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معاون وزیر نفت در دیدار با مسووالن دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

رابطهبُردبُردنتیجههمکاریصنعتنفتبادانشگاهها

10 HOME 
REMEDIES 

FOR ANEMIA
5

معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در نشست با مدیران و استادان دانشگاه صنعتی اصفهان:

دانشگاههابهصنعتنفتکمککنند
6

اکثرافـراد فکرمی کننـد هرچـه درآمـد  
بیشـتری داشته باشـند، کیفیت زندگی شان 
نیز بیشـتر اسـت. اما درواقع چنین نیسـت، 
مقـدار دارایـی فـرد لزوماً بـه معنی داشـتن 
سالمت مالی او نیسـت. مدیریت مالی کلید 

اصلـی سـالمت مالی سـت.
خانواده هایـی کـه سـالمت مالـی دارنـد، 
بـه دسـتاوردهای بیشـتری نیز دسترسـی 

خواهنـد داشـت، مثـاًل بـرای فرزندانشـان 
امـکان تحصیـل در سـطوح بـاال را فراهم 
می کننـد. در کل، مدیریـت مالـی شـامل 
فرآینـد بودجه بنـدی، هزینـه کـردن، پس 
انداز و سـرمایه گـذاری عاقالنه اسـت. این 
فرآینـد بـه مهارت هـای زیـادی نیـاز دارد، 
از ایجـاد اعتمـاد گرفتـه تـا ارتبـاط و حـل 
تعـارض چرا کـه در صورتـی که امـور مالی 

به درسـتی مدیریت نشـوند، خود می توانند 
منبـع اسـترس در خانـواده باشـند.

در واقع خانواده هایی کـه از اهمیت و مزایای 
مدیریت مالی آگاه هستند، آمادگی بیشتری 
بـرای رویارویـی با ایـن مشـکالت خواهند 
داشـت. معمواًل آنهـا از قبل یک پـس انداز 
برای روز مبـادا دارند که می تواننـد در زمان 

مناسب از آن اسـتفاده کنند.

پریساجمدی
سرمقالـــه
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اهمیت مدیریت مالی در خانواده از کجا تا کجا
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معاون استاندار اصفهان مطرح کرد:

توزیع عادالنه یارانه ها جهش بزرگی
در اقتصاد کشور

ظهور هر 30 ساعت 1 میلیاردر

کرونا 573 نفربه جمع میلیاردرهای دنیا 
اضافه کرد!

رسماً ثبت سفارش واردات گوشی های آیفون ممنوع شد!

 نه به اپل یعنی
بله به سامسونگ
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معاون ساماندهی و برنامه ریزی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

احداث کلینیک های خودرویی در نقاط 
مختلف شهر اصفهان

چهره روز

معاون استاندار اصفهان مطرح کرد:

توزیععادالنهیارانههاجهش
بزرگیدراقتصادکشور

7

مریــم یــادگاری: معــاون سیاســی، امنیتــی و 
ــع  ــرح توزی ــت: ط ــان گف ــتانداری اصفه ــی اس اجتماع
ــاد  ــوزه اقتص ــی در ح ــش بزرگ ــا جه ــه یارانه ه عادالن
کشــور ایجــاد خواهــد کــرد و جلــوی انحــراف اقتصادی 

را می گیــرد.

منبع: ایرنا

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 بازگشــایى 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)

مشارکت در احداث 50 واحد ویالیى مسکونى 1
110006600363520/6324مسکونىدر محله بوستان شهر جدید مجلسى

مشارکت در احداث قسمتى از تجارى هاى 2
506777358612تجارىمحله دانش شهر جدید مجلسى

مشارکت در احداث مجموعه تجارى مختلط 3
34211005084/212تجارىبلوار ارم شهر جدید مجلسى

شناسه: 1324086

نوبت دوم

 آگهى مزایده
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شــهرضا در نظر دارد دو باب مغازه مربوط به موقوفه حریم قنات 
فودان واقع در میدان شهدا یک باب مغازه از موقوفه على اکبر افروز (مسجد جمعه) واقع در بازار یکباب 
مغازه از موقوفه عباسعلى آرمند واقع در میدان مرکزى (تاسوعا) یک قطعه زمین محصور به منظور استفاده انبار از 
موقوفه مشهدیه خاتون زوجه مشهدى عباس واقع در خیابان امیرکبیر یک باب منزل مسکونى از موقوفه على اکبر 
و عالم خانم حمیدى واقع در خیابان ولیعصر شرقى یک درب باغ از موقوفه سید اسماعیل میربد واقع در منوچهر 
آباد و یک درب باغ از موقوفه صغرى باباربیع واقع در صحراى فودان بدون حق آبه از صحارى مربوطه را از طریق 
مزایده به اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1401/3/4 الى 1401/3/19 از محل بازدید و جهت کسب 

اطالعات بیشتر به اداره اوقاف مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 53243264-53227246 تماس حاصل فرمایند.
*  تاریخ بازگشایى پاکت ها و برگزارى مزایده روز شنبه 1401/3/21 خواهد بود.

فرهاد عرب بافرانى رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا  شناسه : 1325007



در شـــهر
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معـاون بازرسـی و نظـارت اداره کل 
صنعـت، معـدن و تجـارت اصفهـان 
گفت: براسـاس گزارش ها از وضعیت 
شـکایت و تخلفـات بـازار اسـتان در 
۲ مـاه گذشـته، بیشـترین تعـداد 
شـکایات دریافتی بـه گران فروشـی 
و کم فروشـی، تعلـق داشـته اسـت. 
اکبر عادل مـرام در گفت و گـو با ایرنا 
بدون اشـاره بـه آمار تخلفـات صنفی 
در اسـتان اصفهـان اظهار داشـت: با 
توجـه بـه گزارش هـای دریافتـی از 
سـامانه ۱۲۴ بیشـترین تخلفـات در 
زمینه گرانفروشـی و کم فروشی نان، 

میوه و سـبزی اسـت.
وی افـزود: هیچگونـه افزایشـی در 
قیمـت نـان نداریـم و نظـارت جدی 
در مـورد مقابله با کم فروشـی و گران 
فروشـی نـان و تعطیلـی خودسـرانه 
نانوایی هـا را در اولویـت بازرسـی ها 

قـرار دارد.
معـاون بازرسـی و نظـارت اداره کل 
صنعت، معـدن و تجـارت اصفهان با 
بیـان اینکه نظـارت بر نحـوه فعالیت 
نانوایی های اسـتان با حضور بازرسان 
همـه دسـتگاه های مسـوول در ایـن 
رابطـه به صـورت تمـام وقـت انجام 
می شـود اظهـار داشـت: بازرسـان 
سـازمان صنعـت،   معـدن و تجـارت، 
بازرسـان سـازمان جهـاد کشـاورزی 
و بازرسـان اتـاق اصنـاف اسـتان بـه 
صورت تمـام وقـت مشـغول نظارت 
بر نحوه فعالیـت نانوایی های اسـتان 
به منظـور ارائـه خدمـات هرچـه 
بهتـر بـه مـردم در مـورد عرضـه این 

محصـول راهبـردی هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه بـا متخلفـان و 
گران فروشـان برابـر قانـون برخـورد 
می شـود، تاکید کرد: مـردم می توانند 
در صـورت مشـاهده هرگونـه تخلف 
گران فروشـی، کم فروشـی و درج 
نکردن قیمـت از واحدهـای صنفی را 
به تلفن گویای ۱۲۴ سـازمان صنعت، 

معـدن و تجـارت اطـاع دهند.
عادل مـرام با اشـاره به اینکـه تمامی 
واحدهای صنفی ملزم بـه درج قیمت 
هسـتند، بیان کرد: پایین ترین سـطح 
پرونده تعزیـرات که عـدم درج قیمت 
روی کاال اسـت، از ۲ بـه ۱۰ میلیـون 

تومـان قابل افزایش اسـت.
وی با بیان اینکه سامانه ۱۲۴ بمنظور 
دریافـت شـکایت و گزارش هـای 
مردمی فعـال و بـه روز رسـانی و ارتقا 
پیـدا کرده اسـت، گفت: پاسـخگویی 
به این سـامانه پیـش از ایـن بصورت 
شهرسـتانی انجـام می شـد امـا در 
ماه هـای اخیـر بـه صـورت مدیریت 
مدیریـت  تهـران  از  و  یکپارچـه 

. د می شـو
معـاون بازرسـی و نظـارت اداره کل 
صنعـت، معـدن و تجـارت اصفهـان 
بـا بیـان اینکـه مشـکلی در تأمیـن و 
عرضـه کاال نداریـم، تصریـح کـرد: 
نظـارت بـر تمـام زنجیـره تولیـد و 
عرضه در اسـتان با تمـام تـوان ادامه 
دارد. حدود ۲۵۰ هـزار واحد صنفی در 

اسـتان اصفهـان فعالیـت دارنـد.
تعـداد واحدهـای صنفـی ُمجـاز در 
ایـران بیـش از ۲ میلیـون و تعـداد 
واحدهای غیرمجاز بیش از ۵۰۰ هزار 
واحد اسـت که ایـن ارقـام نزدیک به 

۲۰ برابـر میانگیـن جهانی اسـت.

