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استان اصفهان
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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مدیرکل پست استان اصفهان:

۱۲ شهر استان فاقد نقشه استاندارد شهریست

22 High Fiber 
Foods You 
Should Eat
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مدیرکل هواشناسی استان اصفهان: ۹۵.۷ درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی است

تیغ خشکسالی بر گلوی اصفهان
6

به تازگی شهیدی، رئیس سازمان زمین شناسی به  
بحث ریزگردها اشاره داشت و البته به درستی اظهار 
کرد که ۷۰ درصد از ریزگردها منشأ داخلی دارند و به 
علت خشکی منابع آب به وجود آمده اند؛ بنده این 
قسمت از صحبت های ایشان را تائید می کنم. البته 
این مسائل شاهد عملکرد وزارتخانه هایی مانند: 
نیرو، نفت و صمت است که باید پاسخگو باشند. 
چرا توسعه صنعتی در این کشور به صورتی است که 
صنایع آبی گسترش پیدا کرده و در حال حاضر اثری 
از آبهای سطحی و همچنین سفره های زیرزمینی 

در کشور نیست؟ از لحاظ سطح زیرسازی و منابع 
آب رودخانه ها، دریاچه ها و تاالب ها حدود 8۰ تا 9۰ 
درصد خشک شده اند. براساس داده های هواشناسی 
و آمارهای کالن بارشها که در نقشه جغرافیایی کشور 
نشان می دهد، مثل سایر کشورهای دنیا یک دامنه 
نوسان بارش در ایران وجود داشته است که این روند 
چیزی حدود 1۰ تا 3۰ درصد مشاهده شده است و 

کاماًل نرمال و طبیعی است.
لذا باید این سؤال را از مسئوالن وزارتخانه های مزبور 
پرسید؛ با توجه به اینکه شما مطلع هستید که آب در 

ایران نیست و کشور وارد تنش آبی و بحران آبی و 
خشکسالی شده است، پس چرا اینقدر در الیحه 
بودجه 14۰۰ گرفته تا 14۰1 برداشت های جدید 
روی منابع آبی تعریف می کنید؟ اولویت اصلی باید 
طبیعت، حفظ محیط زیست، جلوگیری از بیابان زائی 
و فرونشست زمین باشد. نباید اجازه بدهید این آب 
برای صنعت و کشاورزی بی رویه و مصارف دیگر 
استفاده گردد و باید توجه داشت طبیعت پایه و اساس 

بنیان اصلی غذایی و امنیت اقتصادی کشور است.
ادامه در صفحه 2 ...

دکتر محمدرضا محبوب فر  
سرمقالـــه
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دامنه نوسان بارش کاماًل نرمال

خشکسالی، ترسالی یا سوء مدیریت مسئوالن؟
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معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت مطرح کرد:

 همراهی مجلس و وزارت صمت
برای لغو ممنوعیت واردات خودرو

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در حاشیه بازدید از غرفه ذوب آهن:

 ریل ملی نماد محصول
با ارزش افزوده است

بررسی سفررئیس جمهور ایران به عمان؛

 دوستی که می تواند الگوی اجرایی
در منطقه باشد
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برگزاری چهارمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی 
درسالن مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما:

 گاز اصفهان، در چهارمین دوره
جایزه مسئولیت اجتماعی اول شد

چهره روز

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری 
شرکت آبفای اصفهان اعالم کرد:

ارائه اجرای ۲۲ طرح آبفای 
 اصفهان درسفررییس جمهوری

به استان
6

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

آگهى مناقصه عمومى مرحله اول
شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1401/36 مورخ 1401/02/07 شوراى محترم اسالمى شهر مجلسى یک دستگاه باالبر ( تلسکوپى - مفصلى) قابل نصب 

بر روى شاسى 6 و 8 تن را با قیمت پایه کارشناسى 16/500/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومى از اشخاص حقیقى و  یا حقوقى واجد شرایط خریدارى نماید.
شرایط شرکت در مزایده:

1- پیشنهاددهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
2- پیشنهاددهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 825/000/000 ریال معادل 5 ٪ کل مبلغ پایه کارشناسى تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 110309651009 

شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانتنامه بانکى معتبر ارائه نمایند.
3-متقاضیان مى توانند از  مورخ 1401/02/26 (زمان انتشار اولین آگهى) تا آخر وقت ادارى مورخ 1401/03/12 به امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد و مدارك مناقصه 

را دریافت نمایند.
4- ریز مشخصات مربوط به دستگاه باالبر در اسناد مناقصه تشریح گردیده است.

5- متقاضیان مى توانند حداکثر تا آخر وقت ادارى مورخ 1401/03/12 پیشنهادات خود را در پاکت هاى الك و مهر شده تحویل دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى مجلسى 
نموده و رسید دریافت نمایند.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 52472852-031 ( امور قراردادهاى شهردارى ) 
تماس حاصل نمائید.

 نشانى: استان اصفهان، شهرستان مبارکه، شهر مجلسى، میدان امام (ره) شهردارى مجلسى

شناسه: 1317913
سبحان نظرى- شهردار مجلسى

نوبت  دوم

آگهى مزایده

حمید شهبازى - شهردار سده لنجان 

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعداد 3 دستگاه ماشین آالت خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق مزایده 
به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز سه شــنبه مورخ 1401/3/10 
مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به 
ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و 
یا با شــماره 52432323-031 تماس 

حاصل فرمایند.

قیمت پایه به  ریالتعداد دستگاهشماره پالك انتظامىشرح کاالردیف

1/700/000/000 ریال126/231 ى 15سوارى پژو پارس مدل 11392

800/000/000 ریال957/231 ى 68سوارى پژو روا مدل 21388

800/000/000 ریال365/231/ ى 51سوارى پراید 131 مدل 31390
شناسه: 1319572

نوبت  دوم

آگهى استخدام مدیر فروش

یک شرکت تولیدى معتبر  در شهرك صنعتى 
رازى نیازمند به مدیر فروش و بازاریابى با :

سابقه کار : 5 سال مرتبط
تحصیالت : کارشناسى مرتبط

تمام وقت ، با حقوق مکفى و بیمه تامین اجتماعى 
و تکمیلى رایگان، سرویس سوارى از اصفهان

ارسال رزومه : 0913-307-8409

آگهى فراخوان انتخاب سرمایه گذار همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده)
1- موضوع: انتخاب سرمایه گذار ذیصالح جهت مشارکت در احداث پروژه هاى عمرانى ذیل واقع در شهر جدید مجلسى

2- نام و نشانى دستگاه: اصفهان کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن، شهر جدید مجلسى، بلوار ارم، شرکت عمران مجلسى کدپستى 86316-45775
3- نحوه مشارکت: آورده شرکت عمران شهر جدید مجلسى شامل: زمین و هزینه هاى نظارت عالیه و آورده سرمایه گذار شامل: هزینه اجراى کامل عملیات سفتکارى 
و نازك کارى، هزینه هاى مرتبط با عوارض و پروانه ساخت، هزینه هاى خدمات مهندسى شامل (طراحى کلیه نقشه هاى اجرایى، نظارت مهندسى و ..) هزینه هاى مرتبط با 

بیمه ساختمانى و کلیه هزینه هاى مستقیم و غیرمستقیم که به منظور انجام مقدمات الزم جهت احداث تا بهره بردارى کامل واحدها مورد نیاز مى باشد.
4- شرایط متقاضیان سرمایه گذارى: کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط به صورت انفرادى و یا در قالب مشارکت مدنى در چهارچوب مقررات قانونى

4-1- کنسرسیوم متشکل از طرف متقاضى شراکت براى شخص حقیقى فاقد پروانه اشتغال به کار و متقاضى سرمایه گذارى در شرکت عمران با مهندس صاحب پروانه 
اشتغال پایه یک در یکى از چهار رشته اصلى تعریف شده در سازمان نظام مهندسى ساختمان و آیین نامه هاى آن در صورت ارایه تعهد محضرى مابین شخص حقیقى و 

مجرى ذیصالح به عنوان کنسرسیوم
4-2- اشخاص حقیقى متقاضى سرمایه گذارى در شرکت هاى عمران یا خود صالحیت فنى بر اساس مفاد این دستورالعمل را دارا مى باشند یا مى بایست با افراد ذیصالح 

مربوطه گروه مشارکت تشکیل دهند.
5- نحوه انتخاب سرمایه گذار: از طریق ارزیابى کیفى متقاضیان سرمایه گذارى و بازگشایى پیشنهادهاى مالى واجدین شرایط حداقل امتیاز ارزیابى کیفى

6- پروژه هاى مورد مشارکت:

7- روش ها، دستورالعمل ها و استانداردهاى اجرایى:
نشریه شماره 55 (مشخصات فنى عمومى کارهاى ساختمانى)، نشریه شماره 101 (مشخصات فنى عمومى راه)، نشریه شماره 120 (آیین نامه بتن ایران)، نشریه شماره 128 
مشخصات فنى عمومى تاسیسات) نشریه شماره 110 (مشخصات فنى عمومى تاسیسات برقى)، نشریه شماره 303 (مشخصات فنى عمومى کارهاى خط لوله، آب و فاضالب 
شهرى)، نشریه شماره 123 (مشخصات فنى عمومى مخازن آب زیرزمینى)، نشریه شماره 95 (مشخصات فنى نقشه بردارى) نشریه شماره 228، (آیین نامه جوشکارى 

ساختمان هاى ایران)، مقررات ملى ساختمان ایران و کلیه بخشنامه ها و آیین نامه هایى که به تشخیص کارفرما با این پروژه مرتبط باشند.
8- مهلت دریافت اسناد فراخوان: اسناد مشارکت از روز شنبه مورخ 1401/3/7 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1401/3/18 در ساعت ادارى از طریق مراجعه حضورى قابل 

دریافت مى باشد.
9- تاریخ تحویل اسناد فراخوان: تا ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1401/4/4 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید مجلسى تحویل شود. از سرمایه گذارانى که اسناد 
فراخوان را دریافت نموده اند درخواست مى گردد چنانچه تمایل به تکمیل و ارائه اسناد ندارد مراتب را به صورت کتبى، حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/4/1 

به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید مجلسى به آدرس مندرج در جزء بند 2 اعالم نمایند.
10- زمان بازگشایى پاکت «الف»: در تاریخ 1401/4/5 نسبت به بازگشایى پاکات الف اقدام و طى مدت حداکثر 10 روز کارى نسبت به انجام ارزیابى کیفى و تهیه لیست 
کوتاه (سرمایه گذارانى که حداقل امتیاز 65 را کسب نمایند در لیست کوتاه قرار خواهند گرفت)، اقدام مى گردد و پاکت ب (ارائه پیشنهاد قیمت) براى سرمایه گذاران که 

در لیست کوتاه قرار مى گیرند بازگشایى خواهد شد.
11- زمان و محل بازگشایى پاکت «ب»: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1401/4/13 در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید مجلسى مى باشد.

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

کاربرىشرح پروژهردیف
مساحت 
عرصه 

(مترمربع)

مساحت اعیان 
(مترمربع)

مبلغ تقریبى جهت
 سرمایه گذارى توسط شریک 

حدود (میلیارد ریال)

مبلغ کل
 سرمایه گذارى حدود 

(میلیارد ریال)

مدت دوره 
مشارکت (ماه)

1
مشارکت در احداث 50 واحد ویالیى 

مسکونى در محله بوستان شهر 
جدید مجلسى

110006600363520/6324مسکونى

مشارکت در احداث قسمتى از تجارى 2
506777358612تجارىهاى محله دانش شهر جدید مجلسى

مشارکت در احداث مجموعه تجارى 3
34211005084/212تجارىمختلط بلوار ارم شهر جدید مجلسى

شناسه: 1324086

نوبت  اول

   021 - 88016649     -  88356308
031 - 32274793   -   32274792 

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟
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خوشـبختانه در سـال آبی جاری که از سـال گذشـته شـروع شـده اسـت و 
همچنان ادامـه دارد، بارش ها نرمـال و فرا نرمال اسـت. لـذا از طرفی گفتند 
کـه بارش هـا در فروردیـن مـاه امسـال 90 درصـد کاهـش داشـته کـه در 
اردیبهشت جبران شـده اسـت. البته در فروردین ماه و ماههای سال گذشته 
در برخی نقاط کشـور شـاهد سـیالب بودیـم که متاسـفانه مسـئوالن امر، 
بجـای اینکه سـیالب ها را مدیریـت و هدایـت کنند، آن هـا از کشـور خارج 

شـدند و حـال صحبـت از خشکسـالی و بی آبـی می کنند.
مسـئوالن، توسـعه کشـاورزی و افزایش جمعیت در کشـور را زیر مجموعه 
توسـعه نام می برند. لذا تعداد شـهرها افزایش پیدا کرده اسـت و روسـتاها به 
شهرها تبدیل شده اند، همچنین زمینهای کشـاورزی زیر کشت رفته است. 
از طرفی اعـالم می کنند صنعت و اشـتغال ایجاد شـده اسـت. در صورتی ما 
توسـعه را به معنای واقعـی می پذیریم که این توسـعه به نفـع ارتقاء کیفیت 
زندگی مردم باشـد و بسـتر حیات در محیط زیسـت را فراهم کند. اکنون اگر 
به محیط زیسـت کشـور نگاهـی بیندازید، الشـه ای از محیط زیسـت باقی 

نمانده اسـت.
حال کـدام ارگان و یا سـازمان مقصر اسـت؟ در خصوص مدیریـت، قوانین 
طوری نوشـته شـده اسـت که قابلیت اجرایی ندارد و کسـی نمی تواند آن را 
اجرا کنـد همانند قانـون هوای پـاک که طوری نوشـته شـده که کسـی به 

آن عمـل نمی کند.
لذا مدیران و مسـئوالن منابـع آب در مجموعـه وزارت نیرو باید پاسـخ دهند 
کـه ایـن وزارتخانه چگونه بـه وظایـف و مسـئولیتش عمل کرده اسـت که 
امـروز از زاینـده رود خشـک صحبـت می کنیم؟ یـا اینکـه 80 تـا 90 درصد 
منابع آبهای سـطحی خشک شـده اسـت و منابع آبهای زیرزمینی هم 30 تا 

40 درصد بیشـتر باقی نمانده اسـت.
اکنون وزارت نیـرو به خاطر سدسـازی هایی که انجام داده به محیط زیسـت 
آسـیب های فراوانی را وارد کرده اند. در نظر داشـته باشـید این سدسـازی ها 
به تنهایی موجب تبخیر ۶0 و ۷0 درصد ذخیره آب های پشـت سـدها خواهد 
شـد. از طرفی هم طرح هـای انتقال آبـی کـه وزارت نیرو متولـی و مدیریت 
اجرایـی آن را برعهـده داشـته اسـت مـورد تأیید سـازمان حفاظـت محیط 
زیست کشـور نیسـت. متاسـفانه در طرح های انتقال آب نیز تا 30 درصد در 

کانال هـای انتقـال آب، هدررفت آب داشـته ایم.

کارشناس و پژوهشگر توسعه و بحران های محیطی 

... ادامه از صفحه 1 

گزارش

مشاور تعالی شهرداری اصفهان از 
برگزاری نخستین جلسه کارگروه 
HSE شهرداری اصفهان در سازمان 
قطار شهری خبر داد و گفت: مدیریت 
آگاهی  سطح  باالبردن  با   HSE
بهداشت، ایمنی و محیط زیست در 
تمام سطوح سازمانی و مشارکت مؤثر 
در این زمینه، ظهور عوامل مخاطره آمیز 
و وقوع حوادث را تا حد امکان کاهش 

می دهد. 
به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد حیدری 
 HSE در نخستین جلسه کارگروه
شهرداری در سازمان قطار شهری 
اصفهان و حومه که با حضور با حضور 
مدیرعامل این سازمان، رئیس کارگروه 
تحول اداری شهرداری اصفهان، و 
رئیس کارگروه HSE و نمایندگان 
سازمان ها و مناطق برگزار شد، اظهار 
کرد: ایجاد محیط ایمن برای کارکنان 
ضمن افزایش بازدهی و نشاط در 
محیط کار، سبب کاهش هزینه های 
انسانی و آسیب ها و خسارات نیز 

می شود.
وی افزود: با توجه به رقابتی که میان 
صنایع و سازمان ها در دنیای امروز 
 HSE برقرار است، پیاده سازی ساختار
یکی از اهداف و معیارهای اصلی در این 
امر محسوب می شود، زیرا موجب توجه 
به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین 
سرمایه سازمان، بهبود فرآیندهای 
کاری در راستای تولید و عملیات بهره ور 
و توجه به موضوعات زیست محیطی 

برای تحقق توسعه پایدار می شود.
مشاور تعالی شهرداری اصفهان تاکید 
کرد: مدیریت HSE با باالبردن سطح 
آگاهی بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
در تمام سطوح سازمانی و مشارکت مؤثر 
در این زمینه، ظهور عوامل مخاطره آمیز 
و وقوع حوادث را تا حد امکان کاهش 
می دهد و چنین امر مهمی را عالوه بر 
ارتقای سطح آگاهی با ایمن سازی محیط 

کار و ماشین آالت ممکن می سازد.
استقرار  اهمیت  بیان  ضمن  وی 
واحد HSE در کالن شهر اصفهان 

و معاونت ها و سازمان ها و مناطق 
مربوطه از نقش مهم کاهش حوادث 
جانی و مالی با استقرار این واحد در 

شهرداری خبر داد.
ایمنا، در پایان ضمن  به گزارش 
اعالم نقطه نظرات نمایندگان و اعضا 

 HSE کارگروه، مشکالت استقرار واحد
در شهرداری اصفهان بررسی و مقرر شد 

جلسات به طور مستمر برگزار شود.

برگزاری نخستین جلسه کارگروه HSE در سازمان قطار شهری
مشاور تعالی شهرداری اصفهان خبر داد:
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 اخبار اصفهان  رئیس اداره عمران منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی 
بازارچه حسن آباد حدفاصل خیابان فرشادی تا چهارسوق نقاشی با اعتباری بالغ بر 30 

میلیارد ریال در دست اقدام است.
یونس تیموری ضمن تشریح چگونگی تشکیل بازارچه حسن آباد در زمان های قدیم، اظهار 
کرد: یکی از قدیمی ترین بخش های محور فرهنگی و تاریخی اصفهان بازارچه حسن آباد 
است که گسترش آن از مرکز شهر به سمت خروج شهر به سبک خطی امتداد یافته است 

که نسبت به نیازهای محله، کاربری های آن شکل گرفته است.
وی افزود: بازارچه حسن آباد از ابنیه متعدد صفویه و قاجاریه همچون مسجد ساروتقی، 

امام زاده احمد، مدرسه اسماعیلیه، مدرسه علمیه آقانجفی، حسینیه گل بندان و زورخانه 
حسن آباد برخوردار است، حتی به سمت خروجی شهر و روی رودخانه زاینده رود نیز پل 

خواجو در زمان صفویه احداث شده است.
رئیس اداره عمران منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح کرد: با گذشت زمان و احداث 
خیابان فلسطین ظاهر بازار از میان رفت و تنها اثر باقی مانده بعد از خیابان فلسطین، 
چهارسوق نقاشی و تجاری های چهارگوش آن، گواه بر ادامه بازارچه حسن آباد قدیم است.

وی ادامه داد: سال های گذشته در مقاطع مختلف از سمت بازارچه »چهارسو مقصود« 
عملیات سنگ فرش و سقف زنی به سمت خیابان فرشادی اجرا شده است، اما به دلیل 

آزادسازی نشدن، قسمت هایی از آن هنوز تکمیل نشده است.
تیموری افزود: در راستای حفظ آثار بناهای تاریخی و با توجه به شعار میراث داران شهر، 
شهرداری اصفهان تکمیل بازارچه حسن آباد را در برنامه های این منطقه قرار داد و 
اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال در سال جاری به این امر اختصاص داد که با توافق مالکان 

پالک های این مسیر، قسمت های باقی مانده نیز تکمیل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: عملیات آسفالت برداری به منظور اجرای فونداسیون ستون و سقف و 
همچنین زیرسازی و سنگ فرش کف بازار از سمت خیابان فرشادی تا چهارسوق نقاشی 

تا یک ماه آینده اجرا خواهد شد.