گران فروشی و کم فروشی 
درصدر تخلفات 

بازارهاست

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حجت االســام مهــدی فوقــی در نشســت 
ــات  ــای ادارات تبلیغ ــردی رؤس ــای راهب ــه برنامه ه ــی و ارائ هم اندیش
ــودن و  ــزوم مردمــی شــدن و مردمــی ب ــر ل اســامی اســتان اصفهــان ب
رؤســای ادارات در ارائــه خدمــات مذهبــی تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت: 
مدیــران شهرســتانی مــا بایــد رویکــرد مردمــی داشــته باشــند، بنابرایــن 
خــود را از مــردم بداننــد و در میــان مــردم باشــند و بــه مشــکات و حتــی 

پیشــنهادات و مطالــب آنهــا توجــه کننــد.
ــورت  ــه ص ــد ب ــی بای ــی و تبلیغ ــای مذهب ــه برنامه ه ــان اینک ــا بی وی ب
مردمــی و بــا اســتفاده از ظرفیــت نیروهــای جــوان و انقابی دنبال شــود، 
افــزود: مــا بایــد بتوانیــم اقدامــات خــود را بــه زبــان جوانــان امــروزی و با 
ابزارهــای نویــن و بــا اســتفاده از خاقیت هــای جوان پســند انجــام دهیم 
ــاب  ــای انق ــان از رویش ه ــه جوان ــرا ک ــد زی ــدا کن ــی پی ــود بیرون و نم
ــم و از  ــن ظرفیت هــا افتخــار کنی ــه وجــود ای ــد ب اســامی هســتند و بای

وجــود آنهــا بــه نحــو شایســته ای بهــره ببریــم.
• اقدامــات ادارات تبلیغــات اســامی بــه جامعــه 

شــود اطاع رســانی 
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان اصفهــان بــه اطاع رســانی اقدامات 
ــای  ــت: رؤس ــرد و گف ــاره ک ــتان اش ــتان های اس ــده در شهرس انجــام ش
شهرســتان ادارات تبلیغــات اســامی نبایــد منفعــل باشــند چــرا کــه باید 
ــی و  ــرد دین ــا رویک ــه ب ــائل روز جامع ــده در مس ــن و عمل کنن موج آفری
اســامی باشــند و بتواننــد ایــن اقدامــات را بــه صــورت درســت و صحیح 

بــه مــردم منتقــل کننــد.
وی افــزود: مــا بایــد بتوانیــم نوآوری هــای جدیــدی بــا رویکرد اســامی، 
مذهبــی و معنــوی در برگــزاری مراســم های مذهبی داشــته باشــیم، چرا 
کــه در زمــان کنونــی اقدامات ســنتی بــه روش های گذشــته پاســخگوی 
نیازهای مــردم مخصوصــاً جوانــان امــروزی نیســت و باید همــه مدیران 
شهرســتانی بتوانند رویکردهــای خود را نســبت بــه روحیــات و خلقیات و 

نیازهــای جوانــان امــروزی انجــام دهند.
حجــت االســام فوقــی اضافــه کــرد: مدیــران ادارات تبلیغــات 
شهرســتان های اســتان اصفهــان بایــد دارای منبــر و مســجد باشــند تــا 
بتواننــد مطالبــات بــه حــق خــود را درخواســت کننــد و نســبت بــه ایــن 
مطالبــات اقدامــات مؤثــری را در ارتقــا ســطح معنــوی و مذهبــی جامعــه 
ــی  ــوان انقاب ــای ج ــاجد و نیروه ــگرف مس ــت ش ــتفاده از ظرفی ــا اس ب

ــد. ــام دهن انج
ــردم  ــرای م ــت را ب ــت دول ــات درس ــد اقدام ــه بای • هم

ــم ــن کنی تبیی
ــی  ــی ول ــر نمایندگ ــی، مســئول دفت ــن حجــت االســام صادق همچنی
فقیــه در ســپاه صاحــب الزمــان )عــج( اســتان اصفهــان در ایــن نشســت 
ــات  ــت از اقدام ــزوم حمای ــر ل ــاه ب ضمــن گرامی داشــت ســوم خــرداد م
جدید دولــت انقابــی و مــردم اشــاره کــرد و گفــت: خرمشــهرهای دیگر 
ــل و شــهدای  ــدگان قب ــر رزمن ــا تأثی ــه ب ــش اســت ک ــری در پی و مهم ت
جنــگ تحمیلــی بایــد بتوانیــم یکــی پــس از دیگــری آنهــا را بــه خوبــی 

ــم. ــح کنی فت
وی در خصــوص اتفاقــات اقتصــادی و تصمیمــات دولــت در ایــن 
ــش  ــه در پی ــت: یکــی از خرمشــهرهایی ک ــرد و گف ــاره ک خصــوص اش
ــع  ــوص توزی ــت در خص ــه دول ــی ک ــح اقدامات ــن و توضی ــم تبیی داری

ــت. ــام داده اس ــردم انج ــاج م ــه مایحت عادالن
ــان )عــج(  ــه در ســپاه صاحــب الزم ــی فقی ــر نمایندگــی ول مســئول دفت
گفت: همــه وظیفــه داریــم کــه در تبیین درســت و صحیــح ایــن اقدامات 
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــال آن اســت همــکاری کنی ــه دنب ــه ب ــت مجدان کــه دول
ــم  ــح دلگــرم کنی ــد و صحی ــات درســت، هدفمن ــن اقدام ــه ای ــردم را ب م
چــرا کــه علی رغــم تبلیغــات نادرســت و ناجوانمردانــه دشــمنان داخلــی 
و خارجــی در فضاهــای رســانه ای و مجــازی جــای هیــچ گونــه نگرانــی 
بــرای تأمیــن مایحتاج مــردم نیســت و همــه مســئوالن در نظــام مقدس 
جمهــوری اســامی بــه دنبــال آن هســتند کــه بتواننــد در هرچــه بهتــر 

شــدن ســطح زندگــی مــردم تــاش کننــد.
وی در ادامــه بــه برگــزاری باشــکوه و خــوب یــادواره روحانیــون و طاب 
ــاک  ــه برکــت خــون پ ــزود: ب شــهید اســتان اصفهــان اشــاره کــرد و اف
شــهدا و اقدامــات خالصانــه آنهــا ایــن همایــش بــه خوبــی و بــه کــوری 
چشــم دشــمنان در باالتریــن ســطح برگــزاری انجــام گرفــت و از همــه 
آنهایــی که بــا نیــت خیرخواهانــه خــوب در ایــن راه اقــدام نمودند تشــکر 

ــرد. ــی ک و قدردان

مدیرکل تبلیغات اسامی اســتان اصفهان گفت: 
استفاده از روش های نوین تبلیغ باید در دستور کار 

مدیران تبلیغات اسامی استان اصفهان قرار گیرد.

استفاده از روش های نوین 
در تبلیغات اسالمی امری 

ضروری است

مدیرکل تبلیغات اسامی استان اصفهان:

گفت و گو

یک استاد دانشگاه با مرور سوابق چند 
کشور موفق در کنترل آلودگی هوا، 
بر ضرورت استفاده از تجارب جهانی 
مبارزه با آلودگی هوا در کشور تأکید کرد.

اصفهانی ها  است که  خیلی وقت 
به ناچار در هوایی ناسالم و آلوده نفس 
می کشند، روزهایی که تمام شدنی 
نیست و حتی در سبزترین فصل 
سال هم نمی شود با خیالی آسوده زیر 
آسمان آن ایستاد و نفسی عمیق کشید؛ 
سال هاست که معضل آلودگی هوا 
دست از گریبان نصف جهان برنمی دارد 
و کاف سردرگم آلودگی گویی باز 
شدنی نیست. در این میان استفاده از 
تجارب برخی کشورهای آلوده کهید 
طوالیی در مبارزه با آلودگی هوا دارند، 
میانبری برای رهایی از مشکات 

است.
یعقوب حاجی زاده، استاد و عضو 
هیئت علمی دانشکده بهداشت و 
مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان در گفت وگو با 
ایسنا با بیان اینکه ساالنه حدود هشت 
میلیون نفر در دنیا در اثر آلودگی هوای 
داخل ساختمانی و هوای آزاد دچار 
مرگ زودرس می شوند، اظهار کرد: در 
ایران نیز ساالنه حدوداً ۳۴ هزار نفر به 
دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس 

می شوند.
وی افزود: براساس نتایج یک مطالعه، 
۱۲ درصد کل مرگ و میرها در اصفهان 
 .PM۲( فقط به خاطر تنفس ذرات ریز
۵( هواست. سهم علل مرگ ومیر 
مرتبط با آلودگی هوا، شامل ۲۱ درصد 
عفونت ریه، سکته مغزی ۲۰ درصد، 
بیماری های ایسکمی قلب ۳۳ درصد، 
انسداد مزمن مجاری تنفسی ۱۹ درصد 

و سرطان ریه ۷ درصد است.
این استاد دانشگاه با مروری بر سوابق 
و تجربیات کشورهای موفق در کنترل 
آلودگی هوا، اظهار کرد: کشورهای 
مختلف راه های مختلفی برای کاهش 
آالینده های هوا آزمایش کرده اند و 

نتایج خوبی گرفته اند.
• تجربه موفق پکن در مبارزه با 

آلودگی هوا
حاجی زاده به تجربه پکن در کنترل 
آلودگی هوا اشاره و تصریح کرد: در این 
شهر بزرگ، استقرار سیستم مدیریت 
کیفیت هوای جامع و مؤثر یکی از 
راه های مبارزه با کنترل آلودگی هوا 

بوده است.
وی در توضیح مشخصه های این 
سیستم، گفت: قوانین کامل و سازوکار 
اجرایی محکم، برنامه ریزی منظم، 
استانداردهای محلی قدرتمند، ظرفیت 
نظارت و پایش قوی و ارتقاء آگاهی 
عمومی از محیط زیست از ویژگی های 

این سیستم موفق است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، مشوق های اقتصادی 
و حمایت مالی را در بهبود چشمگیر 
کیفیت هوا تحت توسعه سریع اجتماعی 
و اقتصادی در پایتخت مؤثر دانست 
و گفت: طی ۲۰ سال گذشته، تولید 
ناخالص داخلی پکن )GDP( نرخ 
رشد بیش از ۶.۵ درصد در هرسال را 
حفظ کرده که ۱۰.۸ برابر افزایش یافته 
است. در سال ۲۰۱۷، تولید ناخالص 

داخلی سرانه از مرز ۲۰ هزار دالر 
گذشته است.

وی، سیستم نظارت پیشرفته بر کیفیت 
هوا را دیگر سیستم موفق در مبارزه 
با آلودگی هوا معرفی کرد و افزود: 
شبکه نظارت بر PM۲.۵ مبتنی بر 
سنسور در پکن راه موفق برای کنترل 
آالینده ها است که بیش از ۶۰۰ سنسور 

برای این سیستم استفاده شده است.
به گفته حاجی زاده، کاهش انتشار از 
منابع ثابت احتراق زغال سنگ نیز 
دیگر راهی است که پکن برای مبارزه با 

آلودگی هوا در پیش گرفت.
وی توضیح داد: از سال ۱۹۹۸ تا 
۲۰۱۸ تأسیسات تصفیه هوا با بازده 
باال در نیروگاه های حرارتی پکن به طور 
مداوم نوسازی شدند و سوخت گاز 
به تدریج جایگزین زغال سنگ شد. 
استانداردهای انتشار سرسخت در این 

دوره اعمال شدند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: همچنین 
بویلرهای سوخت زغال بازسازی، 
گازسوز یا جمع آوری و به خارج شهر 
منتقل شدند. این اقدامات در سال 
 ،PM۲.۵ ۲۰۱۷، میزان انتشار
SO۲ و NOx را به ترتیب ۹۷، ۹۸ 
و ۸۶ درصد در مقایسه با ۲۰ سال قبل 

کاهش داد.
حاجی زاده گفت: کنترل میزان انتشار 
از خودروها نیز دیگر راهکاری است 
که پکن برای مبارزه با آلودگی هوا 
امتحان کرد. در این سیستم چارچوب 
یکپارچه »خودرو-سوخت-جاده« 
)Vehicle-Fuel-Road( ایجاد 
 ،)۵.۷ china( شد. خودروهای جدید
خودروهای در حال استفاده، توسعه 
اتوبوس های گازی و تاکسی های 
برقی، ارتقاء کیفیت سوخت به ۷.۶ و 
۷.۵ محدودیت های ترافیکی، یارانه 
برای اسقاط خودروهای کهنه استفاده 

شد.
وی ادامه داد: در پکن یک سیستم 
حمل ونقل عمومی در مقیاس بزرگ 
ساخته شد که امکان شکل گیری 
تدریجی عادت مسافرت درون شهری 
سبز توسط مردم را فراهم کرد. با این 
اقدامات درسال ۲۰۱۷ در مقایسه 
 CO، با سال ۱۹۹۸، میزان انتشار
THC، NOx و PM۲.۵ از بخش 
حمل و نقل به ترتیب ۸۹، ۶۴، ۵۵ و ۸۱ 

درصد کاهش یافت.
به گفته این استاد دانشگاه، برنامه 
عملیاتی کنترل شدید انتشار آلودگی 
در پکن طی سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۳ 
شامل الزامات عمومی )ایدئولوژی 
هدایت گر، تدوین شاخص های هدف( 
است که با بهینه سازی ساختار صنعتی 
و تقویت توسعه صنعت سبز، تنظیم 
ساختار انرژی و ساخت سیستم انرژی 
پاک، کم کربن و کارآمد، بهبود ساختار 
حمل ونقل به طور فعال و ایجاد یک 
سیستم حمل ونقل سبز، بهینه سازی 
و تنظیم ساختار کاربری زمین و ارتقاء 
کنترل آلودگی منابع غیر نقطه ای، انجام 
اقدامات اساسی برای کاهش قابل توجه 
انتشار آالینده ها از منبع تولید، تقویت 
پیشگیری و کنترل مشترک منطقه ای 
برای مقابله مؤثر با هوای آلوده شدید، 
بهبود سیستم قوانین و مقررات و 

سیاست های اقتصادی زیست محیطی 
و تقویت ظرفیت های قانونی و نظارت 
دقیق بر اجرای قانون محیط زیست و 
تعیین و پیاده سازی مسئولیت های همه 
سازمان ها، نهادها و بسیج مشارکت 

کل جامعه انجام شد.
حاجی زاده، اهم اقدامات مؤثر و کاهش 
میزان انتشار آالینده ها در پکن را 
کنترل دیگ های بخار زغال سنگ، 
کنترل انتشار از خودروها، مصرف 
بخش های  در  پاک  سوخت های 
مسکونی و بهینه سازی ساختار صنعتی 
معرفی کرد و گفت: طی سال های 
 SO۲ ۲۰۱۳-۲۰۱۷، میزان انتشار
NOx،VOCs و PM۲.۵ به 
ترتیب ۸۳، ۴۳، ۴۲ و ۵۹ درصد کاهش 

یافت.
با بیان اینکه  این استاد دانشگاه 
نخست وزیر چین در ۲۰۱۴ علیه 
آلودگی هوا اعان جنگ کرد و گفت: 
۱۲۰ میلیارد دالر برای کاهش آلودگی 
پکن اختصاص یافت و ۱۰۰ نیروگاه 
با سوخت زغال تا ۲۰۲۰ تعطیل شد. 
حتی معادن زغال سنگ تعطیل و 
تولید فوالد کاهش یافت و ساالنه 
۱۰۰ میلیارد دالر بودجه برای توسعه 
انرژی تجدید پذیر هزینه شد تا آلودگی 

هوا کنترل شود.
وی افزود: در سال ۲۰۲۰، حدود ۶۰ 
درصد پنل های خورشیدی جهان در 
چین تولید شد )سه برابر آمریکا( و در 
صدر تولیدکننده های انرژی بادی 

جهان قرار گرفت.
•تجربه موفق مکزیکوسیتی در 

مبارزه با آلودگی هوا
به  همچنین  دانشگاه  استاد  این 
مکزیکوسیتی و تجربه این کشور 
در مهار آالینده ها اشاره و اظهار کرد: 
برنامه های مدیریت کیفیت هوا در 
این شهر شامل فن آوری خودرو 
و بهبود و جایگزینی سوخت است. 
در این راستا تدوین و اجرای برنامه 
شرایط غیرمترقبه محیطی- جوی، 
)محدودیت تردد وسایل نقلیه و کاهش 
فعالیت های صنعتی در طی روزهای 
آلودگی زیاد(، معرفی برنامه معاینه فنی 
اجباری وسایل نقلیه با فناوری پیشرفته 
و کنترل متمرکز، اجرای برنامه اجباری 
»روز بدون رانندگی« در هر هفته انجام 
گرفت و سهمی در کاهش آلودگی هوا 

داشت.
حاجی زاده ادامه داد: همچنین معرفی 
بنزین بدون سرب در سال ۱۹۹۰ و 
مرحله کامل خارج شدن بنزین سرب 
در سال ۱۹۹۷، استفاده اجباری از 
مبدل های کاتالیزوری سه طرفه در 
سال ۱۹۹۳ برای وسایل نقلیه جدید 
بنزینی، معرفی سوخت های جایگزین، 
گاز مایع LPG و گاز طبیعی فشرده 
CNG برای وسایل نقلیه از سال 
)میزان   RVP کاهش   ،۱۹۹۲
فراریت( و محدودیت ها در الفین ها، 
مواد آروماتیک و بنزن در بنزین در 
سال ۱۹۹۶، کاهش تدریجی گوگرد 
در گازوئیل از سال ۱۹۹۸ و معرفی 
یک برنامه تنظیم خودکار وسایل نقلیه 
دیزلی، معرفی و تقویت برنامه جامع 
کاهش انتشار آالینده ها در سال ۱۹۹۹ 
و معرفی برنامه حمل ونقل مدارس 
در سال ۲۰۰۹ و معرفی نظارت کنار 
جاده ای در سال ۲۰۱۶ از دیگر اقدامات 

انجام گرفته در این شهر است.
این استاد دانشگاه، اقدامات کاهش 
انتشار برای بخش های صنعتی و 
تجاری را شامل جایگزینی مازوت 
سنگین با گاز طبیعی در نیروگاه ها و 
تأسیسات عمده صنعتی از سال ۱۹۸۶، 
تعطیل کردن یک پاالیشگاه بزرگ 
واقع در شهر در سال ۱۹۹۰، انتقال 
تدریجی صنایع عمده به مناطق خارج 
از شهر از سال ۱۹۹۰، نصب سیستم 
ذخیره  مخازن  در  انتشار  کنترل 
سوخت و بازیافت بخار در سیستم 
توزیع بنزین از سال ۱۹۹۶، الزام اخذ 
مجوزهای زیست محیطی برای منابع 
ثابت جدید و گزارش عملیات ساالنه و 
ایجاد برنامه های بازرسی و حسابرسی 
 Inspection and( محیط زیست
Audit( و توسعه و ارتقا فن آوری های 
پاک تر با ارائه مشوق های مالی و 

معافیت های مالیاتی اعام کرد.
به  مربوط  اقدامات  حاجی زاده 
برنامه ریزی حمل ونقل را در این کشور 
با گسترش اتوبوس های مترو، قطار 
سبک و واگن برقی، معرفی برنامه ای 
برای جایگزینی تاکسی های قدیمی، 
ایجاد محدودیت های سنی مدل 
مبنی بوس ها،  و  تاکسی ها  برای 
معرفی اتوبوس های جدید با فناوری 
تمیزتر، اسقاط اتوبوس ها، تاکسی های 

قدیمی و ماشین های قدیمی حمل 
کاال، معرفی سیستم حمل ونقل سریع 
اتوبوس رانی )BRT( در سال ۲۰۰۵ 
- Metrobus و ارتقا حمل ونقل 
و  )دوچرخه سواری  غیرموتوری 