ادامه بازارچه 
حسن آباد احیا 

می شود

رئیس اداره عمران منطقه سه 
شهرداری اصفهان:

 پریسـا جمـدی   خسـتگی یکـی از 
شـایع ترین نشـانه های ابتـال بـه کمبـود 
ویتامین اسـت، امـا کمبود ویتامین همیشـه 
به شـکل خسـتگی ظاهر نمی شـود. گاهی 
ممکن اسـت مشـکالتی در بدن مـان ایجاد 
شـوند کـه خیلـی از مـا نمی دانیـم از کمبود 
ویتامین ناشـی شـده اند. در ادامه با ما همراه 
باشـید تا در مـورد ۷ نشـانه کمبـود ویتامین 
و منابـع غذایـی تأمین کننـده ویتامین های 

ضـروری بـدن بیشـتر بدانیم.
• دردهای عضالنی

چنانچـه بـه صـورت مـداوم و بـدون هیـچ 
دلیل مشـخصی، مثاًل بدون اینکه تمرینات 
ورزشی سـنگین انجام داده باشـید، دردهای 
 D عضالنی دارید، شـاید به کمبـود ویتامین
مبتال هسـتید. علیرغم شـیوع باالی کمبود 
ویتامیـن D، چـون نشـانه های کمبـود این 
ویتامیـن خیلـی واضح نیسـتند، تشـخیص 
آن می توانـد دشـوار باشـد. بـا توجـه بـه 
اینکه ویتامین D در سـالمت اسـتخوان ها، 
دندان هـا و عضـالت نقـش دارد، اگـر بـه 
همـراه دردهـای عضالنـی، دندان هـا و 
اسـتخوان های تان هـم مشـکل دارد، الزم 
اسـت سـطح ایـن ویتامیـن در بدن تـان 

اندازه گیـری شـود.
بـرای اینکـه بـه کمبـود ویتامیـن D دچـار 
نشـوید، روزانـه در معـرض نـور آفتـاب قرار 
بگیرید و در رژیم غذایی خود از شـیر یا سـایر 
 D فرآورده های لبنِی غنی شـده بـا ویتامین
مثـل ماسـت و پنیـر ُکلبـه )نوعی پنیـر نرم 
با طعـم مالیـم( اسـتفاده کنیـد. ماهی های 
چـرب مثـل سـالمون یـا ماهـی ُتـن نیـز از 
جملـه منابـع ویتامین D بـه شـمار می روند 
که به دلیل خطر رسـوب جیـوه در بدن بهتر 
است بیشـتر از دو بار در هفته مصرف نشوند. 

Source: https://www.lifehack.
org/417656/7-signs-youre-hav-
ing-vitamin-deficiency

دو نشانه  از نشانه های 
کمبود ویتامین

 زندگی سالم 

ISFAHAN
N E W S

محمدعلی صلواتی در نشست مشترک با مسئوالن حمل و نقل و 
راهداری و انجمن های صنفی حمل و نقل مسافران استان اصفهان 
که با موضوع ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث حمل و نقل 
مسافربری ایمنی برگزار شد، اظهار داشت: مسئولیت شرکت های 
مسافربری استان، مالکان ناوگان و رانندگان در ارتقای ایمنی ناوگان 

بر هیچکس پوشیده نیست.
وی با بیان اینکه وضعیت تصادفات در استان اصفهان بررسی 
شده است، افزود: ایمنی حمل و نقل مسافربری عمومی دو برابر 
خودروهای شخصی است اما باید توجه داشت که حساسیت 

ویژه ای بر روی ناوگان مسافربری عمومی قرار دارد که باید به آن 
توجه ویژه شود.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان با بیان اینکه وقوع تصادفات آزادراه کاشان - اصفهان 
دغدغه اصلی ما است، گفت: این تصادفات تأثیرات منفی دارد که 

باید از تکرار آن خودداری شود.
• کمبود راننده مسافربری در اصفهان

اثنی عشر نماینده انجمن رانندگان مسافربری استان اصفهان نیز 
در این جلسه با اشاره به کمبود راننده اتوبوس در اصفهان اظهار 

داشت: عمده رانندگان به دنبال رانندگی کامیون هستند چرا که 
درآمد بیشتری دارد.

وی افزود: برخی از رانندگان اتوبوس نیز مجبور به ساعت ها 
رانندگی هستند که مخارج زندگی خود را تأمین کنند و این امر 

خطرناک است.
نماینده انجمن رانندگان استان اصفهان کاهش کیفیت قطعات 
خودرو و به ویژه الستیک را معضل جدی برای رانندگان اتوبوس 
اعالم کرد و گفت: از سوی دیگر باید توجه داشت که ناوگان نو 

نداریم و جاده ها نیز حادثه خیز است.

 معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان:

ارتقای ایمنی ناوگان مسافربری اولویت حمل ونقل جاده ای اصفهان است
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شهرستان

Isfahan News

کشت  به  توجه  گفت:  دهاقان  جمعه  امام 
محصوالت گلخانه ای مانند فلفل دلمه ای در 
دهاقان موجب غفلت از کاشت محصوالت 
استراتژیکی همچون گندم شده که این امر 
در آینده برای کشور مشکل آفرین خواهد بود.

اصغر رضوانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با 
توجه به انتقادهای وارده برخی کارشناسان 
به کشت  اندازه  از  با توجه بیش  ارتباط  در 
نوع  این  مضرات  و  دهاقان  در  گلخانه ای 
از  دهاقان  شهرستان  داشت:  اظهار  کشت 
دیرباز در زمینه کشاورزی حرف های بسیاری 
برای گفتن داشته است و از تولیدکنندگان 
برتر محصوالت کشاورزی در استان اصفهان 

و حتی کشور است.
وی افزود: ما در گذشته با مشکل کم آبی 
مانند  محصوالتی  حتی  و  نبودیم  مواجه 
لوبیای دهاقان هم به مرحله صادرات رسیده 

بود و تاجران لوبیا در این شهر فعال بودند.
امام جمعه دهاقان با اشاره به اینکه در حال 
حاضر بیش از ۲۸۰ هکتار گلخانه در سطح 
شهرستان دهاقان فعال هستند که نقش پر 
رنگی در صادرات دارند، تاکید کرد: گلخانه 
محصوالت  صادرات  به  موفق  حتی  داران 
کشورهای  به  دلمه ای  فلفل  جمله  از  خود 
حاشیه خلیج فارس، قرقیزستان، ترکمنستان 

و روسیه شده اند.
• فلفل بدهیم گندم بخریم؟!

امام جمعه شهرستان دهاقان تصریح کرد: 
در حال حاضر ما در شرایط خشکسالی قرار 
داریم و سزاوار نیست که که محصوالتی که 
آب بر هستند کشت و تولید شوند، بر این 
اساس در شهرستان دهاقان خیار و گوجه و 
فلفل دلمه ای به عنوان محصوالت گلخانه ای 

و با آبیاری قطره ای کشت می کنند.
شرایط  به  توجه  با  گرچه  کرد:  عنوان  وی 
چشم  به  گلخانه ای  محصوالت  کاشت  به 
سؤال  اما  است  شده  نگریسته  اشتغال زایی 
توانسته  بخش  این  واقعاً  آیا  که  اینجاست 

اشتغال زایی درپی داشته باشد.
رضوانی با تاکید بر اینکه باید بررسی شود که 
آیا کشت گلخانه ای به واقع مزیت و امتیاز 
ویژه نسبت به کشت غرقابی دارد، تصریح 
آیا  که  کنند  بررسی  کارشناسان  باید  کرد: 
کشت گلخانه ای واقعاً آب کمتری مصرف 
فرقی  آب،  زیاد  تبخیر  دلیل  به  یا  می کند 
با کشت غرقابی ندارد و فقط تبلیغی برای 

عوض کردن سیستم کشاورزی ما است.:
وی ادامه داد: از دیدگاه برخی کارشناسان با 
این اوضاع به منابع آبی بیشترین لطمات را 
وارد می شود که معقول نیست، باید به اندازه 
ضرورت داخلی کشت شود و صادرات فقط بر 
روی کشت های استراتژیک از جمله حبوبات 

انجام شود.
کرد:  مطرح  دهاقان  شهرستان  جمعه  امام 
به نظر می رسد کشت گلخانه ای در مقایسه 
و  استراتژیک  منفعت  از  سنتی  کشت  با 
اشتغال زایی کمتری برخوردار است چراکه در 
برابر صادرات گوجه و خیار کشت محصوالت 
استراتژیک را از دست می دهیم و باید گندم، 

جو و ذرت را وارد کنیم.
وی تصریح کرد: حتی کشورهای خارجی به 
ایران پیشنهاد تولید هندوانه داده اند زیرا آب 

را برای تولید گندم نیاز دارند.
گلخانه های  کاذب  اشتغال زایی   •

دهاقان
اشتغال زایی  کرد:  خاطرنشان  رضوانی 
گلخانه های دهاقان اشتغال زایی کاذب تلقی 
می شود زیرا به ندرت سرپرست های خانوار را 
به کار می گیرند و از نیروی بانوان برای کار 
استفاده می شود که همین امر هم منجر به 

مهاجرت و پیامدهای آن شده است.
که  معتقدند  کارشناسان  برخی  گفت:  وی 
در این نوع کشت با آلوده شدن منابع زیر 
زمینی توسط سموم زیاد و مقاوم شدن آفات 
در برابر سموم مصرفی مواجه هستیم زیرا 
در گلخانه ها با مصرف بی رویه سموم و در 

محیط بسته به مبارزه با آفات می پردازند.
امام جمعه شهرستان دهاقان افزود: با این 
بهانه ها، باغ ها را از دست کشاورزان گرفته اند؛ 
از طرفی مصرف آب توسط شرکت فوالد 
مبارکه هم مزید بر علت شده و نقش مهمی 
در تخریب طبیعت و منابع طبیعی دهاقان به 

دلیل کمبود آب دارد.
• ضعف فعالیت صادراتی در دهاقان

وی اظهار داشت: چرا محصولی که قاعدتاً در 
یک فصل باید کشت شود االن باید توسط 
کشت گلخانه ای در چهار فصل کشت شود 
در صورتی که نیاز به افزایش تولید هم نداریم 
می شود؛  منتهی  صادرات  به  نتیجه  در  و 
صادرات ما ضعف دارد، محصولی هم چون 
فلفل مناسب صادرات نیست چون قابل فساد 
و تخریب است اما صادرات خشکبار مناسب 

و راحت تر است.

امام جمعه شهرستان دهاقان مطرح کرد؛

 غفلت از کاشت محصوالت
استراتژیک در دهاقان

گزارش

ISFAHAN
N E W S

 پوشـش گیاهـی طبیعـت شهرسـتان فریدونشـهر
در فصـل بهار نـگاره ای هزار رنـگ از انواع گیاهان 

است.
منبع: صاحب نیوز

گزارش تصویری

از  غرب  به  دلبستگی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  ادوار  نماینده 
آمریکایی ها دیکته می کردند  آنچه  بود و  ویژگی های جریان اصالحات 

مستقیم یا غیرمستقیم در ایران اجرا می شد.
اسالمی  شورای  مجلس  ادوار  نماینده  سالک  احمد  حجت االسالم 
جریان  عملکرد  به  اشاره  با  اصفهان  در  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
از ویژگی های  اداره کشور اظهار کرد: دلبستگی به غرب  اصالحات در 
جریان اصالحات بود و همیشه شرق در محاق حرکت آن ها قرار داشت 
و نبض قلب آن ها با غرب می زد یعنی آنچه آمریکایی ها دیکته می کردند 

مستقیم یا غیرمستقیم در ایران اجرا می شد.
افزود:  کشور،  در  اصالحات  جریان  اقتصادی  عملکرد  به  اشاره  با  وی 
در زمان مدیریت آقایان به گونه ای رفتار شد که ما به جای خودکفایی 
به خودتحریمی رسیدیم و ریشه برخی از مشکالت امروز کشور نتیجه 
سیاست های غلط اقتصادی است که با نگاه به غرب ظرفیت های داخلی 

کشور را باور نکرد.
سالک در توضیح دالیل فاصله گرفتن مردم از جریان اصالت و از دست 
دادن پایگاه اجتماعی، گفت: انقالب اسالمی با ولی فقیه و پشتیبانی مردم 

شکل گرفت و هیچ دولتی در دنیا این پشتوانه مردمی را ندارد لذا مردم 
ناظر عملکرد مسؤوالن هستند و بر اساس آن عملکرد جریان های سیاسی 

حاکم بر کشور را ارزیابی می کنند.
رادیکالی  رفتار  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  ادوار  نماینده 
اصالح طلبان تصریح کرد: این باعث شد رفته رفته اعتبار جریان اصالحات 
نزد افکار عمومی از دست برود و پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهد 
تا جایی که این جریان در انتخابات ۹۲ مجبور می شود تابلوی خود را به 

اعتدال تغییر دهد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی:

دلبستگی به غرب 
 ویژگی بارز

اصالحات بود

روابـط عمومـی فرمانـداری ویـژه کاشـان جایـگاه نخسـت 
اینترنتـی فرمانداری هـای اسـتان اصفهـان را در سـال جـاری 
کسـب کـرد. روابـط عمومـی فرمانداری ویژه کاشـان بـر پایه 
۱۶ شـاخص ارزیابـی فنـی و چهـار شـاخص ارزیابـی کیفـی 
موفـق بـه کسـب ۷۶ امتیاز از مجمـوع ۱۰۰ امتیاز شـد و رتبه 
برتـر را در بیـن روابط عمومـی ۲۸ فرمانداری اسـتان اصفهان 

به خـود اختصـاص داد.
پـس از روابـط عمومی فرمانداری ویژه کاشـان، روابط عمومی 
فرمانـداری فالورجـان با ۷۲ امتیـار در رتبه دوم قـرار گرفت و 
روابـط عمومـی فرمانداری های اصفهان و فریدن با کسـب ۷۱ 

امتیاز به طور مشـترک در جایگاه سـوم قـرار گرفتند.
تعـداد بازدیدکنندگان، اخبار، بازدید از گـزارش تصویری، ارجاع 
از شـبکه های اجتماعـی و ظاهـر پایـگاه اینترنتـی از جملـه 
شـاخص های ارزیابـی فنی و شـعار سـال، گـزارش تصویری، 
اخبـار و تیتـر شـاخص های ارزیابـی کیفـی روابـط عمومـی 

فرمانداری هـای اسـتان اصفهـان اسـت.
محمدرضا جهان مهین مسـئول روابط عمومی و اطالع رسـانی 
فرمانـداری ویـژه کاشـان در ایـن خصوص بـه خبرنـگار ایرنا 
گفت: کسـب رتبه برتـر در بین روابط عمومـی فرمانداری های 
اسـتان اصفهـان نتیجـه تـالش و همـکاری اهالـی رسـانه و 
حمایت های سرپرسـت فرمانـداری ویژه کاشـان از این بخش 

است.
اخبـار روابـط عمومـی فرمانـداری ویـژه کاشـان در پایـگاه 
اینترنتی به نشـانی www.kashan.gov.ir منتشـر می شود.
شهرسـتان کاشـان در فاصلـه حـدود ۲۰۰ کیلومتـری شـمال 

اصفهـان قـرار دارد.
ایـن خطه با مسـاحت چهـار هـزار و ۳۹۲ کیلومتـر مترمربع و 
جمعیت ۳۶۴ هزار و ۴۸۲ نفر بر پایه سرشـماری سـال ۱۳۹۵، 
پرجمعیت تریـن شهرسـتان اصفهان پـس از مرکز این اسـتان 
و بیسـت و هشـتمین شـهر پرجمعیت ایران محسوب می شود.

رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت کاشـان از دسـتگیری دو 
شـکارچی متخلـف در منطقـه حفاظـت شـده قمصـر و برزک 

این شهرسـتان خبـر داد.
اللهیـار دولتخـواه در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: یکی از 
دستگیرشـدگان، متخلف حرفه ای اسـت که بـرای چندمین بار 
در منطقـه حفاظـت شـده قمصر و بـرزک اقدام به شـکار کرده 

و پرونده هـای قضایـی او در حال بررسـی اسـت.
وی افـزود: شـکارچیان متخلـف همراه با الشـه یـک رأس بز 
وحشـی و وسـایل شـکار که از آنها کشف شـد، پس از تشکیل 
پرونـده بـرای فراینـد قانونـی تحویـل مرجـع قضایی کاشـان 

شدند.
رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت کاشـان گفـت: هم زمان با 
روز تنـوع زیسـتی، محیط بانان بـا همراهی جمعـی از همیاران 
و تالش گـران عرصـه محیط زیسـت با هدف حفـظ گونه های 
جانـوری اقـدام بـه سـاخت آبشـخور و نصـب مخـزن آب در 

منطقـه حفاظت شـده قمصر و بـرزک کاشـان کردند.
دولتخـواه تصریـح کـرد: منطقه حفاظت شـده قمصـر و برزک 

۶۰ هزار هکتار وسـعت دارد و از سـال ۸۹ جزو مناطق حفاظت 
شـده کشـور قـرار گرفته، اما حفـظ تنوع زیسـتی و گیاهی این 

منطقه نیازمند همکاری شـهروندان اسـت.
وی تأکیـد کـرد: نابـودی گونه های گیاهـی و جانـوری، آثاری 
مثـل تخریـب منابع آب و خـاک، آلودگی هوا و بـر هم خوردن 
تعـادل زیسـت بـوم را بـه دنبـال دارد کـه همـه آنهـا منجر به 

پیامدهـای فاجعه آمیـزی برای حیات انسـان می شـود.
غنـای  گفـت:  کاشـان  حفاظـت محیط زیسـت  اداره  رئیـس 
طبیعـت هـر منطقـه، وابسـته به حفـظ گونه هـای جانـوری و 
گیاهی و میکرو ارگانیسـم ها اسـت که در چرخـه حیات اثرگذار 
هسـتند و مشـارکت شـهروندان در کنار مأموران محیط زیست 

مانـع از تخریـب زیسـتگاه ها توسـط افـراد متخلف می شـود.
دولتخـواه افـزود: عـالوه بـر سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
ذاتـی  براسـاس وظیفـه  ایـن مجموعـه کـه  و محیط بانـان 
خـود بـرای حفـظ تنـوع زیسـتی تـالش می کننـد، همـکاری 
فعـاالن  و  مردمـی  تشـکل های  و  تقدیـر شـهروندان  قابـل 

محیط زیسـت نیـز در ایـن زمینـه نقش آفریـن اسـت.

فرمانـدار شهرسـتان شـاهین شـهر و میمـه 
را  برخـورد سـلبی  نمی تـوان  گفـت: قطعـاً 
تنهـا راهـکار مبـارزه با مـواد مخدر دانسـت، 
لذا الزم اسـت، اقناع سـازی و آگاهی سـازی 
بطور وسـیع و مسـتمر بـرای اقشـار مختلف 

جامعـه صـورت بگیرد.
بـه گـزارش صاحـب نیـوز؛ سـید محمدرضا 
کاظمـی طبـا در نخسـتین جلسـه شـورای 
هماهنگـی مبـارزه بـا مواد مخدر شهرسـتان 
شـاهین شهر و میمه در سـال جاری، معضل 
اعتیـاد و مواد مخـدر را یکی از مسـائل مهم 
اجتماعـی جامعـه امـروزی نـام بـرد و اظهار 
کرد: هرگونه کوتاهی در پیشـگیری و مبارزه 
بـا مـواد مخدر می توانـد دامن تک تـک آحاد 
جامعـه را بگیـرد و در نهایت منجـر به از هم 

پاشـیدن نهـاد مقـدس خانواده ها شـود.
فرماندار شهرسـتان شـاهین شـهر و میمه با 
تاکیـد بر رویکـرد اجتماعـی بودن مبـارزه با 
مواد مخدر خاطرنشـان کرد: قطعـاً نمی توان 
برخـورد سـلبی را تنهـا راهکار مبـارزه با مواد 
مخـدر دانسـت، لذا الزم اسـت، اقناع سـازی 
و آگاهی سـازی بطور وسـیع و مسـتمر برای 

اقشـار مختلف جامعه صـورت بگیرد.

وی بـه کمیتـه آموزشـی و فرهنگی شـورای 
مبـارزه با مواد مخـدر شهرسـتان تاکید کرد: 
ضمـن تـداوم فعالیـت مضاعف تـر از قبل در 
آمـوزش پیشـگیری از اعتیاد به مـواد مخدر، 
برنامه هـای پیشـنهادی و راهکارهای اجرایی 
خـود در سـال جـاری را بـه دبیـر خانه شـورا 

ارسـال شود.
رئیـس شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد 
و  مـدارس  از  ادامـه  در  شهرسـتان  مخـدر 
عنـوان  بـه  علمـی  مراکـز  و  دانشـگاه ها 
اسـتفاده  سـوء  کانون هـای  مهم تریـن 
سـوداگران مـرگ، برای ضربه زدن به نسـل 
جـوان و نوجـوان جامعـه یـاد کـرده و گفت: 
اگـر هـر دسـتگاه اجرایـی در زمینـه شـرح 
وظایـف خود بـا درک مسـئولیت ها و اهمیت 
پرداختـن بـه آن اقـدام مناسـب انجـام دهد 
در کنـار عمـوم جامعـه می تـوان بـا اجـرای 
طرح هـای پیشـگیرانه و آگاهـی بخشـی به 
مـردم مصونیت هـای الزم را ایجـاد نمـود.

وی همچنیـن بر اجرای برنامه های آموزشـی 
در خصـوص آشـنایی والدیـن با پدیده شـوم 
مـواد مخـدر و همچنیـن تبییـن اثرات سـوء 

آن تاکیـد کرد.

رئیـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
مـوزه  معرفـی  از  کاشـان  گردشـگری  و 
برتـر  مـوزه  به عنـوان  بـرزک  مردم شناسـی 
کشـور در آییـن روز جهانـی مـوزه خبـر داد.

احمـد دانایی نیـا در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهار 
کـرد: این آیین در راسـتای پیشـرفت فرهنگی 
و نـگاه مسـئوالن به ارتقـای سـطح موزه ها و 
نزدیـک شـدن بـه اسـتانداردهای جهانـی هر 
سـاله در روز جهانـی مـوزه توسـط کمیته ملی 

موزه هـا برگـزار می شـود.
وی بـا تقدیـر از زهـرا جهانـی، مسـئول موزه 
هیئـت داوران،  افـزود:  بـرزک،  مردم شناسـی 

بخـش  در  را  بـرزک  مردم شناسـی  مـوزه 
بخـش  دو  در  کوچـک  دولتـی  موزه هـای 
»معرفـی« و »تـالش بـرای بقـا« از میـان 
موزه های شـرکت کننـده به عنوان مـوزه برتر 

معرفـی کـرد.
رئیـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری کاشـان، تصریـح کـرد: مـوزه 
مردم شناسـی برزک پیش از این در سـال های 
۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ در شـاخص های »معرفـی«، 
»خالقیـت و نـوآوری« و »بازدیـد« بـه عنوان 

مـوزه برتـر کشـور معرفی شـده اسـت.
دانایی نیـا گفـت: مـوزه مردم شناسـی بـرزک 

سـال ۱۳۸۷ در خانه تاریخی قـادری راه اندازی 
شـد و در زمینـه صنایع دسـتی، مردم شناسـی 
و گـردآوری اشـیاء قدیمـی فعالیـت می کنـد 
و بـا وجـود ۶۰۰ اثـر تاریخـی، مـورد توجـه 
گردشـگران و عالقه منـدان به تاریـخ و تمدن 

این بخـش قـرار دارد.
وی افـزود: خانه تاریخی قــادری از آثـار دوره 
زندیه اسـت کـه در تاریخ ۱۴ اسـفند ۱۳۸۵ به 
شـماره ۱۷۸۱۰ در فهرسـت آثـار تاریخی ثبت 
شـده و قدیمی تریـن اثـر موجود در ایـن موزه، 
درب مسـجد جامـع بَرُزک اسـت که متعلق به 

سـال ۷۰۵ هجری قمری اسـت.

بر پایه ۱۶ شاخص ارزیابی فنی و چهار شاخص ارزیابی کیفی:

جایگاه اینترنتی فرمانداری ویژه کاشان در استان اصفهان برتر شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان خبر داد:

دستگیری شکارچیان متخلف در کاشان
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان خبر داد:

انتخاب موزه »برُزک« کاشان به عنوان موزه برتر کشور

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه:

 هرگونه کوتاهی در مبارزه با مواد مخدر
نهاد خانواده را تهدید می کند

اُفت سرعت خطوط ADSL به دلیل اشکال 
سیم کشی منازل است که شهروندان برای حل 

این مشکل به مخابرات مراجعه کنند.
روح اهلل فردوسیان در گفت وگو با ایسنا درباره 
گالیه برخی شهروندان از سرعت کم اینترنت 
در برخی مناطق شهرستان جرقویه، اظهار کرد: 
منازل   ADSL خطوط  در  سرعت  اُفت  اگر 
احتمال  به  مشکل  این  علت  است،  داده  رخ 
اینترنتی  خطوط  نامناسب  سیم کشی  قوی 
تجهیزات  و  ساختاری  نظر  از  چراکه  است، 
و  نداریم  جرقویه  در  مشکلی  هیچ  مخابراتی 
قوی  شهرستان  در  اینترنت  زیرساخت های 
بسیار   ADSL خطوط  کلی  طور  به  است. 
حساس هستند و اگر سیم ها سولفاته کنند در 

سرعت اینترنت تأثیر منفی خواهد داشت.
وی افزود: بنابراین کسانی که با این مشکل 
مواجه هستند به شماره ۲۰۳۰ مخابرات اطالع 

دهند تا خط تلفن آنان در مرکز بررسی شود.

ناظر شبکه کابل مخابرات شهرستان جرقویه 
اول  آنتن موبایل و خط همراه  از نظر  گفت: 
 ۴G بیشتر مناطق جرقویه دارای پوشش دهی
هستند و تنها دو روستا هستند که این پوشش 
را دریافت نمی کنند، چراکه هنوز ردیف بودجه 
برای حل این مشکل در نظر گرفته نشده است.

مشکل  مهم ترین  کرد:  تصریح  فردوسیان 
بخش مخابرات شهرستان جرقویه این است 
که شهرک های تازه تأسیس منطقه هنوز خط 
تلفن ندارند و فعاًل نمی توانیم این امکان را به 
فراهم  این شهرک ها  برای  بودجه  نبود  دلیل 

کنیم.
وی ادامه داد: از زمانی که جرقویه، شهرستان 
شد و ادارات در این شهر مستقر شدند بسیاری 
از مشکالت این ناحیه حل شده و مردم برای 
پیش برد امور خود نیازی نیست تا اصفهان سفر 
کنند و در داخل شهرستان می توانند مطالبات 

خود را دنبال کنند.

رئیس تبلیغات اسـالمی شهرسـتان 
کوهپایـه بـا بیـان اینکـه انتخابات 
از ۸ صبـح آغـاز و تـا سـاعت ۱۴ 
بعـد از ظهـر ادامـه داشـت، گفـت: 
در ایـن دوره سـید مصطفـی بنـی 
طبـا، علی ذاکـری، ماشـاهلل علیان، 
یاریـان  محسـن  و  حمیدعابـدی 
بـه عنـوان اعضـای اصلـی هیئات 
مذهبی شهرسـتان کوهپایه انتخاب 

. ند شد
حجـت االسـالم علیرضـا ملکوتی 
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  خـواه 
صاحـب نیـوز اظهار کرد: ششـمین 
هیئـت  شـورای  انتخابـات  دوره 
کوهپایـه  شهرسـتان  مذهبـی 
همزمـان بـا سراسـر کشـور برگزار 
البـدل  و علـی  اصلـی  اعضـای  و 
شـورای هیئات مذهبی شهرسـتان 

کوهپایـه بـرای چهـار سـال آینـده 
شـدند. مشـخص 

رئیس تبلیغات اسـالمی شهرسـتان 
کوهپایـه با بیـان اینکـه انتخابات از 
۸ صبـح آغـاز و تـا سـاعت ۱۴ بعد 
از ظهـر ادامه داشـت، گفـت: در این 
دوره سـید مصطفـی بنـی طبا، علی 
ذاکری، ماشـاهلل علیان، حمیدعابدی 
و محسـن یاریان به عنـوان اعضای 
اصلـی هیئـات مذهبـی شهرسـتان 

کوهپایه انتخاب شـدند.
وی با اشـاره به اینکه در شهرسـتان 
کوهپایـه حـدود ۷۰ هیئـت مذهبی 
در حال فعالیت اسـت، بیـان کرد: از 
جمله اهداف این شـورا سـاماندهی 
هیئت هـای مذهبـی برنامه ریزی و 
مدیریـت فرهنگـی در عرصه هـای 

ملی و مذهبی اسـت.

ناظر شبکه کابل مخابرات شهرستان جرقویه:

 ADSL اُفِت سرعت خطوط 
به دلیل اشکاِل سیم کشی منازل است

رئیس تبلیغات اسالمی شهرستان کوهپایه:

اعضای شورای هیئت های مذهبی 
شهرستان کوهپایه مشخص شد
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Cultivation was started in 5.5 
hectares of new greenhouses 
in Gorgan County, the capital 
of Golestan province in the 
northeast of Iran, in the past 
Iranian calendar year (ended 
on March 20), the director 
of Agriculture Department of 
Gorgan announced.
Ebrahim Molla-Ali said that 
new greenhouses in over 28 
hectares of land have been 
ready to start cultivation since 
the previous year, so 22.5 hec-
tares will be added this year.
Given the potentials of the 
province, implementation of 
the greenhouse development 
plan in all parts of Golestan 
specially in Gorgan County is 
on the agenda, the official fur-
ther noted.
Stating that job creation is one 
of the most important goals 
of supporting the mentioned 
plan, he said: “Last year’s fa-
cilities have led to the direct 
and indirect employment of 75 
persons, and this process of 

supporting job creation con-
tinues.”
In recent years, the water crisis 
has caused serious challenges 
in Iran’s agriculture sector.
To solve this problem, several 
solutions, including the imple-
mentation of pressurized irri-
gation project and greenhouse 
cultivation, have been empha-
sized by experts and officials in 
this sector.
Iranian Agriculture Ministry’s 
Greenhouse Development 
Program is one of the priority 
projects of this ministry which 
aims at increasing productivi-
ty, efficiency, and water con-
sumption management in the 
agriculture sector.
The program was approved in 
the Iranian calendar year 1395 
(ended on March 20, 2017) 
under the framework of the 
National Resilient Economy 
Plan.
The development of the coun-
try’s agricultural parks and 
greenhouses not only is going 

to create new job opportunities 
but also increases the coun-
try’s non-oil exports and helps 
preserve the environment and 
the national water and soil re-
sources.
In last August, Darioush Sa-
lempour, the director of the 
Agriculture Ministry’s Green-
house Development Program, 
had mentioned the ministry’s 
plans for the modernization 
and renovation of the country’s 
traditional and old greenhous-
es, saying: “Our plan in the 
10-year horizon is to improve 
and renovate more than 5,000 
traditional, wooden and worn-
out greenhouses across the 
country.”
“We have planned to renovate 
about 650 to 700 hectares 
of traditional and worn-out 
greenhouses each year,” he 
added.
Due to the growing need of 
the market for flowers and 
ornamental plants, as well 
as off-season vegetables and 

summer crops, greenhouse 
cultivation has become one of 
the most profitable agricultural 
sectors today.
Cultivation in the controlled 
space of the greenhouse will 
have an average of 10 times 
higher yield per unit area than 
outdoor cultivation due to suit-
able environmental conditions.
Significant reduction in wa-
ter consumption in modern 
greenhouses is in fact the ma-
jor advantage of greenhouse 
cultivation.
In greenhouse cultivation, due 
to the closed environment, 
water loss through various 
evaporation ways is greatly 
reduced. Also, through mech-
anized irrigation methods such 
as irrigation canvas and irriga-
tion tape, water consumption 
is minimized.
Increased control over pests, 
weeds and diseases is the oth-
er advantage of greenhouse 
cultivation.
In greenhouse cultivation, due 
to accurate monitoring and 
control of pests and diseases, 
especially the use of biological 
control methods and a sharp 
reduction in the use of chem-
ical pesticides, we will see an 
increase in product quality, 
that will lead to the popularity 
of the product in the market 
and increase export capability.
As a result, along with preserv-
ing the soil and environment, 
we will see good foreign cur-
rency income.
As announced by the director 
of the Agriculture Ministry’s 
Greenhouse Development 
Program, 3,200 hectares of 
greenhouses is targeted to be 
established in the country in 
the current Iranian calendar 
year (started on March 21).
Salempour said that according 
to the plans and coordination 
made with the agriculture de-
partments of the provinces, 
3,200 hectares of greenhouses 
will be created in the coun-
try, and 686 hectares will be 
improved and renovated this 
year.

Greenhouse development 
in each of the provinces will 
be done based on climatic 
conditions and capacities, 
infrastructure for access to 
facilities, manpower status, 
proximity to the target con-
sumer market and export mar-
kets, population, development 
history and investment in this 
field, he further explained.
This year, based on the plans 
and also the mentioned fac-
tors, provinces such as Sis-
tan-Baluchestan, Fars, Kerman 
(south of the province), Teh-
ran, East Azarbaijan, Ardebil, 
Bushehr, Khorasan Razavi, 
Hormozgan, Yazd and Isfahan 
will be given priority in the de-
velopment of greenhouses, the 
official added.
The director of the Agriculture 
Ministry’s Greenhouse Devel-
opment Program further un-
derlined that despite econom-
ic conditions caused by the 
coronavirus pandemic, sanc-
tions against the country, and 
limited credit facilities, 1,510 
hectares of new greenhous-
es, equivalent to 50 percent 
of the development goal, was 
established, and 597 hectares 
of greenhouses, equivalent 
to 86 percent of the notified 
plan, was renovated in the 
past year.
“We try to achieve the maxi-
mum goals set in the green-
house sector this year by co-
ordinating with the provinces, 
allocating timely and cheap 
facilities and providing incen-
tives”, the official added.
He also named elimination of 
production barriers, expan-
sion of government and legal 
protections, facilitation of li-
censing conditions, payment 
of bank facilities, shortening 
of investment process, em-
powerment of implement-
ers and experts by holding 
training courses, and holding 
specialized exhibitions as 
some of the programs of the 
ministry’s Horticulture Affairs 
Department for greenhouse 
development.

Cultivation started in 5.5 hectares of greenhouses in Gorgan last year

Raisi holds talks with 
Oman’s Sultan in 
Muscat 
Iranian President Ayatollah Seyed 
Ebrahim Raisi visited Muscat on 
Monday morning in a state trip ex-
pected to give a boost to the already 
developing Iran-Oman relations. 
Heading a high-ranking delegation, 
Ayatollah Raisi left Tehran for Mus-
cat at the official invitation of the 
Sultan of Oman, Haitham bin Tarik 
Al-Said.
Raisi’s visit to Muscat is the first 
visit of the President of Iran to 
the country during the term of the 
new Sultan of Oman. The visit also 
marked the fifth foreign trip by Raisi 
in the 9 months after the establish-
ment of the 13th administration.
Raisi was seen off at the airport by 
Deputy Head of the Supreme Lead-
er’s Office on International Affairs 
and Communications Hojatoleslam 
Val-Moslemin Mohsen Qomi, First 
Vice-President Mohammad Mokh-
ber, and a number of cabinet mem-
bers.
In order to expand the fields of 
economic and trade relations be-
tween Iran and Oman, a delegation 
of 50 Iranian businesspeople and 
economic actors traveled to the 
country last week, according to the 
official website of the Iranian pres-
idency.
In Muscat, Ayatollah Raisi was 
received by the sultan of Oman at 
the airport.  The two leaders then 
went to Al Alam Palace where Raisi 
was officially welcomed by Sultan 
Haitham and accorded official re-
ception. 
In the welcoming ceremony, a 21-
gun salute was performed in the 
honor of President Raisi and the 
high-ranking delegation of Iran.
After the official reception, Raisi and 
Sultan Haitham held a formal meet-
ing at the Al Alam Palace. “During 
the session, they reviewed aspects 
of the existing bilateral cooperation 
between the two countries in var-
ious fields, and ways to support 
and strengthen the solid friendship 
between the Omani and Iranian 
peoples to achieve more of their as-
pirations and hopes, in addition to 
exchanging views on matters and 
topics of common interest,” Oman 
News Agency reported. 
After the open session, President 
Raisi and Sultan Haitham held a 
closed session. 
Before leaving Tehran, Ayatollah 
Raisi spoke to reporters about a 
number of issues, including the 
goals of his visit to Oman. 
Stating that this visit was being 
made at the official invitation of the 
sultan of Oman, he said, “There are 
good relations between the Islamic 
Republic of Iran and the friendly, 
brotherly and neighboring country 
of Oman.”
The president said that the current 
level of relations between Tehran 
and Muscat is not favorable, add-
ing, “The decision and will of both 
countries is to improve the level 
of relations in the fields of trade, 
transportation, energy, tourism, es-
pecially health tourism.”
A memorandum of understanding 
was to be signed between the two 
countries during the one-day visit. 
“My visit is very important in view 
of the policies of the Popular Gov-
ernment for the development of 
neighborly relations with neighbor-
ing countries and the region,” Raisi 
remarked. 
He pointed out that the two coun-
tries are currently cooperating con-
structively in various fields, adding, 
“A significant point in the region is 
that dialogue and cooperation be-
tween the countries of the region 
is security-building. The presence 
of foreign forces in the region does 
not provide security at all and can 
even threaten the security of the 
region.”
Ayatollah Raisi expressed hope that 
his visit would be an effective step 
toward realizing the policies and 
goals of his Popular Government in 
strengthening and deepening con-
structive relations with neighbors.

Minister: Iran 
agrees to jointly 
develop Hengam 
oilfield with Oman
Minister of Petroleum Javad 
Owji said Iran agreed to form 
a committee with Oman to 
jointly develop the Hengam 
oilfield, which straddles their 
sea border.
Iran has its longest maritime 
border with Oman with which 
it has maintained the most 
sustained coexistence over 
the past five decades.

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

IME monthly trade 
surpasses $2.6b
Iran Mercantile Exchange an-
nounced that more than 7.9 
million tons of commodities, 
valued at over $2.6 billion, 
were traded in its domestic 
trading and export halls dur-
ing the month to May 21.
In IME’s domestic and export 
metal and mineral trading 
hall, 6.68 million tons of var-
ious products, worth more 
than $1.5 billion, were trad-
ed, ime.co.ir reported.
At this trading hall, nearly 
1.17 million tons of steel, 
over 4.35 million tons of ce-
ment, 33,155 tons of copper, 
72,124 tons of zinc, 700 tons 
of molybdenum concentrate, 
24 tons of precious metals 
concentrate, 39,725 tons of 
aluminum, as well as 23 kilo-
grams of gold were traded.

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

Alavian Dome on 
waiting list for 
world registration
The Urban Historical Land-
scape of Hegmataneh in the 
western province of Hamed-
an, which includes Alavian 
Dome, is the only dossier 
which was submitted by 
Iran for registration on UN-
ESCO World Heritage List 
in the current year, said the 
provincial Cultural Heritage, 
Tourism and Handicrafts Or-
ganization head.   
Speaking in a ceremony to 
commemorate the registra-
tion of Alavian Dome on the 
Islamic World Heritage List, 
Ali Malmir noted that Islam-
ic Educational, Scientific and 
Cultural Organization’s (IS-
ESCO) inscribed the dome, 
along with four other Iranian 
historical and cultural monu-
ments, on the list in February 
of 2022, IRNA reported.

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

CBI Governor, Ka-
zakh Deputy PM 
Discuss Expan-
sion of Banking 
Ties

Central Bank of Iran governor 
Ali Salehabadi and Deputy 
Prime Minister of Kazakh-
stan Bakhyt Sultanov met on 
Monday to explore ways to 
expand banking cooperation 
between the two countries.
In the meeting, Salehaba-
di said that expansion of 
economic cooperation and 
growth of baking ties be-
tween Iran and Kazakhstan 
are correlative, as the two 
would strengthen each other.
Sultanov said that his trip 
was at the order of Kazakh-
stan’s president, who is go-
ing to visit Iran in June, to 
explore grounds for expand-
ing business and banking ties 
with Tehran.