پیاده روی( همراه دانست.
وی همچنین گفت که مکزیکوسیتی 
قدم  نیز  اکولوژیکی  ترمیم  برای 
برداشت و توضیح داد: برنامه هایی برای 
احیای جنگل های روستایی و شهری، 
برنامه هایی برای ترمیم مناطق فرسوده 
و تخریب شده، برنامه هایی برای کنترل 
سکونت گاه های حاشیه ای در مناطق 
روستایی و شهری، برنامه هایی برای 
پیشگیری از آتش سوزی در مناطق 
جمله  از  کشاورزی  و  مسکونی 

راهکارهای این بخش است.
برنامه های  دانشگاه،  استاد  این 
آموزشی و پژوهشی زیست محیطی را 
نیز دیگر راهکار موفق برای کاهش 
آالینده ها اعام کرد که مکزیکوسیتی 
به آن پرداخته است و ادامه داد: ادغام 
مسائل زیست محیطی در برنامه های 
درسی آموزش منظم، ایجاد یک 
سیستم نظارت اپیدمیولوژیکی و ارتقا 
فعالیت های تحقیقاتی کیفیت هوا و 
همکاری با جوامع تحقیقاتی ملی و 

بین المللی در مکزیک انجام گرفت.
مهار  در  آمریکا  تجربه   •

آالینده ها
تجربه  به  همچنین  حاجی زاده 
ایاالت متحده آمریکا و قانون هوای 
پاک در زمینه کنترل آلودگی هوا اشاره 
و تصریح کرد: استراتژی های کنترل 
آلودگی هوا در شهر نیویورک شامل 
نظارت بر کیفیت هوا در سطح محله ها، 
کاهش سطح گوگرد در سوخت های 
گرمایشی، ترویج استفاده از بیودیزل در 
سوخت های گرمایشی، تسریع برنامه از 
رده خارج کردن دیگ های بخار قدیمی 
و ناکارآمد شهری، ترویج استفاده از 
سوخت های گرمایشی پاک، تبدیل و 
به روزرسانی دیگ های بخار مدارس 
باقابلیت احتراق سوخت های گرمایشی 
پاک، توسعه و تسهیل حمل ونقل 
عمومی، سیاست سختگیرانه استفاده 
از خودروهای استاندارد و اعمال قوانین 
کنترل انتشار، توزیع سوخت مناسب 
با گوگرد کم و بهبود عملکرد موتور 

خودروها است.

تجربه های موفق کشورهای دنیا برای کنترل آلودگی هوا
یک استاد دانشگاه پیشنهاد داد:
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جانشـین فرمانده انتظامی اسـتان اصفهان از کشـف ۸۰۹ دسـتگاه انـواع لوازم 
خانگی ایرانـی احتکار شـده بـه ارزش ۱۲۰ میلیارد ریـال در عملیـات مأموران 

پلیس امنیت اقتصـادی ایـن فرماندهی خبـر داد.
سردار محمدرضا هاشمی فر، جانشـین فرمانده انتظامی اسـتان اصفهان اظهار 
داشـت: در راسـتای اجرای طـرح مبارزه بـا احتـکار اقام اساسـی و مـورد نیاز 
جامعه، مأموران پلیـس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اسـتان اصفهان در 
پی کسـب خبری مبنی بر احتکار لوازم خانگـی در یکی از انبارهای شهرسـتان 

اصفهان موضـوع را در دسـتور کار خود قـرار دادند.

وی افزود: مأمـوران پس از انجـام تحقیقات الزم و کسـب اطمینان از درسـتی 
موضوع با اخذ مجـوز از مرجع قضایی به همراه کارشناسـان اداره صنعت، معدن 
و تجارت از انبـار مذکـور بازدید کردند کـه در این عملیـات ۸۰۹ دسـتگاه انواع 
لوازم خانگی ایرانی شـامل یخچال، اجاق گاز و ماشـین لباسشـویی کشف شد.

هاشـمی فر ارزش کاالهای احتـکاری مکشـوفه را برابـر ارزیابی کارشناسـان 
مربوطه بالـغ بـر ۱۲۰ میلیارد ریـال اعام کـرد و گفت: با بررسـی انجام شـده، 
مشـخص شـد انبار مذکور در سـامانه جامع انبارها به ثبت نرسـیده و موجودی 
آن نیز اعام نشـده اسـت که در همین راسـتا کلیه اقام با هماهنگـی با مرجع 

قضایی بـه جـرم احتکار توقیف شـد.
جانشـین فرمانده انتظامی اسـتان اصفهان با بیـان اینکه یک نفـر در این رابطه 
دسـتگیر و به همراه پرونده برای انجـام اقدامات قانونی تحویـل مرجع قضایی 
شـد، بیان کرد: برخـورد با محتکـران کاالهای اساسـی و مـورد نیـاز جامعه به 
صورت ویـژه در دسـتور کار پلیس اسـت و از شـهروندان می خواهیـم هرگونه 
اخبـار و گزارش های خـود در این خصـوص را از طریـق تماس با شـماره تلفن 
۱۱۰ بـه اطـاع پلیس برسـانند تا در اسـرع وقـت با متخلفـان برخـورد قانونی 

انجام شـود.

کشف انبار 12 
میلیارد ریالی لوازم 
خانگی احتکار شده 

جانشین فرمانده انتظامی استان 
اصفهان خبر داد:

خبر روز 

ISFAHAN
N E W S

گزارش تصویری

تشییع پیکر شهدای 
سانحه سقوط 

جنگنده در اصفهان
پیکر شهیدان سرگرد قاسم زمانی و 
ستوان یکم محمدجواد بای خلبان و 
کمک خلبان سانحه سقوط جنگنده 
اف ۷ آموزشی در اصفهان صبح 
چهارشنبه )۴ خرداد ۱۴۰۱( در پایگاه 

هشتم شکاری اصفهان تشییع شد.
زهرا باغبان / خبرگزاری ایرنا
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شهرستان

Isfahan News

همزمان با بزرگداشت دهه کرامت ۱۰۰ ویژه 
برنامه در چهاردهمین جشنواره »آه و آهو« 
این شهرستان برگزار می شود. روح اهلل توکلی 
در نشست خبری، مردمی و معارف محوری 
این  ویژگی ها  مهم ترین  را  برنامه ها  بودن 
و  بیان  به دوره های پیش  جشنواره نسبت 
موضوع های  برنامه ها  پیوست  کرد:  اضافه 

اهل بیت )ع( است.
وی اظهار داشت: چهاردهمین جشنواره »آه 
با هشت غرفه و فضای سه هزار  و آهو« 
مترمربع در مدرسه ماندگار امام خمینی )ره( 
خرداد(  )یازدهم  ذی القعده  اول  از  کاشان 
فاطمه  حضرت  فرخنده  میالد  سالروز 
)بیستم  ذی القعده   ۱۱ تا  )س(  معصومه 
خرداد( سالروز والدت با سعادت امام رضا )ع( 

برگزار می شود.
امام  حضرت  خادمان  موسسه  عامل  مدیر 
دختران  کرد:  خاطرنشان  کاشان  )ع(  رضا 
رضوی با محوریت عفاف و حجاب، پرسش، 
رادیو  با محوریت خانواده،  پاسخ و مشاوره 
جشنواره، پسران رضوی، و دمنوش خانواده 

از جمله غرفه های این جشنواره است.
وی با اشاره به برگزاری همایش های کودکان 
رضوی، باب الجواد با موضوع نوجوانان، طب 
رضوی، خانواده از دیدگاه امام خمینی )ره(، 
شعر  شمس الشموس،  انقالب،  و  انتظار 
رضوی و بزرگداشت مقام امامزادگان منطقه 
کاشان در زمان برگزاری این جشنواره گفت: 
ورود پرچم های متبرک حرم مطهر حضرت 
محل  به  )ع(  رضا  امام  و  )س(  معصومه 
برگزاری جشنواره و حضور خوانندگان آیینی 

از جمله برنامه های این جشنواه است.
وی، تقدیر از پیشکسوتان فرهنگ رضوی، 
حضور در گلزار شهدا، نثارگل، قرائت فاتحه 
و تجدید میثاق با شهیدان و تقدیر از مقام 
واالی شهدا و همسران شهیدان، ایثارگران 
و مدافعان حرم و جشن میالد شب امام رضا 
)ع( و جشن ملی زیر سایه خورشید را از دیگر 
برنامه های چهاردهمین جشنواره »آه و آهو« 

برشمرد.
دیگر  از  را  رضوی  نشان  اهدای  توکلی، 
برنامه های این جشنواره بیان و اضافه کرد: 
این نشان برای نخستین بار به شاخص ترین 
که  گرفت  خواهد  تعلق  رضایی  امام  فرد 
سالیان طوالنی با انجام کارهایی ارزشمندی 
که مردم نمی دانند در خدمت امام رضا )ع( و 

زائران این امام همام بوده است.
معاون اجرایی چهاردهمین جشنواره »آه و 
آهو« نیز گفت: همزمان با بزرگداشت هفته 
کرامت جشن ملی زیر سایه خورشید از ۱۶ 
خرداد به مدت یک هفته با ۳۰۰ نفر عوامل 

اجرایی در منطقه کاشان برگزار خواهد شد.
امسال  افزود:  کاشانی  فدوی  مسعود 
جشن های ملی زیر سایه خورشید در کاشان 
برای هجدهمین بار در این شهرستان اجرا 
در سال ۱۳۸۳  کاشانی ها  که  چرا  می شود 
در  درحالی  بوده اند  خالق  ایده  این  مبتکر 
کشور چهاردهمین دوره آن در حال برگزاری 