A high-ranking delegation from Kazakhstan headed 
by the country’s Deputy Prime Minister and Min-
ister of Trade and Integration Bakhyt Sultanov has 
visited Iran with the aim of exploring new opportu-
nities for the expansion of economic relations be-
tween the two countries.
During their stay in Tehran, the Kazakh delegates 
held several meetings with senior Iranian officials 
including Industry, Mining, and Trade Minister Reza 
Fatemi-Amin, Governor of the Central Bank of Iran 
(CBI) Ali Saleh-Abadi, and Managing Director of 
National Iranian Oil Company (NIOC) Mohsen Kho-
jasteh-Mehr.
Pursuing joint investment
The Kazakh delegation first visited the industry 
ministry to discuss mutual cooperation in industrial 
areas with Fatemi-Amin.
In this meeting, the Iranian minister stressed the 
significance of the joint investment for the expan-
sion of economic relations between the two coun-
tries, saying: “By the strengthening of economic 
relations between the two countries and the collab-
oration of Iranian and Kazakh companies, deeper, 
more stable and broader relations will be formed.”
“Kazakhstan is a mineral-rich country and, like Iran, 
has large mining companies, and we can meet part 
of our needs for steel sheets from Kazakhstan,” 
Fatemi-Amin said, suggesting that Iran could also 
cooperate with Kazakhstan in other areas like home 
appliances, medical equipment, and pharmaceutical 
industries.
Sultanov, in his turn, emphasized the possibility 
of strengthening the trans-Caspian corridor using 
Iran’s logistics facilities, and said: “Given Iran’s 
capabilities and capabilities, the country could be-
come Kazakhstan’s transit hub in the region.”
Cooperation in energy sector
Later on, the Kazakh party was received by the NIOC 
head and the officials of the two countries held talks 

on strengthening bilateral energy cooperation.
During this gathering, Khojasteh-Mehr pointed to 
the long history of cooperation between Iran and 
Kazakhstan in the field of energy and said that Iran 
intends to activate the potential capacities between 
the two states in this sector.
Referring to Kazakhstan’s willingness to cooperate 
with Iran’s oil industry, he added that experts from 
the two countries are expected to examine the areas 
of cooperation in various fields, including oil, gas, 
and petrochemical industries.
“The outcome of the investigations conducted by 
the experts of the two countries will eventually lead 
to a memorandum of understanding between Iran 
and Kazakhstan which will be hopefully signed dur-
ing the visit of the president of Kazakhstan to Teh-
ran,” the NIOC head said.
He highlighted that currently, Iran and Kazakhstan 
have positive cooperation in the fields of transpor-
tation and agriculture, adding that the two states 
are taking the necessary steps to also use the joint 
capacities in the field of energy.
Expansion of banking relations

During his stay in Tehran, Sultanov and his accom-
panying delegation attended a meeting with Gover-
nor of the Central Bank of Iran (CBI) Ali Saleh-Aba-
di, in which the two sides discussed issues related 
to the banking relations between the two countries.
Speaking in this meeting, Saleh-Abadi referred 
to the close economic relations between the two 
countries and stressed: “Development of econom-
ic cooperation and expansion of banking relations 
between Iran and Kazakhstan are complementary 
and we welcome the readiness of Kazakhstan to in-
crease banking and trade relations with Iran.”
He further emphasized the economic and banking 
capacities of Iran and Kazakhstan, saying: “With 
the expansion of banking relations between the two 
countries, economic cooperation will also increase 
and reach the desired point.”
Sultanov for his part referred to the official visit of 
his country’s president to Tehran in mid-June and 
said: “I have come to Tehran on the personal order 
of the president to explore various areas for the de-
velopment and expansion of economic, trade and 
banking cooperation between Kazakhstan and Iran.”
Underlining Kazakhstan’s readiness for developing 
economic relations with the Islamic Republic of 
Iran, the official said: “Very good agreements have 
been concluded in recent months between the var-
ious economic sectors and the private sectors of 
the two countries so that the volume of trade and 
economic exchanges between Iran and Kazakhstan 
has grown by 50 percent over the last three months 
to $200 million.”
He further mentioned the 85-percent increase in 
trade exchanges between the two countries last 
year, saying: “Before the pandemic, the volume of 
economic exchanges between Iran and Kazakhstan 
was over one billion dollars, and returning to this 
level of cooperation and even exceeding it is also on 
the agenda of Kazakhstan.”

Iran, Kazakhstan explore avenues of mutual economic cooperation
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Fiber is incredibly important.
Certain types of fiber may also promote 
weight loss, lower blood sugar levels, 
and fight constipation (2). 
The Academy of Nutrition and Dietet-
ics recommends consuming about 14 
grams of fiber for every 1,000 calories 
you consume daily. This translates to 
roughly 24 grams of fiber for women 
and 38 grams for men (3). 
Unfortunately, an estimated 95% of 
American adults and children don’t 
meet the recommended daily fiber in-
take. 
Fortunately, increasing your fiber intake 
is relatively easy — simply integrate 
high fiber foods into your diet.
What is fiber?
Fiber is a blanket term that applies to any 
type of carbohydrate that your body can’t 
digest. The fact your body doesn’t use fib-
er for fuel doesn’t make it less valuable to 
your overall health. 
Dietary fiber can offer the following bene-
fits when you consume it: 
• Reducing cholesterol. Fiber’s presence 
in the digestive tract can help reduce the 
body’s cholesterol absorption. This is es-
pecially true if you take statins, which are 
medications to lower cholesterol, and use 
fiber supplements like psyllium fiber (5). 
• Promoting a healthy weight. High fiber 
foods like fruits and vegetables tend to be 
lower in calories. Also, fiber’s presence 
can slow digestion in the stomach to help 
you feel fuller for longer (6). 
• Promoting blood sugar control. It can 
take your body longer to break down high 
fiber foods. This helps you maintain more 
consistent blood sugar levels, which is 
especially helpful for those with diabetes 
(7). 
• Reducing gastrointestinal cancer risk. 
Eating enough fiber can have protective 
effects against certain cancer types, in-

cluding colon cancer. There are many rea-
sons for this, including that some types 
of fiber, such as the pectin in apples, may 
have antioxidant-like properties (8). 
Fiber offers many health benefits, but it’s 
important to incorporate fiber-containing 
foods gradually over the course of a few 
days to avoid adverse effects, such as 
bloating and gas. 
Drinking plenty of water while you up 
your fiber intake may also help keep these 
symptoms at bay. 
Here are some high fiber foods that are 
both healthy and satisfying. 
1. Pears
The pear is a popular fruit that’s both tasty 
and nutritious. It’s one of the best fruit 
sources of fiber.
2. Strawberries
Strawberries are a delicious, healthy op-
tion that can be eaten fresh. 
Interestingly, they’re also among the 
most nutrient-dense fruits you can eat, 
boasting loads of vitamin C, manganese, 
and various powerful antioxidants. 
3. Avocado
The avocado is a unique fruit. Instead 
of being high in carbs, it’s loaded with 
healthy fats.
Avocados are very high in vitamin C, po-
tassium, magnesium, vitamin E, and vari-
ous B vitamins. They also have numerous 
health benefits. Try them in one of these 
delicious avocado recipes.
4. Apples
Apples are among the tastiest and most 
satisfying fruits you can eat. They are also 
relatively high in fiber.
5. Raspberries
Raspberries are highly nutritious with a 
very strong flavor. They’re loaded with 
vitamin C and manganese.
6. Bananas
Bananas are a good source of many nutri-
ents, including vitamin C, vitamin B6, and 

potassium.
A green or unripe banana also contains 
a significant amount of resistant starch, 
a type of indigestible carbohydrate that 
functions like fiber. 
7. Carrots 
The carrot is a root vegetable that’s tasty, 
crunchy, and highly nutritious.
It’s high in vitamin K, vitamin B6, mag-
nesium, and beta carotene, an antioxidant 
that gets turned into vitamin A in your 
body.
8. Beets
The beet, or beetroot, is a root vegetable 
that’s high in various important nutrients, 
such as folate, iron, copper, manganese, 
and potassium.

Beets are also loaded with inorganic ni-
trates, which are nutrients shown to have 
various benefits related to blood pressure 
regulation and exercise performance 
(18Trusted Source). 
9. Broccoli
Broccoli is a type of cruciferous vegetable 
and one of the most nutrient-dense foods 
on the planet.
It’s loaded with vitamin C, vitamin K, 
folate, B vitamins, potassium, iron, and 
manganese and contains antioxidants 
and potent cancer-fighting nutrients.
Broccoli is also relatively high in protein, 
compared with most vegetables. 
10. Artichoke 
The artichoke doesn’t make headlines 

very often. However, this vegetable is 
high in many nutrients and one of the 
world’s best sources of fiber.
11. Brussels sprouts
They’re very high in vitamin K, potassium, 
folate, and potent cancer-fighting antiox-
idants.
12. Lentils
Lentils are very cheap and among the 
most nutritious foods. They’re very high 
in protein and loaded with many impor-
tant nutrients.
13. Kidney beans 
Kidney beans are a popular type of leg-
ume. Like other legumes, they’re loaded 
with plant-based protein and various nu-
trients.
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE) dropped 25,010 
points to 1.557 million on Monday.
As reported, over 13.495 million secu-
rities worth 62.025 trillion rials (about 
$238.5 million) were traded at the TSE.
The first market’s index fell 23,944 

points, and the second market’s index 
lost 32,995 points.
As stated by Market Analyst Peyman 
Hadadi, the national budget bill for the 
current Iranian calendar year indicates 
that the government has a more pos-
itive view of the market for this year.

TEDPIX falls 
25,000 points 
on Monday

Iran’s Annual In-
flation Rate Drops 
Slightly in May to 
38.7%
The Iranian government’s sta-
tistics (SCI) agency has report-
ed a slight drop in the rate of 
inflation in the country in the 
calendar month to May 21.
SCI figures published showed 
that Iran’s annual consumer 
prices index (CPI) had dropped 
by 0.5% to stand at 38.7% in 
the second month of the calen-
dar year 1401.
The figures showed that that 
annual CPI had dropped by 
0.4% to 38.3% for urban 
households and by 0.8% to 
40.8% for families living in the 
countryside in May.

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

Investment in top 
nanotechnology 
projects to gather 
pace
The Nanotechnology Innova-
tion Council and the Technol-
ogy and Innovation Exchange 
Network (InnoTEN), in collab-
oration with the private sector, 
have announced a call for fund-
ing top nanotechnology-based 
energy industry projects.
Nanotechnology, with its 
transdisciplinary nature, has 
broken the boundaries of vari-
ous sciences and provided the 
basis to increase the quality 
of life. Therefore, the private 
sector, with the support of the 
Nanotechnology Innovation 
Council and InnoTEN, seeks to 
support projects and commer-
cialize the products.

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

Please do touch! 
Exhibition for blind 
opens in Tehran
An exhibition aimed at the vis-
ually impaired has opened in 
downtown Tehran, inviting visi-
tors to touch replicas and enjoy 
pieces they would normally 
only read or hear about.
A special project named “Touch 
the History” launched at the 
prestigious National Museum 
of Iran on Sunday in a push 
to make its offerings more ac-
cessible and enjoyable for the 
blind.
The opening ceremony was at-
tended by a host of blind and 
partially-sighted people from 
all age groups in the presence 
of some officials from the Min-
istry of Cultural Heritage, Tour-
ism, and Handicrafts.

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

Tehran animation 
festival welcomes 
international film-
makers
Animated movies by overseas 
filmmakers from 84 countries 
will go on screen at the 12th 
edition of the Tehran Interna-
tional Animation Festival, or-
ganizers announced at a press 
conference on Sunday.
The films were chosen from 
over 400 animations from all 
over the world submitted to the 
festival, with the most entries 
coming from France, said Me-
hdi Ali-Akbarzadeh, the man-
aging director of the Institute 
for Intellectual Development 
of Children and Young Adults 
(IIDCYA - Kanoon).
Several workshops, meet-
ings, and online webinars are 
planned to be held on the side-
lines of the festival, the official 
added.

22 High Fiber Foods You Should Eat
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/nutrition/22-high-fiber-foods#TOC_TITLE_HDR_24

The Statistical Center of Iran (SCI) has 
put the average inflation rate in the 
twelve-month period ended on May 
21, which marks the end of the second 
Iranian calendar month Ordibehesht, 
at 38.7 percent, falling 0.5 percent 
from the figure for the twelve-month 
ended to the first month.
The center put the country’s point-
to-point inflation rate at 39.3 percent 
in the second month, which means 
families have paid an average of 39.3 
percent more for purchasing the same 
package of commodities and services 
in that month, compared to the same 
month in the preceding year.
The inflation rate was 39.2 percent 
for the urban households, rising 0.4 
percent from the previous month, and 
40.1 percent for the rural households, 
increasing 2.9 percent from the previ-
ous month.
The Statistical Center of Iran has put 
the average inflation rate in the twelve-
month period ended on March 20, 
which marks the end of the past Irani-
an calendar year 1400, at 40.2 percent.
The center put the country’s point-to-
point inflation rate at 34.7 percent in 
the last month of the past year, which 
means families have paid an average 
of 34.7 percent more for purchasing 
the same package of commodities and 

services in that month, compared to 
the same month in the preceding year.
The inflation rate in the twelve-month 
period ended on March 20 was 39.7 
percent for the urban households, and 
42.8 percent for the rural households.
The point-to-point inflation rate was 
reported to be 34.5 percent for the ur-
ban households and 35.8 percent for 
the rural ones, according to the SCI.
The Statistical Center of Iran had put 
the inflation rate in the twelve-month 
period ended on March 20, 2021 (the 
end of the Iranian calendar year 1399) 
at 36.4 percent, rising 2.2 percent 
from the figure for the twelve-month 
period ended on the last day of the 
preceding year.
In late November 2021, the head 
of Iran’s Budget and Planning and 
Budget Organization (PBO) had said, 
“Considering the recent data provided 
by the Statistical Center of Iran the in-
flation is expected to be curbed in the 
next Iranian calendar year (begins in 
March 2022).”
“No Money creation has taken place 
in the last three months, and a recent 
report by the Statistics Center of Iran 
shows that inflation is declining, these 
are indications that the inflation could 
be curbed by the next year,” Masoud 
Mir-Kazemi said at the time.

Inflation rate down 0.5%

Iranian Oil Minister Javad Oji has an-
nounced reaching an agreement with 
Oman on forming a technical committee 
for the development of Hengam oil field 
which the two countries share in the 
Persian Gulf, Shana reported.
Oji who traveled to Oman recently prior 
to the visit of President Ebrahim Raisi to 
the Arab country, said: “During the talks 
with Omani officials, including Omani 
Energy and Minerals Minister Moham-
med bin Hamad Al Rumhi, agreements 
were reached on cooperation on various 
economic issues, especially in the ener-
gy sector.”
“We agreed to form a joint technical 
committee to develop the next phases of 
Hengam oil field, which is the only joint 
field between the two countries, in the 
form of a joint working group and a joint 
team,” Oji explained.
The Iranian oil minister stated that inte-
grated development of the field, which 
is unprecedented in the region, unlike 
competitive exploitation, will save the 
joint field’s reservoir from getting dam-
aged, and the production from the reser-
voir will take place safely, ensuring that 
the two countries will benefit most from 
the field development.
The official noted that the two sides have 
also agreed on exports of technical and 
engineering services from Iran to Oman.
Oji had also met and held talks with 
Oman’s Foreign Minister Sayyid Badr 
Albusaidi on Sunday in Muscat.
During this meeting, the two sides had 

also discussed ways of expanding coop-
eration in the field of energy.
Iranian President Ebrahim left Tehran for 
Muscat on Monday as part of his admin-
istration’s push to boost ties with neigh-
boring countries.
Tehran-Muscat trade exchanges
On the eve of President Raisi’s visit to 
Oman, the spokesman of Islamic Repub-
lic of Iran Customs Administration (IR-
ICA) Ruhollah Latifi presented a report 
on the trade between the two countries 
to the press.
According to Latifi the values of trade 
between Iran and Oman in the previous 
Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20) increased by 53 percent com-
pared to the preceding year.
Latifi said Iran and Oman traded 4.190 
million tons of goods worth $1.335 bil-
lion in the previous year, also register-
ing a 27 percent rise in terms of weight, 
IRNA reported.
According to the official, in the said year 
Iran exported 2.283 million tons of non-
oil commodities worth $716 million to 
Oman, which was 14 percent more than 
the figure for the preceding year in terms 
of weight and 63 percent more in terms 
of value.
The Islamic republic also imported 
1.907 million tons of goods valued at 
$619.5 million from the Arab country.
Bitumen, urea, iron products, fruit and 
nuts, construction materials, foodstuff, 
sweets and chocolates, and household 
appliances were among the top items 

exported from Iran to Oman in the pre-
vious years.
Corn, coal, oil and oilseeds, wheat, 
barley, industrial machinery, road con-
struction machinery, minerals, medical 
and dental equipment, paper, cardboard 
and spare parts were among the most 
important goods imported to Iran.
The official noted that the exports to 
Oman in the first month of the current 
Iranian calendar year (March 21-April 
20) stood at 176,203 tons worth 
$74,390,296, which despite a seven 
percent decrease in weight, increased 
by 103 percent in value compared to the 
last year’s same month.
Imports from Oman in the men-
tioned period were 41,328 tons worth 
$36,773,866, which compared to the 
same period in the preceding year in-
creased by 29 percent in weight and 143 
percent in value.
Heading a high-ranking delegation, 
including Industry, Mining and Trade 
Minister Reza Fatemi-Amin and Head 
of Trade Promotion Organization (TPO) 
Alireza Peyman-Pak, President Raisi ar-
rived in Muscat on Monday.
During his stay in Oman, the Iranian 
president is scheduled to meet with 
senior Omani officials including Oman’s 
Sultan, Haitham bin Tariq.
As reported, the two sides are expect-
ed to sign 12 agreements, documents 
and memorandums of understanding 
(MOUs) during Raisi’s visit to the Arab 
country.