است.
وی با بیان اینکه امسال در جشن های ملی 
زیر سایه خورشید نزدیک به ۱۰۰ برنامه در 
شهرستان های کاشان، آران و بیدگل و نطنز 
گذشته  سال  داشت:  اظهار  می شود،  اجرا 
به دلیل شیوع ویروس کرونا ۴۳ برنامه به 

صورت محدود در این منطقه برگزار شد.
»آه  جشنواره  چهاردهمین  اجرایی  معاون 
و آهو« با اشاره به شعار »هرچه دارم از تو 
دارم« این جشنواره دیدار با خانواده معظم 
با حضور خادمان حرم  شهدا و گالبگیری 
رضوی به صورت مستند در شهر برزک را 
از جمله این برنامه ها بیان و اضافه کرد: بیش 
از یک هزار لیتر گالب ناب به آستان قدس 

رضوی اهدا خواهد شد.
وی، حضور در گلزار شهیدان، بیمارستان ها 
و مرکزهای دیالیز، سالمندان و زندان را از 
جمله مکان هایی نام برد که کاروان زیر سایه 

خورشید در آنها حضور خواهند یافت.
آه و  ملی  فرهنگی هنری جشنواره  رویداد 
جشنواره  برنامه های  سری  از  کاشان  آهو 
بین المللی امام رضا )ع( است که هر سال در 
دهه کرامت )اول ذی القعده میالد حضرت 
فاطمه معصومه )س( تا ۱۱ ذی القعده روز 
راستای  در  )ع(  رضا  امام  سعادت  با  میالد 
با  رضوی  سیره  و  سبک  فرهنگ،  ترویج 
نفری شهروندان والیتمدار  اجتماع هزاران 
کاشانی و به همت موسسه خادمان حضرت 

رضا )ع( در کاشان برگزار می شود.
این جشنواره ۲ سال گذشته به دلیل شیوع 

کرونا برگزار نشد.

 مدیرعامل موسسه خادمان حضرت
امام رضا )ع( کاشان:

۱۰۰ ویژه برنامه
 در جشنواره آه و آهو
کاشان اجرا می شود

گفت وگو
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بیش از ۴۲ سـال از سـاخت کشـتارگاه مشـترک اردسـتان و زواره 
می گذرد و ماهانه بیش از ۵۰۰ رأس دام سـبک و سـنگین در این 

کشـتارگاه توسـط قصابان این دو شـهر کشـتار می شود.
پس از چند سـال اوضاع نابسامان کشـتارگاه دام مشترک اردستان 
و زواره کـه باعـث گالیه هـای متعـددی در فضـای رسـانه ای 
شهرسـتان شـد، بـار دیگـر باعـث شـده مسـئوالن شهرسـتان 
کمـر همـت برای بهسـازی و رفـع مشـکالت این مـکان ببندند 
و اعضـای شـورای تأمیـن شهرسـتان و دیگـر مسـئوالن متولـی 

بازدیـد مشـترکی را از کشـتارگاه انجـام دهند.
• کشتارگاه اردستان مورد تأیید دامپزشکی نیست

رئیس دامپزشـکی اردسـتان در حاشیه بازدید از کشـتارگاه دام این 
شهرسـتان در گفت وگو با ایسـنا، اظهار کرد: کشـتارگاه مشـترک 
دام اردسـتان و زواره تنهـا کشـتارگاه ایـن شهرسـتان اسـت که از 
سـاخت آن سـال های زیـادی می گـذرد و اکنـون بـا مشـکالت 
بسـیاری روبـرو اسـت که عدم رسـیدگی به وضعیـت آن به منزله 

یـک تهدیـد علیه بهداشـت عمومی و سـالمت مردم اسـت.
سـعید راعـی در بازدیـدی کـه اعضای شـورای تأمیـن از وضعیت 
کشـتارگاه داشـتند مقرر شـد که دامپزشـکی مشـکالت این واحد 
را به صـورت مکتـوب به فرمانداری شهرسـتان ارسـال کند، گفت: 
بـا جلسـات و تذکـرات مکـرری کـه در ماه هـای گذشـته انجـام 
شـد، شـهرداری اردسـتان حـدود ۲۵ درصـد از وضعیت نابسـامان 
کشـتارگاه را بهسـازی کـرد، ولی این کشـتارگاه برای رسـیدن به 

وضعیت مطلـوب فاصله زیـادی دارد.
وی با اشـاره به نواقص کشـتارگاه مشـترک اردسـتان، خاطرنشان 
کـرد: مهم ترین مشـکلی که وجـود دارد عدم بهره بـرداری از اتاق 
پیش سـرد و ماشـین حمل گوشـت اسـت. البته نواقصی از جمله 

چـاه دفع فاضالب، نبود سـرویس بهداشـتی مناسـب، باالبر برقی 
و... از دیگـر مشـکالت کشـتارگاه دام اردسـتان اسـت کـه باعث 

شـده هنوز ایـن مکان مورد تأیید دامپزشـکی نباشـد.
• فاضالب کشتارگاه غیراصولی دفن می شود

همچنین مدیر شـبکه بهداشـت و درمان اردسـتان به ایسنا، گفت: 
تاکنـون کارشناسـان بهداشـت محیـط شـبکه بهداشـت و درمان 
بازدیدهای متعددی از کشـتارگاه مشـترک اردستان و زواره داشتند 

و هـر بـار تذکـرات الزم را به متولیان مربوط داده شـده اسـت.
حسـن ذبیحـی با بیـان اینکه از نظر بهداشـت محیـط آن مقدار از 
وضعیت کشـتارگاه که در حوزه بازرسـی و نظارت شـبکه بهداشت 
و درمـان اسـت بـه هیـچ عنـوان ایـده آل نیسـت، تصریـح کـرد: 

فاضالب کشـتارگاه مشترک اردسـتان و زواره به شکل غیراصولی 
دفـع می شـود کـه بـرای زمین هـای اطـراف خطـر دارد و اثرگذار 
اسـت و می توانـد بـرای محیـط زیسـت هـم خطرناک باشـد که 

بایـد در ایـن زمینـه هرچه سـریع تر فکری بشـود
• ۳۵۰ میلیـون تومـان بـرای اتاق پیش سـرد هزینه 

است شده 
شـهردار اردسـتان نیـز در ایـن بازدید به ایسـنا، گفت: شـهرداری 
اردسـتان بـرای جلوگیـری از وضعیـت کشـتارگاه دام کـه تا یک 
ماه گذشـته تهدید علیه بهداشـت عمومی و سـالمت همشهریان 
شـده بـود تاکنـون حـدود ۳۵۰ میلیـون تومـان بـرای اتـاق پیش 
سـرد و مبلـغ ۱۴۰ میلیـون تومـان بـرای بهسـازی قسـمت های 

مختلف کشـتارگاه دام شـامل سـرامیک کف، آهن آالت، تعویض 
باالبـر، چـاه دفـن و... هزینه کرده اسـت.

مصطفـی ایراندوسـت با گالیه از عـدم همکاری شـهرداری زواره 
در بهسـازی کشـتارگاه مشترک دام، گفت: شـهرداری زواره معتقد 
اسـت کشـتارگاه دام شهرسـتان باید تعطیل شـود، در صورتی که 
نسـبت به سـهم خـود باید حـدود ۴۰ درصـد از هزینـه این مکان 
را تأمیـن کنـد کـه تاکنـون یـک ریـال نیـز در این مـکان هزینه 

نکرده اسـت.
وی افـزود: شـهرداری اردسـتان تاکنـون ۱۴۰ میلیـون تومـان در 
بخش هـای مختلـف کشـتارگاه هزینـه بهسـازی کـرده اسـت 
و بـرای رفـع کامـل مشـکالت کشـتارگاه دام اردسـتان اعتبـار 
۲۰ میلیـارد تومانـی نیـاز اسـت که مسـاعدت مسـئوالن اسـتان 
را می طلبـد. بـا توجـه بـه مصوبـه ای کـه انجام شـده شـهرداری 
اردسـتان بایـد حدود ۲۰۰ میلیـون تومان در این کشـتارگاه هزینه 

. کند
• مهلت دوهفته ای به شهرداری برای رفع نواقص

فرمانـدار اردسـتان نیـز در ایـن بازدیـد بـا بیـان اینکه شـهرداری 
اردسـتان با اولویت بندی که شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان اعالم 
می کنـد، اقدامـات الزم را بـرای برطـرف کردن مشـکالت انجام 
دهد، گفت: اولین هدفی که در بهسـازی کشـتارگاه مشـترک باید 
انجـام شـود ایـن اسـت که بایـد مشـکالت و اقدامـات به صورتی 

انجام شـود که گوشـت سـالم و بهداشـتی وارد بازار شـود.
سـید محمدهـادی احمدی طبـاء با انتقـاد از وضعیت حـال حاضر 
کشـتارگاه ایـن شهرسـتان، گفـت: بی تفاوتـی شـهرداری ها بـه 
مصوبـات کارگروه سـالمت و رفـع نواقص جای تأمـل دارد و باید 

طـی مـدت دو هفتـه آینـده ایـن نواقص برطرف شـود.