Iran, Oman to form 
technical commit-
tee for developing 

joint field



اقتصاد استان

Isfahan News

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: 
از مجموع ۱۱۲ شهر استان، نقشه 
یکصد شهر از شهرداری ها تحویل 
گرفته شده و عملیات »ژئوکد« پستی 
)تعیین موقعیت جغرافیایی کد پستی 
روی نقشه( بر روی نقشه ها صورت 
گرفته اما هنوز ۱۲ شهر استان بدون 
نقشه استاندارد است. حمید باقری، 
بدون اشاره به نام این شهرها اظهار 
داشت: از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ُکد 
پستی استان، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
کد معادل ۸۵ درصد از آنها دارای ژئو 
کد شده اما هنوز ۱۲ شهر نقشه ندارند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا 
تفاهمنامه سه جانبه ای بین پست 
استان با شرکت های آبفا، گاز و توزیع 
برق و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان امضا شده و هم اکنون 
در سه شهر َگز، شاهین شهر و 
گلپایگان بصورت پایلوت )نمونه( در 

حال اجراست.
وی با بیان اینکه شرکت ُپست ُمتولی 
اجرای طرح مهم نشانی ملی استاندارد 
ایرانیان یا »جی نف« است، اظهار 
داشت: این طرح با هدف یکسان سازی 
نشانی تمام شهروندان کشور، سبب 
می شود تا نشانی نویسی بر اساس ُکد 
پستی ۱۰ رقمی صورت بگیرد و از این 
طریق شهروندان بتوانند از ُکد پستی 
۱۰ رقمی که تنها نمایانگر هویت 

مکانی یک فرد است، بهره مند شوند.
مدیرکل ُپست اصفهان با اشاره به 
اینکه پیش نیازهایی از جمله نصب 
پالک شهری برای اجرای پروژه "جی 
نف" الزم است، گفت: این طرح یک 
شاخص ُمعتبر از نشان مکان مرجع و 
همراه اطالعات و حاوی یک آدرس 

استاندارد است.
وی تصریح کرد: مدیران شهری باید 

برای نامگذاری معابر بی نام، معابر 
دارای نام مشابه و نصب پالک های 

شهری، بیش از پیش همت ُگمارند.
باقری با اشاره به مشکالت و پیش 
نیازهای اجرای این طرح اضافه 
کرد: شهرداری ها بر اساس ماده ۱۴ 
ُمکلف به نصب پالک آبی هستند و 
۱۲ شهرداری باقی مانده استان نیز 
بر اساس ماده ۲۸ باید اقدام به تحویل 

نقشه های شهری استاندارد کنند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۲ قانون 
الزام شماره ملی و ُکد پستی در سال 
۱۳۷۶ و ماده ۴۰ قانون مدیریت 
خدمات کشوری در سال ۱۳۸۴، 
دستگاه های دولتی و عمومی باید 
به اخذ تائیدیه ُکد پستی در زمان 
ارائه خدمات به متقاضیان و ثبت 
آن در بانک اطالعاتی سازمان های 
متبوعشان ُملزم شوند و ساماندهی و 
تعیین اسامی معابر بدون نام و بررسی 
معابر همنام نیز باید بر اساس ماده ۱۴ 

انجام شود.
مدیرکل ُپست اصفهان با اشاره به 
مزایای طرح ملی"جی نف" اظهار 
داشت: افزایش کارایی، ارتقا دقت، 
بهبود  اطمینان،  قابل  داده های 
تجارت، جلوگیری از ُجرم و جنایت، 
پاسخ های اورژانسی، ناوبری و ارتقای 
سیاستگذاری از مهمترین مزایای این 

طرح است.
وی افزود: بر اساس ضوابط فنی 
اجرایی توسعه دولت الکترونیک 
)ُمصوب شورایعالی فناوری اطالعات(، 
آیین نامه اجرایی طرح نشانی استاندارد 
شورایعالی  )ُمصوب  ملی  مکانی 
فناوری اطالعات( از الزامات قانونی 
پیاده سازی نشانی استاندارد ملی کشور 
و استان اصفهان است. به گزارش ایرنا، 
پایگاه نشانی ملی مکان مرجع )نشانی 

استاندارد ژئوکد شده( از اواسط تا اواخر 
 PSMA دهه ۱۹۹۰ توسط شرکت
استرالیا و برخی دیگر از سازمان ها 
در این کشور مطرح شده و توسعه 

یافته است.
ملی  استاندارد  نشانی  طرح 
ُمصوبه  اساس  بر   )GNAF (
ششمین جلسه شورایعالی فناوری 
اطالعات، شرکت ملی ُپست بعنوان 
متولی پایگاه نظام ملی آدرس گذاری 
 )GNAF ( مکان محور کشور 

معرفی شده است.
این پروژه در راستای اجرای منویات 
مقام معظم رهبری و بعنوان برنامه 
ملی سالم سازی اقتصاد، افزایش بهره 
وری و کاهش هزینه ها در هجدهمین 
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی پیشنهاد 

شد و به تصویب رسید.
با توجه به نقش کلیدی شرکت ملی 
ُپست در تولید و نگهداری نشانی و 
ُکدهای ُپستی و نیز بعنوان تنها دارنده 
گواهینامه بین المللی نشانی استاندارد 

)S ۴۲( از اتحادیه بین المللی ُپست 
در کشور )UPU(، دبیرخانه کمیته 
این  زیرنظر   GNAF راهبری 
شرکت تشکیل شده است و بعنوان 
محور اصلی هماهنگ کننده این 

کمیته فعالیت می کند.
در این کارگروه، عالوه بر شرکت ملی 
ُپست بعنوان ُمتولی نشانی استاندارد 
شامل  کشور  وزارت  کشور،  در 
استانداری ها و سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ها، سازمان های فناوری 
اطالعات ایران، نقشه برداری کشور، 
ثبت اسناد و امالک کشور و مرکز آمار 
ایران بعنوان اعضای کمیته راهبردی، 
مشارکت کنندگان اصلی این طرح 
بزرگ ملی هستند. در زمان حاضر 
۷۲ واحد ُپستی دولتی شامل ۲۳ اداره، 
هفت ناحیه ُپستی و ۴۲ واحد شهری 

دولتی در استان وجود دارد.
همچنین ۳۸۵ دفتر پیشخوان دولت، 
۵۲ نمایندگی شهری، ۱۸۸ نمایندگی 
روستایی و ۲۸۲ دفتر "آی سی تی" 

روستایی در این منطقه فعال است.
در مجموع ۵۲ درصد واحدهای ُپستی 
در اصفهان، شهری و ۴۸ درصد 
در روستاهای استان اصفهان به 

همشهریان خدمات ارائه می کنند.
پوشش جمعیتی هر واحد ُپستی در 
استان از میانگین کشوری باالتر است 
و اکنون هر واحد پستی پنج هزار و 
۲۳۱ نفر و بطور متوسط در کشور 
هر واحد ُپستی ۶ هزار و ۵۴۸ نفر را 

پوشش می دهد.
پوشش مساحتی هر واحد ُپستی 
در استان اصفهان ۱۰۹ و در کشور 
۱۲۸ کیلومتر مربع است. ُپست استان 
اصفهان با برخورداری از ۵۴۸ نفر 
نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی ۵ 
درصد از سهم نیروی انسانی شبکه 
ُپستی کشور را به خود اختصاص داده 
است که ۴۵ درصد از این افراد در 
بخش نامه رسانی فعالیت می کنند که 
بعنوان یکی از مزیت های این استان 

محسوب می شود.

چهار شنبه 4 خرداد 1401  | شمـاره 1062

مدیر کل فرودگاه های استان از اعزام 4417 
زائر بیت اهلل الحرام از فرودگاه اصفهان خبر 

داد.
 به گزارش صاحب نیوز؛ حسن امجدی در 
جلسه کمیته تسهیالت فرودگاهی ویژه 
حج سال 1401 از برنامه ریزی جهت اعزام 
4417 زائر خانه خدا از فرودگاه اصفهان خبر 
داد و گفت: طبق اطالعات اولیه در عملیات 

رفت پروازهای حجاج امسال، از استان های 
اصفهان و چهار محال و بختیاری تعداد 
دو هزار و 893 زائر مدینه اول و یک هزار 
و 524 زائر مدینه دوم از طریق فرودگاه 
شهید بهشتی به سرزمین وحی مشرف 

خواهند شد.
مدیر کل فرودگاه های استان با اشاره به 
آمادگی کامل فرودگاه اصفهان جهت انجام 

مطلوب این پروازها افزود: فشردگی پروازهای 
حج امسال، اهمیت خدمت رسانی به موقع 
و کامل به زائرین خانه خدا را دو چندان 

می کند.
امجدی زمان شروع عملیات رفت پروازهای 
حج تمتع امسال را در اصفهان، از بیست و 
ششم خرداد ماه لغایت دوم تیرماه بیان کرد 
و گفت: کلیه پروازهای رفت توسط شرکت 

هواپیمایی ایران ایر انجام می گردد.
گفتنی است جلسه مذکور با حضور مدیران و 
فرماندهان سازمان ها و نهادهای خدمت رسان 
در عملیات حج از جمله مدیریت حج و زیارت 
استان، شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
یگان حفاظت  اصفهان(،  )شعبه  ایران 
هواپیمایی استان، پلیس فرودگاه، گذرنامه، 

بهداشت مرزی، گمرک و ... برگزار گردید.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از نجات جان 41 نفر توسط جمعیت هالل 
احمر در حوادث آخرین هفته اردیبهشت 
ماه خبر داد. به گزارش صاحب نیوز؛ علی 
محمدهاشمی با اشاره به حوادث یک هفته 
گذشته و مأموریت های امدادی این جمعیت 
گفت: از تاریخ 24 تا 31 اردیبهشت ماه سال 

جاری، نجاتگران جمعیت هالل احمر نسبت 
به پوشش امدادی 51 حادثه و امدادرسانی به 

91 حادثه دیده اقدام کردند.
این  از  مورد   24 افزود:  محمدهاشمی 
ماموریت ها در حوادث جاده ای، 10 مورد 
خدمات حضوری، 5 حادثه شهری، 8 حادثه 
صنعتی و کارگاهی، 3 حادثه کوهستان و 

یک حادثه ریزش آوار بوده است. مدیر عامل 
جمعیت هالل احمر استان در ادامه ضمن 
اشاره به خدمت رسانی نیروهای امدادی این 
جمعیت به 41 نجات یافته در این حوادث 
گفت: از این تعداد 8 نفر به طور سرپایی 
درمان شده و 33 نفر هم برای درمان به 
مراکز درمانی انتقال یافتند. به گفته این مقام 

مسئول در همین مدت، 153 نیروی عملیاتی 
این جمعیت در قالب 56 تیم عملیاتی با به 
کارگیری 48 دستگاه آمبوالنس و خودروی 
نجات در امدادرسانی به این حوادث مشارکت 
داشته اند. وی خاطرنشان کرد در بازه زمانی یاد 
شده تنها یک مورد عملیات رهاسازی توسط 

نیروهای این جمعیت انجام شده است. 

 اخبـار اصفهـان  شـرکت گاز اسـتان اصفهـان باالتریـن 
سـطح جایزه ارائه شـده در چهارمین دوره جایزه مسـئولیت 
اجتماعی و پایـداری بنگاه هـای اقتصـادی را از آن خود کرد. 
در چهارمیـن دوره جایـزه مسـئولیت اجتماعـی و پایـداری 
بنگاه هـای اقتصـادی درسـالن مرکـز همایش هـای بیـن 
المللی صدا و سـیما برگزار شد، شـرکت گاز اسـتان اصفهان 
توانسـت باالترین سـطح جایزه را به خـود اختصـاص دهد و 
در همین راسـتا »جایزه پالتین در حوزه حاکمیت شرکتی« 

بـه سرپرسـت این شـرکت اعطا شـد.
 ابوالقاسم عسـکری، سرپرست شـرکت گاز اسـتان اصفهان، 
در این خصـوص، بیان داشـت: این رویـداد در سـال »تولید، 
دانش بنیـان و اشـتغال آفرین« بـرای ارج نهادن به کسـب و 
کارهـای مسـئوالنه و بـا حضـور مدیـران نهادهـای دولتی و 
خصوصـی، نماینـدگان انجمن هـای علمـی و صنفی کشـور 
و نمایندگان مـردم در مجلس شـورای اسـالمی برگزار شـد 
کـه بیـش از 70 شـرکت و بنگاه بـزرگ اقتصـادی کشـور از 
جمله فوالد خوزسـتان، فـوالد مبارکه، و شـرکت هایی نظیر؛ 
نفت پـارس، پاالیـش نفت بندرعبـاس، پاالیـش الوان، بانک 
مسـکن، سـنگ آهن گهر زمین، پتروشیمی شـیراز، رایزکو، 

پاالیـش نفـت آبـادان، پاالیـش نفـت تبریـز، فـوالد زرنـد 
ایرانیـان، پتروشـیمی زاگـرس، آهـن و فـوالد غدیرایرانیان، 
بازرسـی کیفیت و اسـتاندارد ایـران، گروه صنعتـی انتخاب، 
سـنگ آهن مرکـزی ایـران، فـوالد هرمـزگان، پتروشـیمی 
بیسـتون، فوالد غدیر نـی ریز، لولـه سـازی اهـواز و ... در این 

دوره حضـور داشـتند.
وی، گفت: مسـئولیت اجتماعی یک سـازمان، نشـان دهنده 
میـزان تعهد آن بـه تأثیـر فعالیت هایـش در جامعـه، محیط 
زیسـت و مشـارکت آن در توسـعه پایـدار و درنظـر گرفتـن 

خواسـته ها وانتظـارات ذینفعانـش اسـت.
مهنـدس عسـکری، بـا اشـاره بـه اهـداف چهارمیـن دوره 
جایـزه ملی مسـئولیت اجتماعی، شـامل معرفی مسـوولیت 
اجتماعی شـرکتی و تعیین اهمیت آن، ایجـاد تحول در نظام 
مدیریتی سـازمان ها، تقویت و توسعه روابط سـرمایه گذاران 
و ذینفعان، بهبود فضای کسـب و کار کشـور، تبادل اطالعات 
و همفکـری بـا سـایر بنگاه هـا، ارائـه تجـارت بنگاه هـای 
اقتصـادی در مسـئولیت اجتماعـی، تقویـت همـکاری بیـن 
بخشـی میان بنگاه های اقتصادی و سـازمان های مـردم نهاد 
با هدف کاهـش چالش هـای اجتماعـی و زیسـت محیطی و 

در آخر فراهـم کـردن اسـتفاده بنگاه هـا از بسـتر فرهنگی و 
اجتماعی کشـور و روش های خالقانه و نو در پیشـبرد اهداف 
تجاری خـود، افزود: مسـئولیت اجتماعی یـک بحث اخالقی 
مشـترک میـان همـه انسـانها و فراتـر از قانـون و اعتقـادات 

اسـت.
وی، ادامه داد: سـازمان ها باید پاسخگویی، مسئولیت پذیری 
و احتـرام بـه حقـوق اعضـای جامعـه را در قالـب برنامه های 
گسـترده و راهبردی خـود، مورد توجـه قرار دهنـد، آن ها در 
ازای بهـره منـدی از زیرسـاخت ها و سـرمایه های اجتماعی، 
زیسـتی و علمی محیـط پیرامون، بایـد در برنامه هـای خود، 
مسـئولیت پذیـری اجتماعـی سـازمانی و رعایـت حقـوق 

مصـرف کننـدگان را بـه صورت شایسـته لحـاظ کنند.
سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، گازرسـانی ایمن و 
مسـتمر به 112 شـهر، 1067 روسـتا، بیش از 17 هزار واحد 
صنعتـی بـا اشـتراک پذیـری بیـش از یـک میلیـون و 970 
هزارمشـترک، اجرای بیـش از 27 هزار کیلومتر شـبکه، یک 
میلیون و 110 هزار انشـعاب و..... را بزرگترین اقدام و رسالت 
خطیـر ایـن شـرکت در راسـتای مسـئولیت های اجتماعـی 

خود بـرای ایجـاد رفاه و اشـتغال مـردم عنـوان کرد.

مهندس عسـکری، افـزود: انعقاد تفاهـم نامه با سـازمان های 
مختلـف اعـم از صـدا و سـیما، دانشـگاه اصفهـان، دانشـگاه 
صنعتـی، جهـاد دانشـگاهی، شـهرک علمـی و تحقیقاتـی، 
شـهرداری، سـازمان زندان هـا، نظـام مهندسـی بـه منظـور 
پیشـبرد برنامه هـای مسـئولیت های اجتماعـی، اسـتفاده 
از انرژی هـای تجدیـد پذیـر، سـاخت مجهزترین ایسـوزوی 
مقابله با بحـران و حـوادث گاز، بهینه سـازی موتـور خانه ها، 
اجـرای برنامه هـای مقابلـه بـا کرونـا، تکریـم کارکنـان، 
بازنشسـتگان و خانواده هـای آنهـا، توجـه بـه ارتقای سـطح 
دانش پیمانکاران و تأمین کننـدگان و ... از مهمترین اقدامات 
این شـرکت در راسـتای مسـئولیت های اجتماعی، طی سال 

گذشـته بوده اسـت.
الزم بـه ذکر اسـت، در این فراینـد ارزیابی ملـی، در هر محور 
تنهـا یـک شـرکت حائـز باالتریـن سـطح تندیـس پالتیـن 
گردیـده و رتبه هـای بعـدی بـه ترتیـب بـا تندیس هـای 
زرین، سـیمین و برنزین مـورد تقدیر قـرار گرفتند و از سـایر 
شـرکت های فعـال در حـوزه مسـئولیت های اجتماعـی کـه 
موفـق بـه دریافـت تندیس نشـدند بـا اعطـای لـوح اهتمام، 

تقدیـر بـه عمـل آمد.

مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان خبر داد:

اعزام بیش از 4400 زائر خانه خدا از فرودگاه بین المللی شهید بهشتی

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبر داد:

نجات جان 41 نفر در حوادث هفته گذشته

برگزاری چهارمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی درسالن مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما:

گاز اصفهان، در چهارمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی اول شد

مدیرکل پست استان اصفهان:

1۲ شهر استان فاقد نقشه استاندارد شهریست

حمیدرضا خورشیدی با اشاره به تحلیل شاخصاستاندارد بارش، تبخیر و 
تعرق )SPEI( در دوره 12 ماهه تا پایان فروردین 1401 افزود: مساحت 
مناطق درگیر خشکسالی کشاورزی استان نسبت به ماه گذشته 0.4 

درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: نقشه خشکسالی با شاخص SPEI در دوره 12 ماهه 
ُمنتهی به پایان فروردین 1401 بیانگر درجات متفاوتی از خشکسالی 

کشاورزی است.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: میانگین وزنی بارش 
فروردین 1401 در استان برابر 2.7 میلیمتر بوده که نسبت به مدت 
مشابه بلندمدت 90.7 درصد )معادل 28.7 میلیمتر( کاهش بارش 

داشته است.
وی اضافه کرد: در فروردین سال جاری در کلیه شهرستان های استان 

نسبت به بلندمدت، کاهش بارش وجود داشته است.
خورشیدی خاطرنشان کرد: میانگین دمای استان اصفهان در فروردین 
1401 به 16.4 درجه سانتیگراد رسید که در مقایسه با بلندمدت 
13.8 درجه سانتیگراد، 2.5 درجه سانتی گراد ُخنک تر بوده است. وی 
بیان کرد: تحلیل شاخص SPEI در دوره 10 ساله تا پایان فروردین 
سال جاری بیانگر آن است که کماکان درجات خفیف تا بسیار شدید 
خشکسالی بلندمدت )هیدرولوزیک( بسیاری از مناطق استان را فرا 
گرفته، بگونه ای که 90.6 درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی 
بوده و تنها 9.3 درصد از مساحت استان شرایط نُرمال تا ترسالی را 

داشته است.
مدیرکل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه مساحت مناطق درگیر 
خشکسالی در استان 4 درصد افزایش داشته است، افزود: در پایان 
فروردین در شهرستان های بُرخوار، بویین و میاندشت، خمینی 
شهر، خوانسار، دهاقان، فریدن، فالورجان، گلپایگان، لنجان، مبارکه 
و نجف آباد، مجموع درصدهای خشکسالی 100 درصد بوده است 
اما در شهرستان های چادگان و فریدونشهر به میزان ناچیزی ترسالی 

وجود دارد.
وی گفت: از مجموع 90.6 درصد از مساحت استان که درگیر 
خشکسالی بوده؛ 15.3 درصد خشکسالی خفیف، 18.2 درصد 
خشکسالی متوسط، 15.5 درصد خشکسالی شدید و 41.6 درصد 

خشکسالی بسیار شدید است.
خورشیدی با اشاره به پهنه بندی خشکسالی در زیر حوضه گاوخونی بر 
اساس شاخص SPEI در دوره 10 ساله تا پایان فروردین 1401 اظهار 
داشت: تحلیل شاخص SPEI در دوره 10 ساله تا پایان فروردین ماه 
1401 بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار شدید خشکسالی 
بلندمدت بسیاری از مناطق حوضه گاوخونی را فرا گرفته، بگونه ای که 
91.7 درصد از مساحت آن درگیر خشکسالی بوده و تنها 8.1 درصد از 

مساحت این حوضه شرایط نرمال و 0.2 درصد شرایط ترسالی را دارد.
وی با اشاره به درصد مساحت تحت تأثیر خشکسالی بر اساس شاخص 
SPEI در دوره 10 ساله تا پایان فروردین 1401 در حوضه گاوخونی 
ادامه داد: از مجموع 91.7 درصد از مساحت حوضه گاوخونی که 
درگیر خشکسالی بوده؛ 20.1 درصد خشکسالی خفیف، 19.9 درصد 
خشکسالی متوسط، 14.9 درصد خشکسالی شدید و 36.8 درصد 

خشکسالی بسیار شدید داشته است.
وی بیان کرد: در زیر حوضه های بِن-سامان، بویین- داران، چادگان، 
دامنه، چهل خانه، لنجانات، مهیار شمالی، نجف آباد و یان چشمه، 

مجموع درصدهای خشکسالی، 100 درصد است.
به گزارش ایرنا، استان اصفهان در سال های اخیر بدلیل خشکسالی و 
کمبود منابع آبی با مشکالت بسیاری در بخش های مختلف از جمله 

محیط زیست و حوزه کشاورزی و اقتصادی مواجه شده است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: بطورکلی 
۹۵.۷ درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی 
میان مدت )کشاورزی( است و تنها ۴.۳ درصد در 

وضعیت عادی )نُرمال( بسر می برد.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان: ۹۵.۷ درصد از 
مساحت استان درگیر خشکسالی است