گزارش

لزم بستن کمرهمت مسئوالن برای به سازی ورفع مشکالت بیش ازهرزمان است؛

وضعیت کشتارگاه اردستان همچنان نابسامان

تبدیل  در  این موضوع  و  تقسیمات کشوری عدالت رعایت نشده  در حوزه 
بخش ها به شهرستان ها و یا تعیین تعداد نمایندگان برای شهرستان ها مشهود 

است.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم محمد تقی نقدعلی در جلسه علنی مجلس، 
ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر و تسلیت به 
مناسبت شهادت شهید صیاد خدایی و حادثه آبادان در اخطاری بیان کرد: 
است،  نشده  رعایت  عدالت  انتخابیه،  در حوزه  نمایندگان  تعداد  موضوع  در 
همچنین به برخی استان ها، استانداری ویژه اعطا شده، در حالی که در استان 

دیگری با همان خصوصیات این اتفاق نیفتاده است یا شهرستانی با جمعیت 
پایین و با وجود اینکه از نظر جغرافیایی معیارهای الزم را ندارد، فرمانداری 
شده، اما در حوزه انتخابیه بنده شهری با ۵۰ هزار نفر جمعیت حتی بخشداری 
هم ندارد، حال آنکه شهر دیگری با ۲۴ هزار نفر جمعیت شهرستان شده است.
نماینده مردم خمینی شهر در ادامه اظهار کرد: در حوزه انتخابیه ای با ۲۶۰ هزار 
نفر جمعیت ۲ نماینده در مجلس حضور دارند، اما حوزه انتخابیه بنده با ۵۰۰ 
هزار نفر جمعیت تنها یک نماینده در مجلس دارد. با تحقیق و تفحص مربوط 

به تقسیمات کشوری خیلی از ابعاد روشن خواهد شد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی مطرح کرد:

تبعیض در تقسیمات 
کشوری مشهود است

آرامـش در بـازار عرضـه و تقاضـای کاالهـای اساسـی شهرسـتان 
اردسـتان حاکـم اسـت و از نظـر تأمیـن و توزیـع کاال بـا هیچ گونـه 

مشـکلی روبرو نیسـتیم.
اسـحاق شـفیعی در گفت وگـو با ایسـنا، اظهار کـرد: بعـد از یکی دو 
هفتـه ای کـه وضعیـت بازار عرضـه و تقاضا دچـار التهاب شـده بود، 
خوشـبختانه هم اکنون وضعیت آرامی را در بازار شهرسـتان اردستان 
شـاهد هسـتیم. وی با بیان اینکه هنوز قیمت مرغ گرم در اردسـتان 
بـه مقدار قیمت مصوب ۵۹۸۰۰ نرسـیده اسـت، افـزود: به دلیل عدم 
اسـتقبال مـردم، قیمـت مرغ گرم در شهرسـتان اردسـتان بین ۴۲ تا 

۴۵ هـزار تومـان در خرده فروشـی ها عرضه می شـود.
سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اردسـتان، تصریح کـرد: در 
حـال حاضـر آرامـش در بـازار عرضـه و تقاضـای کاالهای اساسـی 
شهرسـتان اردسـتان حاکـم اسـت و از نظـر تأمیـن و توزیـع کاال با 

هیچ گونـه مشـکلی روبرو نیسـتیم.
شـفیعی با اشـاره به اینکه کمبودی در سـطح شهرسـتان وجود ندارد 
و کاالهـای اساسـی مـورد نیاز مـردم در فروشـگاه ها موجود اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: هـر فروشـگاهی کـه نیـاز دارد می تواند بـه جهاد 
کشـاورزی مراجعـه کنـد تا مشـکل برطرف شـود. بـا پیگیری های 
ایـن  آینـده عرضـه کاالهـای اساسـی در  از هفتـه  انجـام شـده 

شهرسـتان آغاز می شـود.

وی از آغـاز طـرح ویـژه جمـع آوری کاال و مـواد غذایـی قاچاق بین 
اصنـاف شهرسـتان خبـر داد و گفـت: بازرسـان جهـاد کشـاورزی از 
ابتـدای هفتـه جـاری طـرح ویـژه جمـع آوری کاال و مـواد غذایـی 
قاچاق بین اصناف شهرسـتان اردسـتان را آغاز کردنـد و مواد غذایی 

ممنوعـه و قاچـاق در بیـن اصنـاف جمع آوری می شـود.
همچنیـن رئیـس اتحادیـه صنـف میوه فروشـان و گوشـت و مـرغ 
شهرسـتان اردسـتان به ایسـنا گفت: بـه هیچ عنـوان افزایش قیمت 
در بخـش گوشـت قرمز نداشـتیم و به تمام قصابی های شهرسـتان 
اعـالم کردیـم نرخ هر کیلو گوشـت قرمز گوسـفندی از ۱۴۰ تا ۱۵۰ 

هـزار تومان باید باشـد.
مرتضـی فدایـی بـا تمجیـد از افزایش ۵ تـا ۱۰ برابـری جریمه های 
تعزیـرات حکومتـی، گفت: در گذشـته جریمه های تعزیـرات به هیچ 
عنـوان بـاز دارنـده نبـود، ولی خوشـبختانه بـا افزایش چنـد برابری 

جریمه هـا تـا حـدود زیـادی از تخلفـات جلوگیری می شـود.
وی دربـاره گالیـه برخـی از اصنـاف مبنی بـر کاهش خریـد مردم، 
گفـت: به هیچ عنـوان خرید مردم از کاالهای اساسـی در شهرسـتان 
اردسـتان کم نشـده اسـت. در شهرسـتان اردسـتان شـاهد افزایش 
بی رویـه برخـی از اصنـاف هسـتیم. همچنیـن کاهـش چشـم گیر 
جمعیـت در ایـن شهرسـتان باعـث رکود کاسـبی برخـی از اصناف 

شـده است.

سرپرسـت فرمانداری ویژه کاشـان با اعـالم وضعیت 
بحـران شـدید آلودگـی هـوا در این شهرسـتان گفت: 
و  دانشـگاه ها  عالـی،  آمـوزش  مرکزهـای  تمامـی 
اداره هـای کاشـان بـه جـز دسـتگاه های خدماتـی و 

امـدادی روز چهارشـنبه تعطیـل شـد.
بـه گـزارش ایرنـا از روابـط عمومـی و اطالع رسـانی 
فرمانـداری ویـژه کاشـان، محمدشـریف زارعـی بـه 
مصوبـه کارگـروه شـرایط اضطـرار آلودگـی هـوای 
بـر  افـزود: عـالوه  و  کـرد  اشـاره  اصفهـان  اسـتان 
اداره هـا، مرکزهـای توانبخشـی، پیـش دبسـتانی ها، 
مهدکودک هـا و مـدارس کاشـان در همـه مقطع های 

تحصیلـی روز چهارشـنبه تعطیـل شـد.
وی ادامـه داد: از تمامـی شـهروندان کاشـانی تقاضـا 
در فضاهـای  از حضـور غیراضطـراری  تـا  می شـود 

بـاز خـودداری کنند و اقشـار آسـیپ پذیر، سـالمندان، 
افـراد دارای بیمـاری زمینه ای، خاص، تنفسـی، قلبی، 
عروقـی، کودکان و زنـان باردار نیز بـه طور مطلق در 

فضـای بـاز حاضر نشـوند.
کـرد:  تاکیـد  کاشـان  ویـژه  فرمانـداری  سرپرسـت 
شـهروندان در صـورت ضرورت حضـور در فضای باز 

بـه طـور حتـم از ماسـک اسـتفاده کننـد.
شهرسـتان کاشـان در فاصلـه حـدود ۲۰۰ کیلومتری 

شـمال اصفهان قـرار دارد.
ایـن خطـه بـا مسـاحت چهـار هـزار و ۳۹۲ کیلومتـر 
مترمربـع و جمعیـت ۳۶۴ هـزار و ۴۸۲ نفـر بـر پایـه 
سرشـماری سـال ۱۳۹۵، پرجمعیت تریـن شهرسـتان 
و  بیسـت  و  اسـتان  ایـن  مرکـز  از  پـس  اصفهـان 
هشـتمین شـهر پرجمعیت ایران محسـوب می شـود.

سرپرسـت فرمانـداری شهرسـتان خـور 
و بیابانـک عملیات آزادسـازی خرمشـهر 
دسـتاوردهای  بزرگ تریـن  از  یکـی  را 
انقـالب اسـالمی بیـان کـرد و گفـت: 
اعتقـادات رزمنـدگان در فتـح خرمشـهر 

بسـیار اثرگـذار بـود.
احمدرضا طحانی درمراسـم گرامیداشـت 
سـوم خـرداد سـالروز فتـح خرمشـهر در 
مسـجد النبـی )ص( شـهر خـور افـزود: 
سـوم خـرداد حقیقتـاً تجلی گـر الطـاف 
خداونـدی بـر مـردم انقالبـی ایـران بود 
تـا جایـی که حضـرت امام خمینـی )ره( 
فرمودنـد: »خرمشـهر را خـدا آزاد کرد.«

خرمشـهر،  فتـح  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
هیمنه اسـتکبار را درهم شکسـت اظهار 
داشـت: رزمنـدگان اسـالم در عملیـات 

فتـح خرمشـهر چنـان سـیلی محکمـی 
بـه نظـام اسـتکبار جهانـی زدند کـه در 
طـول چنـد سـالی کـه از دفـاع مقـدس 
باقـی مانـده بـود آنهـا را از چرخه جنگ 

کرد. خـارج 
وی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح مردمی 
سـازی یارانه هـا گفـت: طـرح مردمـی 
سـازی یارانه هـا اقدامـی بـرای اصـالح 
عادالنه تـر  توزیـع  و  پرداخـت  نظـام 
پرداخت هـا و تحقـق عدالـت در جامعـه 

. ست ا
سرپرسـت فرمانـداری شهرسـتان خور و 
بیابانـک ادامـه داد: نسـخه نجات بخش 
اقتصاد کشـور، مردمـی و عادالنه کردن 
یارانه هـا اسـت چـرا کـه بـا اجـرای آن، 

هـر فـردی به حـق خود برسـد.