تیغ خشکسالی بر گلوی اصفهان

خبر ویژه

رییـس دانشـگاه اصفهـان گفـت: 
پیوند نداشتن دو سـویه ُعلما و اُمرا 
برای حل مسـائل ملـی، منطقه ای 
و بین المللـی، جامعـه را بسـوی 
فسـاد خواهـد کشـاند در حالی که 
همـکاری آنهـا بـه صلـح و توسـعه 
پایـدار در جهان ُمنجر خواهد شـد.
همایـش  در  هرسـیج،  حسـین 
بزرگداشـت سـال جهانـی علـوم 
پایـه بـرای توسـعه پایـدار در تاالر 
خوارزمی دانشـکده ریاضـی و آمار 
دانشگاه اصفهان افزود: دانشمندان 
و نُخبـگان جوامـع مختلـف بـرای 
حـل مسـائل داخلـی یـا منطقه ای 
بایـد در کنار یکدیگر قـرار بگیرند و 
تفاهمنامه ای بین آنها ُمنعقد شـود 
تـا بتواننـد بـر مشـکالت موجـود 

فائـق آینـد.
وی بـا تاکید بر اهمیت دیپلماسـی 
ارتباطـات  تسـهیل  و  علمـی 
دسـتیابی  بـرای  بین المللـی 
بـه توسـعه پایـدار اظهـار داشـت: 
امـروزه مسـائلی مانند گرم شـدن 
زمیـن، آلودگـی هـوا و ریزگردهـا 
بـه بحران هـای منطقـه ای و بیـن 
المللـی تبدیـل شـده اسـت و مرز 
همـکاری  اگـر  و  نمی شناسـد 
بین المللـی در ایـن زمینـه وجـود 
نداشـته باشـد نمی تـوان آنهـا را 

مهـار کـرد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا اشـاره بـه 
اهمیـت علـوم پایـه بـرای حـل 
چالش هـای موجـود خاطرنشـان 
کـرد: سـازمان علمـی و فرهنگـی 
ملل متحد )یونسـکو( امسـال را به 
نـام سـال بیـن المللـی علـوم پایه 
بـرای توسـعه پایـدار نامگـذاری 
کـرده که سـه مفهـوم پایـه در این 
اقـدام مـورد توجـه قـرار گرفتـه 

اسـت.
هرسـیج، ایـن مفاهیـم را شـامل 
سـال بیـن المللـی، علـوم پایـه و 
توسـعه پایدار عنـوان و اضافه کرد: 
در مفهوم نخسـت بـر جهانی بودن 
موضـوع و اهمیـت همکاری هـای 
بین المللـی بویـژه در عرصـه علوم 
پایـه بعنـوان دانشـی کـه می تواند 
بـه تحقـق توسـعه پایـدار کمـک 

کنـد، تاکید شـده اسـت.
رییـس دانشـگاه اصفهان بـا تاکید 
بر اینکـه سیاسـیون و برنامه ریزان 
کشـورها بـرای حـل مشـکالت 
خـود راهی جـز کمـک گرفتـن از 
نُخبـگان و دانشـمندان بویـژه در 
مباحث علـوم پایـه ندارنـد، گفت: 
بی توجهـی یـا کم توجهی بـه علوم 
پایـه و تحقیقـات بنیادیـن باعـث 
می شـود بـه پیشـرفت و توسـعه 
پایـدار دسـت پیـدا نکنیـم و بطور 
مـداوم از روش هـای آزمـون و خطا 

اسـتفاده کنیـم.
بـه گفتـه وی، در سـال های اخیر با 
کاهش عالقه و انگیزه دانشـجویان 
و تعـداد آنهـا در رشـته های علـوم 
پایـه در کشـور مواجه شـده ایم که 
نبایـد از ایـن موضوع غفلت شـود.

بـرای  بیان اینکـه  بـا  هرسـیج 
توسـعه پایـدار نیـز راهـی جـز 
توجه بـه علـوم پایـه و پاسداشـت 
جایـگاه دانشـمندان این رشـته ها 
نداریـم، اظهـار داشـت: صنعتـی 
شـدن جوامـع مشـکالتی ماننـد 
افزایش آلودگـی محیط زیسـت را 
بـه همـراه داشـت کـه هزینه های 
اجتماعـی باالیـی دارد و مـا امـروز 
این پدیده را بیشـتر در کشـورهای 
در حـال توسـعه می بینیـم زیـرا 
بـه  یافتـه  توسـعه  کشـورهای 
سـمت صنعتی ُزدایـی و رعایـت 
مسـائل محیـط زیسـت با تکیـه بر 
فعالیت هـای دانش بنیـان حرکت 

نـد. کرده ا
وی به وضعیـت اصفهان نیز اشـاره 
و اضافـه کـرد: ایـن خطـه یکـی از 
صنعتی ترین شهرهای کشور است 
که در تولید ملی نقـش زیادی دارد 
امـا پرسـش ایـن اسـت کـه ایـن 
موضـوع بـا چـه هزینـه ای اتفـاق 
افتاده اسـت و آیا مـردم هزینه های 
اجتماعـی آن را می پردازند یا خیر.

نبود پیوند بین ُعلما و اُمرا، 
جامعه را به فساد می کشاند

رییس دانشگاه اصفهان:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آبفای اصفهان اعالم کرد: 
تکمیل و اجرای 22 طرح آب و فاضالب با اعتبار مورد نیاز 2 هزار و 750 میلیارد 
تومان برای سفرآتی رییس جمهوری به این استان پیشنهاد شده است. کاظم 
جعفری، افزود: این طرح ها شامل 6 پروژه در بخش آب و 16 طرح در بخش 

فاضالب است که برخی از آنها بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی ادامه داد: آبرسانی به مناطق و شهرهای گلپایگان، خوانسار، َگز، ُخور 
و باغبهادران، ایجاد و توسعه تاسیسات فاضالب مناطق و شهرهای بویین 
و میاندشت، افوس، چادگان، ُرزوه، تیران، خوانسار، گلپایگان، اژیه، هرند، 

اردستان، شهرضا، نجف آباد، داران، دامنه، نایین، بافران، انارک، قهدریجان، 
کلیشاد، سودرجان، ابریشم، ایمانشهر، بهاران، پیربکران و مسکن مهر تودشک 

در ُزمره این طرح هاست.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آبفای اصفهان خاطرنشان 
کرد: بازسازی تاسیسات و شبکه فاضالب شهرهای اصفهان، شاهین شهر و 

خمینی شهر از دیگر پروژه های مورد اشاره خواهد بود.
وی با بیان این که اولویت آبفای اصفهان ارائه طرح های نیمه تمام برای تصویب 
اعتبار در سفر پیش روی رییس جمهوری به استان است، تصریح کرد: 

طرح های یاد شده در تأمین آب آشامیدنی پایدار و انتقال و تصفیه فاضالب، 
نقش بسزایی خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری آبفای اصفهان همچنین از ارائه سه 
پیشنهاد برای اخذ مجوز ماده 23 قانون الحاق از طرف سازمان برنامه ریزی 
و مدیریت کشور سخن گفت و افزود: این پیشنهادها برای اجرا و توسعه 
تاسیسات فاضالب در شهرهای فالورجان، دهاقان و فریدونشهر ارائه می شود. 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان یک میلیون و 180 هزار مشترک را زیر 

پوشش دارد.

معاون برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه گذاری شرکت آبفای 

اصفهان اعالم کرد:

ارائه اجرای ۲۲ 
طرح آبفای اصفهان 

درسفررییس 
جمهوری به استان
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 مریم محسنی  روسیه عرضه گاز طبیعی خود به فنالند را قطع 
می کند، زیرا دولت فنالند در تالش برای پیوستن به ناتو در پاسخ 

به حمله مسکو به اوکراین است.
شرکت انرژی فنالندی »Gasum« روز جمعه اعالم کرد که 
شرکت »گازپروم« )غول انرژی روسیه( به این شرکت اطالع داده 

که از روز شنبه عرضه گاز خود را قطع خواهد کرد.
شرکت »گازوم« فنالند در بیانیه ای اعالم کرده که گاز طبیعی را 
از منابع دیگر از جمله از طریق خط لوله »بالتیک کانِکتور« بین 

فنالند و استونی - به مشتریان خود عرضه خواهد کرد.
»میکا ویلجانن« مدیرعامل گازوم، قطع گاز صادراتی روسیه 
به فنالند را اقدامی »تأسف آور« خوانده اما گفته که این شرکت 

همچنان متعهد به تأمین گاز مصرف کنندگان خود خواهد بود.
او گفته: ما به دقت برای این وضعیت آماده شده ایم و به شرطی که 
هیچ اختاللی در شبکه انتقال گاز ایجاد نشود، می توانیم در ماه های 

آینده گاز همه مشتریان خود را تأمین کنیم.
قطع گاز روسیه به فنالند در پی امتناع دولت هلسینکی از پرداخت 
هزینه گاز وارداتی روسیه به واحد پولی »روبل« انجام می شود. 
روسیه هفته گذشته نیز صادرات برق به فنالند را قطع کرده است.

روسیه از کشورهای اروپایی وارد کننده گاز خواسته بهای گاز 
وارداتی خود را به »روبل« روسی بپردازند، اما غالب این کشورها 

از جمله فنالند از انجام این خواسته خودداری کرده اند. قطع گاز 
فنالند الیه جدیدی به جنگ انرژی در حال تشدید بین روسیه 
و اروپا اضافه می کند. اتحادیه اروپا در اوایل ماه جاری میالدی 
پیشنهاد ممنوعیت واردات نفت از روسیه را داد و این هفته نیز 
جزییات بیشتری در مورد برنامه خود برای کاهش وابستگی 
خود به گاز طبیعی روسیه منتشر کرد. روسیه پیشتر گاز لهستان و 

بلغارستان را نیز قطع کرده است. جو بایدن رییس جمهوری آمریکا 
اعالم کرده از تالش های فنالند و سوئد برای پیوستن به ناتو 
پشتیبانی می کند. پس از تهاجم روسیه به اوکراین، هر دو کشور 
فنالند و سوئد درخواست عضویت در پیمان ناتو را داده اند. رهبران 

سوئد و فنالند روز پنج شنبه در کاخ سفید با بایدن دیدار کردند.
مسئله قطع عرضه گاز روسیه به فنالند در حالی مطرح می شود 

که »دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین روز جمعه در توضیح 
درباره اظهارات شرکت فنالندی درباره احتمال قطع گاز روسیه، 
گفت: ما در مورد تمام شرکت هایی که »گازپروم« با آنها قرارداد 
دارد، اطالعاتی نداریم و باید از گازپروم در مورد جزئیات این 
مسائل سؤال کنید. اما بدیهی است که هیچ کس چیزی را به 

صورت رایگان در اختیار کسی قرار نمی دهد.
حدود یک هفته پیش نیز شرکت برق فنالند )فینگرید( اعالم 
 )Inter RAO( »کرده بود که شرکت روسی »اینتر رائو
صادرات برق به این کشور را به دلیل پرداخت نشدن هزینه های 
آن، متوقف خواهد کرد. »فینگرید« در این رابطه در بیانیه ای به 
نقل از شرکت روسی مذکور گفته بود که برق وارداتی از روسیه در 
حال حاضر به دلیل مشکالت در دریافت بهای برق فروخته شده 
در بازار، متوقف خواهد شد. قطع عرضه گاز و برق صادراتی روسیه 
در حالی صورت می گیرد که گفته می شود تصمیم عضویت فنالند 

در ناتو عامل این اقدام بوده است.
پیش تر وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرده بود که 
پیوستن فنالند به ناتو یک تغییر اساسی در سیاست خارجی این 
کشور است. مسکو مجبور خواهد شد برای جلوگیری از تهدیدات 
برضد امنیت ملی خود، اقداماتی تالفی جویانه با ماهیت نظامی-

فنی و یا ماهیت دیگر، انجام دهد.

گرم و گرم تر شدن تنورجنگ سرد؛

روسیه گاز فنالند را گرفت!

 سـامان سـفالگر  18 مـاه از 
حضور  »جـو بایـدن« در کاخ سـفید 
بـه عنـوان چهـل و ششـمین رئیس 
جمهور آمریـکا می گذرد. در شـرایط 
کنونـی، میـزان محبوبیـت مردمـی 
وی به شـدت اُفـت کـرده و بـه طور 
خـاص در حوزه هایی نظیر سیاسـت 
خارجی نیـز، تصویـری کـه از بایدن 
ودولـت وی در جهـان و آمریکا نقش 
بسـته، تصویـری ضعیـف، مـردد در 
اتخـاذ سیاسـت های ضـروری و 
حیاتی، و البته متناقض اسـت. شـاید 
نمونه ایـران در ایـن منظومـه، یکی 
از دقیق تریـن مثال هـا از سیاسـت 
خارجـی متناقـض و ضعیـف دولـت 
بایدن باشـد. بایدن در جریـان کارزار 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری 2020 
آمریـکا، بارهـا تصمیـم ترامـپ در 
خروج از »توافق برجـام« را نکوهش 
کـرد و آن را مخالـف بـا منافـع ملـی 
آمریـکا عنـوان کـرد. وی بـه طـور 
خـاص تاکیـد داشـت کـه در صورت 
پیـروزی در انتخابـات، رویه هـای 
ترامـپ در قبال ایـران را کنـار خواهد 
گذاشـت و خیلی زود بـه توافق برجام 
بـاز می گـردد. بـا ایـن حـال، وی 
پـس از پیـروزی در انخابات ریاسـت 
جمهـوری 2020 آمریـکا، نـه تنهـا 
چنیـن نکـرد، بلکـه عمـاًل "کارزار 
فشـار حداکثرِی" ترامپ علیـه ایران 
را ادامه داد و با فرسایشـی کردِن روند 
مذاکرات اتمی ویـن، فرصت را جهت 
رسـیدن بـه یـک توافـق سـازنده با 
تهران از دسـت داد و عمـاًل آن را وارد 
مرحله ای کـرد که اکنـون نَه خـود از 
تـرِس از دسـت رفتـن حمایت هـا از 
دولتش جرات دارد تا سـرمایه گذاری 
سیاسـی الزم را جهـت دسـتیابی به 
یـک توافـق بـا ایـران انجـام دهـد 
و نَـه مخالفـان و رقبـای او و حـزب 
دموکرات )بویژه جمهوریخواهان( در 
مخصوصـاً نهادهای قانونـی آمریکا، 
به راحتـی اجـازه می دهند کـه بایدن 
بـه توافقی با ایـران دسـت یابد )حتی 
اگر بـه توافقـی دسـت یابد نیـز هیچ 
تضمینی نیسـت که جمهوریخواهان 

بـه آن احتـرام بگذارند(. بـا این همه، 
در یکچنیـن فضایـی، انجـام یـک 
اقـدام جدیـد از سـوی دولـت بایـدن 
کـه بـه تازگـی خبـِر آن از سـوی 
جریان هـای سیاسـی و رسـانه ای 
بویـژه اسـرائیلی عنـوان می شـود، 
در نـوع خـود می توانـد تیـِر خالصی 
بـه سیاسـت های معیـوب و ناکارآمد 
بایـدن و دولتـش در رابطـه بـا ایران 
باشـد. در این راسـتا، به تازگی برخی 
محافل اسـرائیلی از حضور آمریکا در 
رزمایش اواخر ماه مِی رژیم اسـرائیل 
خبـر داده انـد که قـرار اسـت در قالب 
آن، حملـه به تاسیسـات اتمـی ایران 
شـبیه سـازی شـود )در این رزمایش، 
هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی 
حضـور خواهند داشـت(. دولت بایدن 
در صورتی کـه با این مسـاله موافقت 
کرده باشـد، عماًل کاری را انجام داده 
کـه دولـت »اوبامـا« و حتـی دولـت 
»جـورج بـوش پسـر« نیز حاضـر به 
انجام آن نشـده بـود و از ایـن طریق، 
ایـن پیـام را بـه ایـران می رسـاند که 
در صـورت ماجراجویـی اسـرائیل 
علیـه ایـران و انجـام اقـدام نظامـی 

علیـه تاسیسـات اتمـی این کشـور، 
آمریکا قویـاً از این حرکت پشـتیبانی 
و حتی در مسـیر تحقق آن، همراهی 
و همـکاری می کنـد. رویکـردی که 
تـا حـد فراوانـی بـا ادعاهـای دولـت 
بایـدن در رابطه بـا ایـران کـه باید با 
ایـن شـکور از دِر تعامل و دیپلماسـی 
وارد شـد، در تضـاد اسـت. از ایـن 
منظـر، بایـدن عمـاًل در حـال اتخاِذ 
نسـخه ای شـدیدتر از کارازرا فشـار 
حداکثـری دولـت ترامپ علیـه ایران 
اسـت و عجیب تـر اینکـه وی و تیـم 
امنیـت ملی و سیاسـت خارجـی او در 
برهه هـای مختلـف و بـه بهانه های 
گوناگـون، سیاسـت های ناقـص و 
معیوب ترامـپ را عامل وخیم شـدن 
وضعیـت منافـع آمریـکا در مسـائل 
مرتبـط بـا ایـران قلمـداد می کننـد. 
در واقـع، بایـدن از سیاسـت های 
ترامپ علیـه ایران اسـتفاده می کند و 
ترامـپ را نیز به دلیـل آن ها نکوهش 
می کنـد. مسـاله ای کـه حاکـی از 
اتخـاذ نوعی سیاسـت یـک بـام و دو 
هوای دولت بایـدن در مورد معادالت 
مرتبط با ایران اسـت. البتـه که اتحاذ 

ایـن رویکـرد، عـاری از هزینه هـای 
قابل توجـِه منطقـه ای بـرای ایاالت 
متحـده آمریـکا نیـز نمی باشـد. بـا 
این حـال، اینطـور بـه نظر می رسـد 
که بایـدن بـا آگاهـی از وضعیـت به 
شـدت متزلـزل داخلـی اش، سـعی 
دارد تـا حمایـت اسـرائیلی ها را از 
خـود بـه ویـژه در آسـتانه انتخابـات 
مـاه نوامبـر 2022 کنگـره آمریـکا 
تقویـت کنـد و زمینه هـای طـرح 
انتقـادات جمهوریخواهـان علیـه 
خـودش و حـزب دموکـرات را نیـز تا 
جـای ممکـن کاهـش دهـد. از ایـن 
منظـر، او سـعی دارد تـا بـه نوعـی از 
تصویرسـازی های ضعیفـی کـه از 
وی و سیاسـت هایش در قبـال ایران 
انجـام می شـود فاصلـه گیـرد و بـه 
اصطـالح، تصویـری قدرتمنـد را از 
خود برسـازی کنـد. رویکـردی که از 
دو منظـر می تواند بـرای آمریکایی ها 
حامل خسـارات و تبعاتی ناگوار باشد: 
اواًل، تشـدید رویه هـای خصومـت 
آمیز در واشـینگتن علیه ایران، منافع 
منطقـه ای آن ها را به خطـر می اندازد 
و بـا تقویت و بسـیج هـر چه بیشـتر 

محـور مقاومـت در منطقـه همـراه 
خواهـد شـد. ثانیـاً، اتخـاد مواضعـی 
از ایـن دسـت، اساسـًا زمینه هـای 
انعطـاف پذیـری ایـران در رونـد 
مذاکـرات اتمی ویـن را از بین می برد 
و عمـاًل فضایی مناسـب را بـرای آن 
دسـته از نخبـگان و سیاسـتمدارانی 
ایرانـی کـه حامـی اتخـاذ مواضـع 
سـخت در برابـر آمریـکا و متحـدان 
آن هسـتند فراهم می سـازد. البته که 
در ایـن فضـا، توانمندی هـای اتمـی 
ایران نیـز از امکان رشـد و پیشـرفت 
بیشـتری برخـوردار خواهـد شـد. 
مسـاله ای کـه می توانـد بـه تقویـت 
بنیان هـای قـدرت ایـران، بـه ضـرر 
آمریـکا و متحـدان منطقـه ای و بین 
المللـی آن ختم گـردد. از ایـن منظر، 
سیاسـت خارجـی دولـت بایـدن در 
رابطـه بـا ایـران در 18 ماه گذشـته، 
چیزی بیـش از هـدر دادِن فرصت ها 
نبوده اسـت. مسـاله ای کـه تبعات و 
پیامدهـای منفی را برای واشـینگتن 
و دیگر بازیگران همراه بـا آن )و البته 
مخالف با ایـران(، به همـراه نخواهد 

داشـت.
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 زهرا وفایی  معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت همراهی، هم افزایی و 
همکاری نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن را موجب 
تصویب مصوبه لغو ممنوعیت واردات خودرو دانست که منجر به تحقق مطالبات 
مردم و بهبود کیفیت تولیدات داخلی خواهد شد. محمدجوادحاجی حسینی با اشاره 
به برگزاری نشست های متعدد کارشناسی با حضور اعضای کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس و معاونان و مدیران ارشــد وزارت صمت با هدف ایجاد تحول 
ملموس و واقعی در صنعت خودروسازی کشور، گفت: بر اساس برنامه ریزی های 
این وزارتخانه و با توجه به ظرفیت ها و منابع موجود کشور، صنعت خودرو در سال 

1۴0۴ صنعتی رقابت پذیر، توسعه یافته، دارای رشد نسبی پایدار و در مسیر کسب 
بازارهای منطقه خواهد بود. حاجی حسینی با اشاره به فرایند تدوین آیین نامه 
واردات خودرو با تجمیع ظرفیت های کارشناسی و تخصصی مجلس و دولت 
و همچنین بهره گیری از نقطه نظرات نمایندگان مردم به ویژه کمیسیون های 
تخصصی مجلس اظهار کرد: وزیر صمت و مجموعه نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی معتقدند در آیین نامه واردات خودرو به انتقال فنــاوری برای بهبود 
کیفیت صنعت خودروســازی داخلی و بهره مندی اقشار کم درآمد و متوسط از 
واردات خودروهای اقتصادی و به صرفه و همچنین عدم وجود هرگونه انحصار 

در واردات، می بایست توجه ویژه داشت. معاون وزیر صمت در پایان، همکاری 
بیش از پیش وزارت صمت و مجلس شورای اسالمی در حل موضوعات مشابه 
واردات خودرو که دغدغه و مطالبه مردم شریف ایران است را موجب تسریع در 
حل مشکالت و شناسایی گلوگاه ها و در نهایت افزایش اعتماد عمومی دانست 
و تصریح کرد: بدون شک هرگاه مبتنی بر دیدگاه های تخصصی و کارشناسی 
و با رویکردهای کالن ملی حرکت کرده ایم در پیگیری مسائل و حل مشکالت 
توفیق داشته ایم که لغو مصوبه ممنوعیت واردات یکی از نمونه ها و تجربه های 

برجسته در این حوزه است.