تصـادف زنجیـره ای در ۲ کیلومتـری 
بعـد از جاده فوالدشـهر به زرین شـهر 
موجـب  چهارشـنبه  صبـح  اصفهـان 
مصدومیـت ۹ نفـر از سرنشـینان ایـن 

شـد. خودروها 
و  حـوادث  مرکـز  سـخنگوی 
فوریت هـای پزشـکی اسـتان اصفهان 
در گفـت و گـو بـا ایرنـا گفـت: ایـن 
حادثـه سـاعت ۷ و ۱۳ دقیقـه صبـح 
بـوس  مینـی  دسـتگاه  یـک  بیـن 
سـرویس کارکنان، وانت نیسـان و پژو 
رخ داد کـه پـس از اعالم بـه اورژانس 
پیـش بیمارسـتانی ۲ واحـد آمبوالنس 

از ایـن مرکـز و یـک واحد امـدادی از 
هـالل احمـر بـه محل اعـزام شـدند.

عبـاس عابدی افـزود: در این سـانحه 
رانندگـی ۹ نفـر شـامل ۶ زن ۳۰ تـا 
۴۰ سـال و ۳ مـرد ۲۵ تـا ۶۰ سـال 
مصـدوم و پـس از دریافـت خدمـات 
اولیـه درمانـی به بیمارسـتان شـهدای 

لنجـان منتقـل شـدند.
مصدومـان  همـه  عابـدی  گفتـه  بـه 
 ۲۸ در  فوالدشـهر  هسـتند.  هوشـیار 
کیلومتـری جنـوب غربـی اصفهان در 
محـور ارتباطـی اصفهـان -شـهرکرد 

واقـع شـده اسـت

فرماندار اردسـتان، معاون سیاسـی امنیتی 
فرمانـداری و رئیس اداره تعاون روسـتایی 
در ارتبـاط بـا طـرح خرید تضمینـی گندم 
اردسـتان  تعاونـی مرتبـط در  از شـرکت 
جریـان  در  نزدیـک  از  و  کـرده  بازدیـد 
مسـائل مربـوط بـه کشـت و خریـد گندم 

گرفتند. قـرار 
علـی اکبـر صالـح در حاشـیه بازدیـد از 
اظهـار داشـت:  تعاونـی مهابـاد  شـرکت 
شهرسـتان اردستان از شـهرهای گرمسیر 
اسـتان اصفهـان اسـت که هرسـاله اولین 
برداشـت گنـدم از ایـن شهرسـتان آغـاز 

می شـود.
رئیـس اداره تعـاون روسـتایی اردسـتان با 
اشـاره بـه وجـود حـدود ۲۵ هـزار هکتـار 

شهرسـتان،  ایـن  در  کشـاورزی  اراضـی 
هکتـار  هـزار  جـاری  سـال  در  افـزود: 
اراضـی زیـر کشـت گنـدم رفتـه اسـت 
کـه کشـاورزان بـا توجـه بـه حمایت های 
کارشناسـان جهاد کشـاورزی به کشـت و 

ایـن محصـول می پردازنـد. برداشـت 
وی یـادآور شـد: برداشـت گنـدم از اوایـل 
خـرداد مـاه شـروع شـده و تنها ایسـتگاه 
شهرسـتان،  در  گنـدم  تضمینـی  خریـد 
همین شـرکت تعاونی اسـت کـه تاکنون 
هـزار و ۱۸ تـن گنـدم خریـداری شـده و 
پیش بینـی می شـود که تـا حـدود دو هزار 

تـن خریداری شـود.
تشـویق  بـرای  کـرد:  تصریـح  صالـح 
کشـاورزان بـه کشـت گنـدم مبلـغ خرید، 

کیلویـی یـک هـزار تومـان در نظرگرفته 
شـده که بـا مبلـغ ۱۰ هـزار و ۵۰۰ تومان 
خریـد گنـدم جمعـاً بـه مبلـغ ۱۱ هـزار و 
۵۰۰ تومـان خریـد تضمینی گندم اسـت.

اردسـتان  روسـتایی  تعـاون  اداره  رئیـس 
تاکیـد کـرد: بـرای اینکـه در بحـث خرید 
دالل  و  قاچـاق  مـوارد  گنـدم  تضمینـی 
اداره  و  کشـاورزی  جهـاد  نشـود  ایجـاد 
تعـاون روسـتایی همـکاری الزم انجـام 
و  انتظامـی  نیـروی  همچنیـن  داده انـد 
دیگـر ارگان هـا نیز در این خصـوص اقدام 

کرده انـد.
وی خاطرنشـان کـرد: در ارتباط با رطوبت 
و کیل گیـری گندم، این شـرکت آمادگی 
الزم بـرای همکاری با کشـاورزان را دارد.

سرپرست جهاد کشاورزی اردستان:

آرامش در بازار اردستان حاکم است

سرپرست فرمانداری ویژه کاشان اعالم کرد:

ادارات، دانشگاه ها و مدارس چهارشنبه تعطیل شد

سرپرست فرمانداری شهرستان خور و بیابانک اعالم کرد:

 فتح خرمشهر بزرگترین دستاورد
انقالب اسالمی بود

رئیس اداره تعاون روستایی اردستان:

یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی اردستان زیر کشت گندم است

سخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان:

تصادف زنجیره ای در جاده فوالدشهر 
اصفهان ۹ مصدوم داشت

در پی سـقوط یک فرونـد هواپیمای اف 
۷ در ناییـن اصفهـان، خلبـان و کمـک 

خلبان به شـهادت رسـیدند.
به گزارش ایسـنا، یـک فروند هواپیمای 
اف ۷ در منطقـه عمومی نایین اصفهان 
و در حیـن تمرینات تیراندازی آموزشـی 
هوایـی، بـه علـت نقـص فنـی دچـار 

سـانحه شـد و سـقوط کرد.
در ایـن سـانحه سـرگرد خلبـان قاسـم 
محمـد  خلبانـی  دانشـجوی  و  زمانـی 

جـواد بـای بـه شـهادت رسـیدند.
علـت سـانحه توسـط گـروه تخصصی 
اسـت.  بررسـی  دسـت  در  هوایـی 

سـرهنگ  گـزارش  ایـن  براسـاس 
معتمـدی مدیـر روابـط عمومـی ارشـد 
نظامـی آجـا در اسـتان های اصفهـان، 
یـزد و چهارمحـال و بختیـاری گفـت: 
یـک فروند هواپیمـای آموزشـی اف-۷ 
در  اصفهـان  شـکاری  هشـتم  پایـگاه 
حادثـه  دچـار  نائیـن  انـارک  اطـراف 
می شـود کـه متأسـفانه دو خلبـان ایـن 
هواپیمـا سـرهنگ دوم زمانی و سـتوان 

بـه شـهادت می رسـند. بـای  یکـم 
وی افـزود: علـت این حادثـه نقص فنی 
بـوده اسـت، اما تحقیقات بیشـتر در این 

بـاره ادامه دارد.

مدیر روابط عمومی ارشد نظامی آجا در استان اصفهان:

شهادت خلبان و کمک خلبان در پی سقوط 
هواپیمای اف 7

ت
س تزئینی اس
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As announced by a provincial 
official, 189,000 tons of prod-
ucts worth $81 million were 
exported from Khorasan Raza-
vi province, in the northeast of 

Iran, in the first month of the 
current Iranian calendar year 
(March 21-April 20).
Amir-Reza Rajabi, the head of 
the province’s Industry, Min-

ing and Trade Department, 
also said that 15,000 tons of 
products worth $41 million 
were imported to the province 
in the first month of the pres-

ent year.
He named Afghanistan, Uzbek-
istan, Turkmenistan, Iraq, Pa-
kistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, 
United Arab Emirates, Kazakh-
stan, Spain, Russian Federa-
tion, Turkey, the Netherlands, 
India, Oman, Armenia, Bulgaria 
and the Republic of Azerbaijan 
as the major export destina-
tions of the products.
As previously announced by the 
acting head of the province’s 
customs department, the value 
of non-oil export from Khoras-
an Razavi rose six percent in the 
past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), from its 
preceding year.
Javad Jafari said that 2.607 
million tons of commodities 
worth $1.4 billion were ex-
ported from the province in 
the past year, indicating five 
percent fall in terms of weight 
year on year.
The official named Iraq, Uz-
bekistan, Turkmenistan, Pa-
kistan, and Tajikistan as the 
major export destinations of 
the province’ products.
He further announced that 
229,000 tons of commodi-
ties worth $579 million were 
imported to Khorasan Razavi 
in the previous year, with 53 

percent rise in value and 23 
percent growth in weight year 
on year.
He named Oman, China, Ta-
jikistan, and the United Arab 
Emirates (UAE) as the main 
sources of imports to the 
province during the previous 
year.
The deputy head of Islamic 
Republic of Iran’s Customs 
Administration (IRICA) has 
announced that the value of 
Iran’s export of non-oil prod-
ucts has increased 25 percent 
in the first month of the cur-
rent year, as compared to the 
same month of the past year.
Foroud Asgari also said that 
the country’s non-oil trade 
with other countries registered 
a $875-million positive bal-
ance in the first month.
Iran exported 7.324 million 
tons of non-oil commodities 
worth $3.699 billion in the 
said month, with 10 percent 
drop in weight as compared to 
the first moth of the previous 
year, the official stated.
The country’s monthly non-oil 
import stood at 2.252 million 
tons worth $2.824 billion, with 
one percent rise in value and 
10 percent growth in weight 
year on year, he added.