همراهی مجلس 
و وزارت صمت 
برای لغو ممنوعیت 
واردات خودرو

معاون حقوقی و امور مجلس 
وزارت صمت مطرح کرد:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مدیر نوآوری و تجاری سازی فناوری 
دانشگاه صنعتی اصفهان خبرداد:

 آغاز ثبت نام
»طرح دستیار فناوری«

ــه  ــد در پرداخــت ب ــت خودجــوش هنرمن ــه داد: فعالی ــی ادام ســعید امام
موضــوع دفــاع مقــدس بــا دغدغــه شــخصی، برآمــده از دل نویســنده و 
ــود و همیــن موضــوع،  ــی ســازمان ب ــه حمایت هــای مال ــدون توجــه ب ب

ــد. ــای سفارشــی ایجــاد می کن ــه کاره ــی نســبت ب ــی متفاوت خروج
وی ضمــن دعــوت هنرمنــدان و صاحبــان ایــده در حــوزه فرهنــگ برای 
ــد  ــه و تولی ــد کــرد: مــدل درســت تهی ــار فاخــر فرهنگــی تأکی ــد آث تولی
ــت،  ــد اس ــدن از دل هنرمن ــودن آن و برآم ــوش ب ــی، خودج ــر فرهنگ اث
اینکــه هنرمنــدان منتظــر ســفارش نهادهــای دولتــی نمانند و بر اســاس 
دغدغه هــای خــود شــروع بــه فعالیــت کننــد و بداننــد در صــورت قــوی 
ــت  ــورد حمای ــی م ــای دولت ــی، توســط نهاده ــودن خروج ــمند ب و ارزش
قــرار خواهنــد گرفــت کمــا اینکــه در مــورد تله تئاتــر »وقایــع دلهــره آور 
مســافرخانه پــارس« هم پــس از مشــاهده اثــر و اطمینــان از ســطح عالی 
کار، بنیاد حفــظ آثــار و ارزش های دفاع مقدس، شــبکه شــما و شــبکه ۴ و 
ــذا از همــه هنرمندان و اصحــاب فرهنگ  اصفهــان از آن حمایت کردند، ل
دعــوت می کنیــم کــه مــدِل درســِت تولیــد اثــر فرهنگــی را احیــاء کنند.

معــاون اجتماعــی و مشــارکت های مردمــی ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه انگیــزه اصلــی از حمایــت 
ــود، بیــان کــرد: حضــور  ــر مفهــوم وحــدت ملــی ب ایــن اثــر تاکیــِد آن ب
اقــوام و ادیــان مختلــف حــول کلیــدواژه و دال مرکــزی واحــدی بــه نــام 

وطــن، ایــن اثــر را متمایــز و ویــژه کــرده اســت.
امامــی تصریــح کــرد: سفارشــی بــودن اغلــب آثــاِر امــروز هنرمنــدان و 
عــدم تولیــد آثــار مســتقل و خودجــوش بایــد مــورد آسیب شناســی قــرار 
گیــرد، یکــی از دالیــل ایــن موضــوع مشــکالت مالــی هنرمندان اســت 
و عــدم تــوان هنرمنــدان بــرای فعالیــت در حــوزه اقتصاِدهنــر اســت کــه 
جــای خالــی آمــوزش در ایــن حــوزه در فضــای فرهنگی شــهر به شــدت 
ــا  ــری ب ــار هن ــودن آث ــب نب ــر متناس ــل دیگ ــود و دلی ــاس می ش احس
نیازهــای جامعــه و اینکــه آثــار کیفیــت الزم بــرای ارائــه و تــوان رقابــت 

ــد، اســت. ندارن
ــاع  ــان اینکــه دف ــا بی ــز ب ــر نی ــن تله تئات ــی، کارگــردان ای ــب نریمان حبی
مقــدس و به طــور خــاص آزادســازی خرمشــهر بــه علــت فضای ویــژه و 
دراماتیــک خــود دغدغــه همیشــگی مــن بــوده، گفــت: فتــح خرمشــهر 
ــد  ــرای تولی ــاده ای ب ــت فوق الع ــردم قابلی ــت م ــان ۳۴ روزه مقاوم و زم
ــران در  ــینماگران و بازیگ ــن س ــه داد: بزرگ تری ــری دارد. او ادام ــار هن آث
جهــان حداقــل یــک اثــر در حــوزه جنــگ دارنــد، درحالــی که ایــن خالء 
ــدس  ــاع مق ــه دف ــم اینک ــود، علی رغ ــر احســاس می ش ــینما و تئات در س

بســتر بســیار جذابــی بــرای روایــت آثــار هنــری اســت.
نریمانــی بــا بیــان اینکــه در پژوهش هــای نمایشــنامه بــه نقش شــهدای 
ــه  ــر را ب ــای اث ــی از کاراکتره ــم و یک ــدس برخوردی ــاع مق ــه در دف ارامن
ارامنــه اختصــاص دادیــم، اضافــه کــرد: مــا از عناصــر و شــخصیت های 
واقعــی بــرای خلــق داســتانی خیالــی بهــره گرفتیــم و بــرای ایــن کار از 
بازیگــران ارمنــی و بومــی اصفهــان و خوزســتان اســتفاده کردیــم کــه به 
آن زبــان و لهجــه اشــراف دارنــد، ضعــف مهــم آثــار هنــری ایــن اســت 
ــا لهجــه مرکــز صحبــت می کننــد در حالیکــه ایــران  کــه همــه افــراد ب

ــف اســت. ــوام و لهجه هــای مختل ــراد، اق گســتره ای از اف
ــر داد و  ــاه محــرم خب ــرای م ــد ب ــر جدی ــد تله تئات ــردان از تولی ــن کارگ ای
ــر  ــر موفــق »کشــتن کابوس هــا«، تله تئات ــد تله تئات گفــت: پــس از تولی
»رومئــو و ژولیــت« کــه در آســتانه رونمایــی اســت و نمایــش تلویزیونی 
»وقایــع دلهــره آور مســافرخانه پــارس«، در حــال آماده ســازی چهارمین 
تله تئاتــر بــا نــام »آوازســردادن قلنــدر شــیدا« بــا محوریــت روز عاشــورا 

بــرای ایــام محــرم هســتیم.
ــت  ــح، خالقی ــه صل ــان را ب ــر اصفه ــی تئات ــدان و اهال ــی هنرمن نریمان
ــای  ــه ج ــا ب ــد م ــتان هنرمن ــرد: دوس ــد ک ــوت و تأکی ــی دع و همراه
ســنگ اندازی و مقابلــه بــا هنرمندانــی که مشــغول کار هســتند بــه تولید 
اثــر و کار فاخــر بپردازنــد تــا شــاهد فضــای فرهنگــی، هنــری پویاتــری 

ــیم. ــان باش ــهر اصفه در ش
نمایــش تلویزیونــی »وقایــع دلهــره آور مســافرخانه پــارس« ســاعت 1۵ 
روز ســوم خــرداد از شــبکه ملــی شــما، پنجشــنبه پنجــم خــرداد ســاعت 
21 و جمعــه ششــم خــرداد ســاعت 11 صبــح از شــبکه اصفهــان پخــش 

خواهــد شــد.

 اخبار اصفهــان  معاون اجتماعی و مشــارکت های 
مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان با اشاره به سیاست معاونت فرهنگی اجتماعی 
شهرداری در دوره جدید گفت: همکاری با اشخاص 
حقیقی و حقوقی و نهادهای مردمی از سیاســت های 
این دوره است و تله تئاتر »وقایع دلهره آور مسافرخانه 
پارس« نمونه این همکاری بود که پیشنهاد آن از سمت 

کارگردان اثر ارائه شد.

گزارش

نمایش تلویزیونی که نباید از دست داد:

تماشای »وقایع دلهره آور 
 مسافرخانه پارس«

در شبکه شما و اصفهان

 اخبار اصفهان  وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری با اجـرای طرح دسـتیار فناوری 
بـا راهبـری دانشـگاه ها و پارک هـای 
علـم و فنـاوری، قصـد دارد دانشـجویان 
را بـرای ورود بـه بـازار کار آمـاده و تـوان 
اشـتغال پذیری آن هـا را افزایـش دهـد.

مدیـر نـوآوری و تجاری سـازی فنـاوری 
دانشـگاه صنعتی اصفهـان از اجرای طرح 
دسـتیار فنـاوری در دانشـگاه صنعتـی 

اصفهـان خبـر داد.
دکتـر محمـد صدقـی، دررابطه بـا طـرح 
ملـی دسـتیار فنـاوری گفـت: هـدف از 
اجـرای ایـن طـرح بهبـود توانمنـدی 
دانشـجویان در حـوزه مهارت هـای 
مرتبـط بـا کسـب وکار و توسـعه فـردی، 
مهارت هـای مرتبـط بـا کارآفرینـی، کار 
تیمـی، دانـش تجـاری و پیش گامـی در 

عرصـه فنـاوری و نـوآوری اسـت.
مدیـر مرکـز نـوآوری و تجاری سـازی 
فناوری دانشـگاه با بیان اینکـه فراگیری 
توانایی هـا و مهارت هـای موردنیـاز بـازار 
کار بـرای دانشـجویان در طـول دوران 
تحصیل از دیگـر اهداف ایـن برنامه ملی 
اسـت؛ خاطرنشـان کـرد: دانشـجویان با 
شـرکت در ایـن طـرح فرصـت حضـور 
و فعالیـت در شـرکت های دانش بنیـان 
و فنـاور مسـتقر در شـهرک علمـی و 

تحقیقاتـی اصفهـان را خواهنـد یافـت.
عضـو هیئت علمـی دانشـگاه صنعتـی 
اصفهـان تصریـح کـرد: ایـن طـرح بـر 
اسـاس هدایـت هدفمنـد آموزه هـای 
اسـتفاده  راسـتای  در  دانشـجویان 
کاربـردی و کسـب تجربـه عملـی جهت 
شـکل گیری دانشـگاه جامعه محـور و 

کارآفریـن اسـت.
وی افـزود: بـر اسـاس برنامـه ای کـه 
معاونـت فنـاوری وزارت علـوم تنظیـم 
کـرده، طـرح دسـتیار فنـاوری، اهدافـی 
چـون افزایـش مهارت ها و اسـتعدادهای 
دانشـجویان، ارتقـای تـوان پاسـخگویی 
دانشـگاه بـه نیازهـای جامعـه، تقویـت 
واحدهـای فناور بـا تأمین نیروی انسـانی 
متخصـص و توسـعه همـکاری متقابـل 
پارک علم و فنـاوری با دانشـگاه و در آخر 
جهـت دادن بـه برنامـه تحقیق و توسـعه 

واحدهـای فنـاور را دنبـال می کنـد.
دکتر صدقـی با برشـمردن مزایـای وی ژه 
ایـن طـرح بیـان داشـت: دانشـجویان 
پذیرفتـه شـده در ایـن طـرح، یـک دوره 
زمانـی ۶ ماهـه مهارت آمـوزی و فعالیت 
فناورانـه را در شـرکت های فنـاور و 
دانش بنیـان تجربـه می کننـد و بـه ازای 
۳00 سـاعت کار در طـول ۶ مـاه، ماهیانه 
مبلغ 1، 2 و ۳ میلیون تومـان به ترتیب به 
دانشجویان کارشناسـی، کارشناسی ارشد 
و دکتری تخصصی پرداخت خواهد شـد.

مدیـر نـوآوری و تجاری سـازی فنـاوری 
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان، فرصـت 
۶ ماهـه کارآمـوزی دانشـجویان در 
شـرکت های دانش بنیـان را، سـازوکاری 
برای انتخـاب مدیـران و کارکنـان آینده 
ایـن شـرکت ها از میـان دانشـجویان 

توانمنـد و مسـتعد دانسـت.

بایدن، حیران در معادله ایران
سیاست خارجی رئیس جمهور آمریکا درقبال برجام چیست؛

تصمیم هـای خطرناکـی در وزارت صمـت بـرای واردات 
خـودرو در حـال انجـام اسـت کـه در صـورت نهایی شـدن 

باعـث خلـق فاجعـه خواهد شـد.
بـه گـزارش تحریریـه، تصمیم هـای خطرناکـی در وزارت 
صمـت بـرای واردات خـودرو در حـال انجـام اسـت کـه در 
صـورت نهایـی شـدن باعـث خلـق فاجعـه خواهـد شـد و 
وضعیتـی را رقم خواهـد زد کـه از وضعیت کنونی بـه عنوان 

رکـورددار بـدی در بـازار خـودرو، بـه مراتـب بدتر اسـت.
طبق طـرح وزارت صمـت که بـا میـدان داری فاطمی امین 
و منوچهر منطقی بـه وزارتخانه ای با تصمیم هـای غیرقابل 

توجیـه تبدیـل شـده، قـرار اسـت واردات خـودرو بـرای 
مدل هـای تـا 10 هـزار دالر )اگـر چنیـن مدل هایـی وجود 
خارجی داشـته باشـد( تعرفه 10 درصدی و بـرای مدل های 

تـا 20 هـزار دالر تعرفـه باالتر اعمال شـود.
طبـق قانـون نـرخ تعرفـه خودروهـای وارداتـی را کمیتـه 
مـاده 1 مقـررات صـادرات و واردات تعیین می کنـد و رییس 
کمیتـه هـم وزیـر صمـت اسـت که شـاید جانشـین سـنت 
شـنیده شـده رایج در دوران نعمت زاده شـود که یک نرخ را 
کمیته پیشـنهاد مـی داد و یک نرخ هـم از دفتر نعمـت زاده! 

اعـالم می شـد.

آیـا قـرار اسـت در دوره آیت اله رئیسـی هـم وزارت صنعت، 
معدن و تجـارت مانند دوران اعتـدال، در پسـتوهای وزارت 
صمت بـرای بازار خـودرو کشـور که مـردم را عاصـی کرده 

اسـت، تصمیـم گیری شـود؟
در صورتی که طرح وزارت صمت نهایی شـود احتمااًل شـاهد 
ورود بنجل هـای هنـدی خواهیـم بود کـه در برخـی مدل ها 
قیمتی کمتر از 10 هـزار دالر دارند و عمدتاً فاقد سـتاره ایمنی 
و کیفـی هسـتند. ایـن بنجل هـا تنهـا بنجل هایـی هسـتند 
کـه می تواننـد روی بنجل هـای فرانسـوی را پـس از ۳ دهه 

حکمرانی در بـازار خـودرو ایران سـفید کنند!

تصمیم های خطرناک وزارت صمت برای واردات خودرو؛

آیا قرار است سوار ماشین های هندی بشویم!



شرکت توسعه ُمجتمع های سـیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
سپاهان شهرداری اصفهان در چهارمین جایزه مسوولیت 
اجتماعی و پایـداری بنگاه هـای اقتصادی کشـور، جایزه 
ویژه مسـوولیت اجتماعی در حوزه جامعـه را دریافت کرد.

سـعید سـاکت مدیرعامـل ایـن شـرکت در حاشـیه این 
رویداد ملی افزود: یکی از مهمتریـن رویکردهای ما توجه 
به زیرسـاخت های مـورد نیـاز در حـوزه مسـوولیت های 

اجتماعـی و نیازهای اساسـی ذینفعان شـرکت اسـت.
سـعید سـاکت با تاکید بـر اهمیـت اصـاح رویکردهای 
سـنتی و حرکت بـه سـمت رویکردهـای نویـن در حوزه 
مسـوولیت های اجتماعی اظهار داشـت: شـرکت توسعه 
مجتمع هـای سـیاحتی سـپاهان در سـه مـاه ُمنتهـی به 
پایان سـال، با ده هـا فعالیت اساسـی ذیل ۷۰۰ شـاخص 
اصلـی حـوزه مسـوولیت های اجتماعـی، نزدیـک بـه 
پنـج هـزار اقـدام بـرای استانداردسـازی ۲ ابرسـازه مهم 
تفریحـی شـهر اصفهـان و بازی هـای روبـاز مجموعـه 

شـهر رویاهـا کرد.
مدیرعامـل شـرکت توسـعه مجتمع هـای سـیاحتی، 
فرهنگی و ورزشـی شـهرداری اصفهان بیان کـرد: توجه 
به نیازهای اساسی مردم جهانشـهر اصفهان، گردشگران 
داخلی و گردشـگران خارجی این شـهر تاریخی در دستور 
کار قرار گرفت و اقدامات زیرسـاختی قابل توجهی در این 

زمینه انجام شـد.
وی اضافه کرد: این رویکرد در سـایر بخش های شـرکت 
نیز جاری شـده اسـت و در ماه های آینده نیز، فعالیت های 
صورت گرفتـه در این زمینـه به منظور تعالی سـاختاری و 

سـازمانی شـرکت، تداوم خواهد داشت.
سـاکت، اصـاح سـاختار سـازمانی، بهبـود و اصـاح 

فرایندهای اجرایـی و اقتصادی و توجه کامـل به ذینفعان 
شـرکت مزبور را از مهمتریـن اقدامات صـورت گرفته در 

ایـن زمینه برشـمرد.
به گفتـه وی و بر اسـاس اعـام هیـات داوران، پوشـش 
گسـترده خدمات تفریحـی به بیـش از نیم میلیـون نفر و 
رضایت مشـتریان به همراه اقدامات الکترونیک و ارتقای 
خدمات و ارائه علمـی و دقیق محتوا طبق سـرفصل های 

مورد انتظـار ایـن جشـنواره از دالیل کسـب جایـزه ملی 
و تندیس ویژه جشـنواره توسـط این شـرکت وابسـته به 

شـهرداری اصفهان بوده اسـت.
رییس کمیته داوران چهارمین جشنواره مسوولیت پذیری 
اجتماعـی و پایـداری بنگاه هـای اقتصـادی نیـز اظهـار 
داشت: کمیته داوران چهارمین جایزه مسوولیت اجتماعی 
و پایداری بنگاه های اقتصادی از هشـت ماه پیش شـکل 

گرفتـه و در این مدت توانسـته اسـت ۷۰ شـرکت را مورد 
بررسـی قرار دهد.

مرتضی بهنـام بـا توصیف جایـزه ایـن جشـنواره بعنوان 
یکی از اسـتانداردترین جوایز حوزه مسوولیت اجتماعی در 
ایران و دنیـا افزود: در سـال های گذشـته ارتباطات خوبی 
با اتحادیـه اروپا برقـرار کرده ایـم، اما بدلیـل تحریم های 
موجود شـرایط مناسـبی بـرای تـداوم ایـن روابـط ایجاد 

نشـده است.
به گـزارش ایرنا، شـرکت توسـعه مجتمع های سـیاحتی، 
فرهنگی و ورزشـی سـپاهان شـهرداری اصفهان پس از 
چند مـاه بررسـی های کارشناسـی و اعام نظـر تیم های 
ُممیزی و بازرسـان چهارمین جایزه مسـوولیت اجتماعی 
و پایـداری بنگاه هـای اقتصـادی، جایزه ویژه مسـئولیت 

اجتماعی در حـوزه جامعـه را دریافت کرده اسـت.
درایـن جشـنواره ازمجمـوع ۷۰ ُهلدینـگ اقتصـادی، 
صنعتـی و اجرایـی شـرکت کننده، تنهـا ۱۵ مجموعـه 
جایـزه ویـژه را در بخش هـای مختلـف دریافت کـرده و 
بیـش از ۵۰ مجموعه، تنهـا گواهی اهتمام به مسـوولیت 
اجتماعی را دریافت کردند. شـرکت توسـعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سـپاهان شهرداری اصفهان 
توانسـت تندیس، لوح تقدیر و جایـزه ویژه هیـات داوران 
را دریافـت کنـد. از اسـتان اصفهـان تنهـا شـرکت ملـی 
گاز و همچنیـن شـرکت توسـعه مجتمع هـای سـیاحتی 
موفق به کسـب ایـن جایـزه شـدند. از جملـه بنگاه های 
اقتصـادی شـرکت کننده در ایـن جشـنواره می تـوان بـه 
شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهان، شـرکت پاالیـش نفت 
آبادان، شـرکت پتروشـیمی ارونـد، فوالد سـنگان، بانک 
مسـکن، شـرکت فـوالد هرمـزگان، شـرکت گازاسـتان 
اصفهان وسـایر شـرکت ها و بنگاه های اقتصادی اشـاره 
کرد. مراسـم پایانی چهارمین جایزه مسـوولیت اجتماعی 
و پایـداری بنگاه هـای اقتصـادی کشـور، اخیـراً در مرکز 
همایش هـای بین المللی صدا و سـیمای تهـران با حضور 
برخی ازنماینـدگان مجلس، مدیـران کل و مدیران عامل 
هلدینگ های بزرگ اقتصـادی و صنعتی کشـور، صنایع 

بین المللـی و نماینـدگان خارجـی برگزار شـد.
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 اخبار اصفهان  حسین محرابی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

کرمان در حاشیه بازدید از غرفه ذوب آهن در نهمین نمایشگاه معدن و 
صنایع معدنی کرمان، گفت: شرکت های بزرگ پیشتاز نوآوری هستند و 
ذوب آهن اصفهان با تولید ریل ملی که نماد محصول با ارزش افزوده باال 

است، سرآمد این شرکت ها می باشد.
وی اظهار داشت: استفاده از حوزه دانش بنیان به شرکت های معدنی و 
صنایع معدنی کمک شایانی می کند تا به سمت تولید محصوالت با ارزش 

افزوده باالتر بروند.
محرابی با بیان اینکه استان کرمان در حوزه معدن در ذخایر، اکتشاف، 
استخراج و فرآوری سرآمد است، تاکید کرد: باید یک هم افزایی بین ذوب 

آهن اصفهان و شرکت های معدنی کرمان بوجود آید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان افزود: ذوب آهن اصفهان 
می تواند در تعامل با شرکت های معدنی استان کرمان در انتقال دانش فنی 
و سرمایه گداری جهت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در این استان و هم 
برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود منشأ اثر باشد و این شرکت ها می توانند 

تفاهم نامه های دوجانبه در این خصوص امضا کنند.
وی با بیان اینکه شرکت های تأمین کننده مواد اولیه، فرآوری کننده 
مانند ذوب آهن و دانش بنیان ها باید ارتباط دو سویه برقرار کنند، اظهار 
داشت: تعامل این شرکت ها موجب رشد و شکوفایی و سودبری طرفین 

خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در حاشیه بازدید از غرفه ذوب آهن:

ریل ملی نماد محصول با ارزش افزوده است

»ایان ماسک« هشدار داد که افزایش تورم 
و تشدید انتشار دالر، ایاالت متحده را به 
ونزوئا تبدیل می کند. به گزارش تحریریه، 
روزنامه »دیلی میل« در گزارشی نوشت 
»ایان ماسک« معتقد است که شاید هزینه 
زندگی در آمریکا در دوران ریاست جمهوری 
»جو بایدن« به قدری بد و سخت شود که 
ممکن است ایاالت متحده را به ونزوئا 

تبدیل کند.
مدیرعامل تسا که چندی پیش با پیشنهاد 
۴۴ میلیارد دالری برای خرید توییتر اقدام 
کرد گفته بود که با قاطعیت به دموکرات ها 
رأی داده است، اما وی اکنون دولت فعلی را 
به شدت ضعیف و ناکارآمد می داند و می گوید 
که ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« در 

انجام کارها مؤثرتر بود.
ماسک اعتقاد دارد اکنون رئیس جمهور 
واقعی آمریکا کسی است که صفحه تله 
پرومتر )صفحه نمایش سخنرانی جلوی 
بایدن( را کنترل کند. راه رسیدن به قدرت، 
مسیری است به تله پرامپتر. اگر کسی به 
این صفحه تکیه بدهد مانع سخنرانی بایدن 
می شود و مانند شخصیت یکی از فیلم های 

سینمایی برکنار می شود.
وی اعتقاد دارد به نظر نمی رسد دولت بایدن 
بتواند کار زیادی انجام دهد. دولت ترامپ 
کنار گذاشته شد اما افراد زیادی در دولت 
او بودند که در انجام کارها موثرتر عمل 
می کردند. وی ادامه داد: بایدن به سادگی 
بیش از حد اسیر اتحادیه ها شده است اما 

اوباما اینچنین نبود.
ایان ماسک هشدار داد که افزایش تورم 
ایاالت متحده را به ونزوئا تبدیل می کند. 
وی می گوید اگر ایاالت متحده به چاپ پول 

ادامه دهد، می تواند شبیه ونزوئا باشد
ماسک در مورد بحران تورم فعلی نیز نظراتی 
را بیان کرد و گفت به نظرش دلیل واضح 
تورم این است که دولت یک میلیون میلیارد 
پول بیشتر از آنچه که داشت چاپ کرد. 
دولت نمی تواند چک هایی بیش از درآمد 

صادر کند، بدون اینکه تورمی را ایجاد کند.
وی تاکید کرد: اگر دولت فدرال چک بکشد، 
آن را هرگز پس نمی گیرد بلکه باید دالر 
بیشتری منتشر کند و اگر دالرهای بیشتری 
ایجاد شود، پس از آن افزایش در قیمت 
کاالها و خدمات در سراسر اقتصاد، آنگاه 
تورم و دوباره سرعت تولید پول بیشتر رخ 

می دهد.
وی می گوید کشورهای مختلف چندین بار 
این آزمایش را امتحان کرده اند. آیا ونزوئا 
را دیده اید؟ می دانید که مردم ونزوئا با 

سیاست های دولتشان فقیر و فقیرتر شدند.
ونزوئا همچنان با تورم فوق العاده ای 
مبارزه می کند که در سال ۲۰۱۸ به اوج های 
نجومی بیش از یک میلیون درصدی رسید.

شاخص قیمت مصرف کننده در ایاالت 
متحده، نشان داد که در آوریل ۰.۳ درصد 
نسبت به ماه قبل افزایش یافته است؛ نسبت 
به سال گذشته هم تورم ۸.۳ درصد افزایش 
یافته است. این رقم برای ماه مارس افزایش 

۸.۵ درصدی را نشان می داد.
شاخص مواد غذایی هم نسبت به سال 
یافت که  افزایش  ۹.۴ درصد  گذشته 
بزرگترین افزایش ۱۲ ماهه از سال ۱۹۸۱ 
است. همچنین شاخص انرژی نسبت به 
سال گذشته ۳۰.۳ درصد افزایش داشته 
است. بدون احتساب قیمت های بی ثبات 
مواد غذایی و انرژی، تورم مرکزی به ۶.۳ 
درصد در ۱۲ ماه منتهی به آوریل رسید که 
اندکی نسبت به نرخ ساالنه ۶.۵ درصدی ماه 
مارس کاهش دارد. با این حال، یک نشانه 
نگران کننده آن است که تورم در حال تثبیت 
شدن است و قیمت های اصلی از مارس تا 
آوریل ۰.۶ درصد افزایش داشتند یعنی دو 
برابر افزایش ۰.۳ درصدی از فوریه تا مارس.

این افزایش ها به دلیل افزایش قیمت بلیط 
هواپیما، اتاق های هتل و اتومبیل های جدید 
بود. هزینه های اجاره نیز به شدت افزایش 

یافت.

گزارش

ISFAHAN
N E W S

ونزوئالیی شدن 
پیش بینی می شود

روایت ایالن ماسک از آینده 
اقتصادی آمریکا؛

عکس خبر

یازدهمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برگزار شد:

برگزیده شدن رساله دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان
سجاد انتشاری دانش آموخته دکترای مهندسی آب از دانشگاه صنعتی اصفهان با رساله 
»تدوین چارچوب مدیریت منابع آب در حوضه آبریز زاینده رود با تاکید بر جنبه های 
اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی« موفق به کسب عنوان رساله برتر در یازدهمین 

کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت شد.
مراسم تقدیر از رساله های برتر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت روز پنجشنبه ۲۹ 
اردیبهشت ماه در جریان برگزاری یازدهمین کنفرانس این مرکز با حضور صاحبان 

رساله های برتر و شایسته تقدیر، برگزار شد.
دکتر انتشاری دانشجوی ممتاز علمی و فعال جهادی دانشگاه صنعتی اصفهان، با بیش از 

۱۰ مقاله ISI، علمی - پژوهشی، سابقه ۷ سال پژوهش های کاربردی را در کارنامه علمی 
خود دارد. وی، در حال حاضر مشاور معاون عمرانی استاندار اصفهان و دبیر علمی پروژه 

احیای زاینده رود در اصفهان است.
شایان ذکر است، مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از ابتدای تأسیس، شناسایی و تقدیر 

از رساله های برتر را مدنظر قرار داده است.
گفتنی است در کنفرانس اخیر، از میان کلیه رساله های دکتری نوشته شده بعد از سال 
۱3۹۷، تعداد 4۰۰ عنوان رساله انتخاب و داوری شدند که از میان این 4۰۰ رساله ۷ رساله 
با نمره عالی به عنوان برتر دست یافتند و ۹ رساله نیز شایسته قدردانی در نظر گرفته شدند.

چهارمین جایزه مسوولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی کشور برگزار شد:

دریافت جایزه ملی مسوولیت اجتماعی توسط شرکِت سپاهاِن شهرداری اصفهان

 مریم عمادی  آیت اله »سید ابراهیم رئیسی« رئیس جمهور در جهت 
تداوم دیپلماسی همسایگی دولت و برای گسترش تعامات اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی، به دعوت رسمی »هیثم بن طارق آل سعید« سلطان 
عمان، روز دوشنبه دوم خرداد در رأس هیئتی بلند پایه عازم مسقط پایتخت 
این کشور شد. گفتنی است سفر آقای رئیسی به مسقط، اولین سفر 
رئیس جمهور ایران به این کشور در دوره سلطان جدید عمان و پنجمین 

سفر خارجی رئیس جمهور در نه ماه فعالیت دولت سیزدهم است.
• ضرورت الگوبرداری کشـورهای منطقه از روابط حسنه 

تهران- مسقط
در سـطح سیاسـی روابط ایـران و عمان بر اسـاس اصول ثابـت و قوی 
از جمله حسـن همجـواری و عدم دخالـت در امور داخلی اسـت که این 
امر در حـل و فصـل بسـیاری از قضایـای معاصـر منطقه سـهیم بوده 
اسـت، عمان در طول دو دهه گذشـته هیچـگاه به دنبال ایجاد حاشـیه 
سـازی های تبلیغاتی و یا برجسـته سـازی اختافـات با ایـران نبوده و 
همواره تاش کرده اسـت مناسـبات خود را بـا تهران بـه دور از فضای 
تبلیغاتی مدیریت کنـد و در همیـن چارچوب برای آنهـا فرقی نمی کند 
که در ایـران کـدام جنـاح حاکـم باشـد. همچنیـن مقامـات عمانی از 
پنجاه سـال قبل بـه دنبال نزدیـک کردن ایـران با کشـورهای منطقه 
خلیج فـارس بودنـد؛ چرا کـه ایـن امـر را در راسـتای منافع ملـی خود 
می داننـد ضمـن اینکـه ایـن کشـور ارتقـای قـدرت ایـران و برقراری 
روابط بـا تهـران را به عنـوان وزنـه تعـادل در برابـر ریاض بـا توجه به 
حساسـیت و نگرانی هـا از توسـعه وهابیت توسـط عربسـتان می نگرد. 
مسـئله دیگر این اسـت کـه ایـن سـفر در حالی صـورت می گیـرد که 
روند عادی سـازی روابـط بین رژیم صهیونیسـتی و برخی کشـورهای 
عرب منطقـه موجب نگرانی تهران شـده اسـت. ایـران که همـواره از 
عادی سـازی روابط برخی کشـورهای عربـی و رژیم صهیونیسـتی به 
شـدت انتقاد کرده سـعی دارد ضمـن گسـترش روابط حسـنه و احترام 
متقابل با کشـورهای همسـایه از جمله عمان، آن ها را بی نیـاز از روابط 
بـا کشـورهای فرامنطقـه ای ماننـد اسـرائیل کنـد. اکنـون می تـوان 
گفت پیـام سـفر رئیس جمهـور ایران بـه عمـان دو بخش اسـت، ابتدا 
بـرای خـود عمانی ها کـه روابـط را گـرم و صمیمی تـر می کنـد و یگ 

سـیگنال هم به عربسـتان سـعودی و برخی از کشـورهای منطقه دارد 
کـه از الگـوی روابط مثبـت تهران و مسـقط بـرای پایـان خصومت ها 

الگوبـرداری کنند.
•  بهـره گیـری عمـان از دیپلماسـی میانجـی گـری در 

مسـائل منطقـه ای
کشـور عمـان یکـی از بازیگرانـی اسـت کـه در مواجهـه بـا تحوالت 
خاورمیانه بـه دلیـل موقعیـت ژئوپلیتیکـی و ژئوکالچری ویـژه ای که 
دارد، بـی ثباتـی در خاورمیانـه را به عنـوان عامـل تهدیدکننـده ثبات 
داخلی خـود درک کـرده و الگـوی منحصربـه فـردی از دیپلماسـی را 
به نمایـش گذاشـته اسـت کـه می تـوان از آن با عنـوان »دیپلماسـی 
میانجیگرانـه« نـام بـرد. اکنـون کشـور عمـان می خواهـد نقـش 
میانجیگـری اش را در عرصه تحـوالت منطقه ازجملـه مذاکرات ایران 
با طرفهای غربی بر سـر برجام و همچنین مذاکرات ایران و عربسـتان 
کـه اکنـون جاریسـت بـه نمایـش بگـذارد. دو کشـور بـه طور مـداوم 

جلسـاتی برای رایزنـی در خصوص مسـائل سیاسـی برگـزار می کنند 
کـه مهم ترین آن هـا در ژانویه گذشـته در مسـقط بود و در آن نشسـت 
درخصوص مسـائل مختلف از جمله مذاکرات وین بـرای احیای برجام 
رایزنی شـد؛ مذاکراتی که اکنون بـه مراحل پایانی خود برای بازگشـت 
به توافق هسـته ای رسیده و سـلطنت عمان با دیپلماسـی معروف خود 
در انعقـاد آن سـهیم بـود. اکنـون می تـوان گفـت سـفر آقای رئیسـی 
بـه عمـان می توانـد فرصـت بیشـتری بـرای حمایـت از تاش هـای 

دیپلماتیـک در پرونده هسـته ای ایجـاد کند.
• افزایـش همکاری هـای اقتصـادی بـه ویـژه در زمینـه 

حمـل و نقل
بـه نظـر می رسـد سـفر رئیـس جمهـور بـه عمـان بیشـتر یـک سـفر 
اقتصادی باشـد تا سیاسـی. همـان گونه کـه بیان شـد روابط سیاسـی 
دو کشـور از سـطح و جایـگاه خوبی برخـوردار اسـت اما بعـد اقتصادی 
روابط مغفول مانده اسـت. گفتنی اسـت پیـش از این سـفر رایزنی های 

مختلف اقتصـادی با اعـزام هیـات های بخـش خصوصـی و دولتی به 
منظور فراهم شـدن زمینه بهره برداری مناسب از اشـتراکات اقتصادی 
دو کشـور انجـام شـده اسـت کـه می تـوان بـه سـفر هیـات اقتصادی 
کشـورمان همزمان با اجاس مشـترک اقتصـادی دو کشـور در بهمن 
ماه سـال گذشـته به سرپرسـتی اتاق مشـترک بازرگانی ایـران و عمان 
اشـاره داشـت کـه در خصـوص همـکاری در زمینـه صنعـت و معدن، 
بخش های مالـی و بانکی، همـکاری در حـوزه مناطـق آزاد و همچنین 
تبادل تجربیات پژوهشـی در زمینه های کشـاورزی، دامداری و شیات 
تبـادل نظـر شـد. دومیـن آن سـفر هیئـت تجـاری بخـش خصوصی 
توسـط اتاق مشـترک همزمـان با سـفر هیئـت دولتـی به سرپرسـتی 
رییس سـازمان توسـعه تجـارت که هفته گذشـته انجام شـده اسـت و 
نماینـدگان یاد شـده طی این سـفر بـا طرف هـای عمانـی در خصوص 
گسـترش صادرات و شناسـایی موانـع همکاری های تجاری دو کشـور 
و همچنین آشـنایی بـا بازارهای عمان گفـت و گو کردند. گفتنی اسـت 
مبادالت تجـاری ایـران و عمـان در سـال مالـی منتهی بـه ۲۰ مارس 
۲۰۲۲ بالغ بر یـک میلیارد و ۳۳۶ میلیون دالر بوده اسـت که نسـبت به 
مدت مشـابه سـال قبل ۵۳ درصـد افزایش نشـان می دهـد. البته یکی 
از مهمتریـن زمینه هـای توسـعه همکاری جمهـوری اسـامی ایران و 
سـلطنت عمان در زمینه ترانزیـت و حمل ونقل اسـت و از همین طریق 
همکاری های تجاری و اقتصادی افزایش یافته اسـت؛ حتی چهارشنبه 
گذشـته و پیش از سـفر رئیس جمهـور کشـورمان به عمـان »هیثم بن 
طارق« بـا صـدور یـک فرمـان سـلطنتی، موافقتنامه همـکاری حمل 
و نقـل دریایی بیـن عمـان و جمهـوری اسـامی ایـران را تأییـد کرد. 
خوشـبختانه اکنـون سـاختارهای حقوقی و قـراردادی خوبـی در روابط 
دو کشـور وجود دارد کـه مهمتریـن آن، کریـدور حمل و نقلی موسـوم 
به موافقتنامه عشـق آباد اسـت که میـان عمان، ایـران، ترکمنسـتان و 
ازبکسـتان منعقد شـده اسـت. البته با توجه به شـرایط نوظهور در حوزه 
همسـایگان شـمالی ایـران و تحوالت فی مـا بیـن روسـیه و اوکراین و 
مسـائل میان دو کشـور به نظر می رسـد این موقعیت بـه مراتب مهم تر 
و برجسته تر شـده است و امید اسـت در این چهارچوب شـاهد افزایش و 

تقویـت همکاری هـای اقتصادی باشـیم.

بررسی سفررئیس جمهور ایران به عمان؛

دوستی که می تواند الگوی اجرایی در منطقه باشد
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