Commodities worth $81m exported from Khorasan Razavi in a month

Raisi’s trip to Oman 
marks a ‘turning 
point’ in ties: ambas-
sador
Ali Najafi, Iran’s ambassador to 
Muscat, has described President 
Ebrahim Raisi’s visit to Oman as 
a “turning point” in relations be-
tween the two countries, telling 
ISNA that he is hopeful it can 
greatly help develop relations.
Raisi made a one-day trip to Mus-
cat on Monday. The Iranian pres-
ident was officially welcomed by 
the sultan of Oman Haitham bin 
Tarik Al-Said at the airport. In the 
welcoming ceremony, a 21-gun 
salute was performed in the honor 
of President Raisi.
This visit was important in differ-
ent aspects as it was given con-
siderable notice at regional and 
international level, Najfai said.
The ambassador wen to say that 
“relations between Iran and Oman 
has always been good” and such 
visits “especially at the level of 
heads of state” have always been 
the focus of attention.
Ambassador Najafi said the visit 
falls within Iran’s policy of consol-
idating relations with neighbors.
Oman is considered the Switzer-
land of West Asia. It has been 
mediating between Iran and the 
United States over certain thorny 
issues in recent decades. For in-
stance during the Obama admin-
istration, it hosted talks between 
Iranian and American diplomats 
over the Iran nuclear issue.
“Oman has always been playing 
a good and constructive role on 
issues related to Iran at regional 
and international level,” the am-
bassador remarked.
He went on to say that the Omani 
leader warmly welcomed the Ira-
nian president and “we are thank-
ful to the warm hosting of the Om-
ani government and nation.”
 In President Raisi’s visit to 
Oman the focus of attention was 
on developing ties, especially at 
economic level and pragmatic 
approach in implementing agree-
ments and MOUs, the ambassa-
dor explained.
Raisi’s visit provided a special 
opportunity for the two leaders to 
comprehensively review ties and 
study the potentials in each coun-
try, he said, adding, “The heads of 
state of the two countries put spe-
cial emphasis on implementing 
agreements in line with the devel-
opment of economic ties between 
the two countries.”
He went on to say that trade ties 
between Oman and Iran have in-
creased considerably in the two 
first two months of the current 
Iranian year, which started in 
March 21, 2022.
The volume of trade ties between 
the two countries stood at $1.35 
billion in the calendar year 1400 
(March 2021-March 2022) and it 
is hoped to reach about $2 billion 
by the end of the current Iranian 
year.
During the Monday visit, Iran 
and Oman signed 12 cooperation 
documents and memorandums of 
understanding for the expansion 
of bilateral cooperation in various 
fields.
The documents were signed by 
the two countries’ ministers and 
high-ranking officials in such 
fields as energy, politics, trans-
portation, diplomacy, economy, 
tourism, sports and the environ-
ment, Press TV reported.
The signing ceremony took place 
in the presence of President Raei-
si and Oman’s Sultan. 
Since taking office in August, 
Ebrahim Raeisi has emphasized 
the need for more trade and 
economic cooperation with Arab 
countries in the Persian Gulf.
His administration has reached 
major agreements with Qatar 
while trade delegates have been 
dispatched to the United Arab 
Emirates and Oman in recent 
months to explore increased eco-
nomic ties with those states.

Tehran, Muscat ink 
7 co-op documents
Iran and Oman have signed 
seven memorandums of un-
derstanding (MOUs) to expand 
cooperation in various areas, 
including commerce, plant quar-
antine, agriculture, sports, envi-
ronment, labor, and standards.
The MOUs were signed by Ira-
nian Industry, Mining, and Trade 
Minister Reza Fatemi-Amin and 
Head of Iran Trade Promotion 
Organization (TPO) Alireza Pey-
man-Pak on the sidelines of 
President Ebrahim Raisi’s visit to 
Muscat, the TPO portal reported.
Heading a high-ranking delega-
tion, including senior officials 
from various ministries and 
the representatives of 30 ma-
jor companies, Raisi arrived in 
Muscat on Monday.
During his stay in Oman, the 
Iranian president met with sen-
ior Omani officials including 
Oman’s Sultan, Haitham bin 
Tariq.

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

Iran, Bulgaria stress ex-
pansion of mutual ties
Bulgarian Deputy Foreign Min-
ister Velislava Petrova who is 
in Tehran for the third round of 
consultations with Iran, met on 
Monday with Iranian Deputy 
Foreign Minister for Economic 
Diplomacy Mehdi Safari.
At the meeting, the Iranian dep-
uty foreign minister expressed 
pleasure over increase in trade 
relations between the two sides 
over the past year and described 
transit as well as transportation 
as two advantages of the Teh-
ran-Sofia ties that can help ex-
pand bilateral and regional trade 
cooperation.
Safari pointed to energy as 
another area in which the two 
countries can work together. 
He then expressed Iran’s read-
iness for cooperation with Bul-
garia in this regard.
For her part, Petrova said the 
trend of trade relations between 
Iran and Bulgaria is growing. 
Referring to Europe’s concerns 
regarding energy and food secu-
rity, she declared her country’s 
readiness to expand cooperation 
with Iran in the two spheres.
Petrova also described the joint 
session of entrepreneurs from 
the two countries and the new 
round of meetings of the joint 
economic commission as im-
portant steps toward increasing 
trade exchanges.
Trade volume between Iran and 
Bulgaria in 2021 reached 185 
million dollars, which showed 
a 30 percent increase compared 
to 2020.

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

Saudi FM says his 
country’s hands re-
main outstretched 
to Iran
Saudi Arabian Foreign Minister 
Prince Faisal bin Farhan Al Saud 
said on Tuesday that there has 
been some progress in talks 
with Iran but “not enough,” 
Reuters reported. He added that 
his country’s hands remain out-
stretched to Iran. Speaking at a 
World Economic Forum pan-
el in Dubai, Prince Faisal also 
said that recent parliamentary 
elections in Lebanon “may be a 
positive step” but that it was too 
early to tell.
When asked why Riyadh has 
rebuffed U.S. calls to raise oil 
production, he said Saudi Arabia 
does not expect an immediate 
shortage of oil and only a certain 
shortage of oil products, alarabi-
ya.net reported.

 The heads of the railways of Iran and 
Kazakhstan signed a memorandum 
of understanding (MOU) to increase 
transportation cooperation and set 
preferential tariffs between the two 

countries in order to increase the 
transit of goods passing through 
Iran.
The MOU was signed on Monday dur-
ing a meeting between a high-ranking 

delegation from Kazakhstan headed 
by the country’s Deputy Prime Minis-
ter and Minister of Trade and Integra-
tion Bakhyt Sultanov and the head of 
the Islamic Republic of Iran Railways 
(known as RAI), IRNA reported.
RAI Head Miad Salehi and Nurlan 
Sauranbayev, head of Kazakhstan 
Temir Zholy (KTZ), which is the 
country’s national railway company, 
signed the MOU documents.
Based on this MOU, part of the car-
go passing through the China-Rus-
sia-Europe railway corridor will be 
transported through Iran via the Chi-
na-Kazakhstan-Iran-Europe railway 
corridor.
During the meeting, the two sides 
also agreed that the first China-Ka-
zakhstan-Iran-Turkey container train 
would arrive in Iran in less than a 
month.
Back in November 2021, Iran, Ka-

zakhstan, and Turkmenistan had 
signed a tripartite MOU on railroad 
cooperation. The MOU was negotiat-
ed and agreed upon on the sidelines 
of the Economic Cooperation Organi-
zation (ECO) summit.
According to the mentioned MOU, a 
joint working group would be formed 
to follow up rail transit between Iran, 
Kazakhstan, and Turkmenistan.
Kazakhstan, Turkmenistan, and Iran 
(KTI) Railway Corridor was officially 
put into operation at the end of 2014.
Over the past few years, Iran has 
been following a new strategy for 
promoting its transit status by devel-
oping rail infrastructure.
According to the former RAI Head 
Saeed Rasouli by completing rail 
infrastructures Iran is seeking to 
access new transit markets with 
over 35 million tons of annual 
capacity.

RAI inks co-op MOU with Kazakhstan national railway

Head of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA) Gholam-Hossein Shafeie 
met with Kazakhstan’s Deputy Prime 
Minister and Minister of Trade and In-
tegration Bakhyt Sultanov on Monday 
to discuss mutual economic opportu-
nities and challenges.
In this meeting, the two sides explored 
ways to increase the level of economic 
cooperation between the two coun-
tries, the ICCIMA portal reported.
In this regard, Shafeie stressed the 
need for resolving transportation is-
sues and facilitating visa issuance for 
Iranian businessmen as a prerequisite 
for expanding trade ties between the 
two sides.
Noting that Kazakhstan, as the largest 
country in Central Asia, is very impor-
tant for Iran, the ICCIMA head said: 
“Over the past few months, we have 
met with various delegations from 
Kazakhstan, and this is promising for 
good developments in trade relations 
between the two countries in the com-
ing months.”
According to Shafeie, the free econo-
my policy in Kazakhstan has provided 
a good ground for the presence of Ira-
nian traders and businessmen in this 
country.
Pointing to the obstacles to the devel-
opment of trade relations between Iran 

and Kazakhstan, the official said: “One 
of the main obstacles to developing 
relations between the two countries 
is the limitations in rail and sea trans-
port.”
Sultanov for his part expressed sat-
isfaction with the current trend of 
economic relations between the two 
countries and said: “Despite many 
problems, we are witnessing the 
growth of trade relations between the 
two countries.”

“Last year, trade between the two 
countries grew by 80 percent. Of 
course, this rate was mainly due to the 
improvement in conditions caused by 
the coronavirus pandemic. Fortunate-
ly, in the first three months of 2022, 
trade between the two countries has 
also grown by 50 percent to $200 mil-
lion.”
Heading a high-ranking delegation, 
Bakhyt Sultanov arrived in Tehran on 
Sunday with the aim of exploring new 

opportunities for the expansion of 
economic relations between the two 
countries.
During their stay in Tehran, the Ka-
zakh delegates held several meetings 
with senior Iranian officials including 
Industry, Mining, and Trade Minis-
ter Reza Fatemi-Amin, Governor of 
the Central Bank of Iran (CBI) Ali 
Saleh-Abadi, and Managing Direc-
tor of National Iranian Oil Company 
(NIOC) Mohsen Khojasteh-Mehr.

‘Resolving transport issues, a prerequisite for expanding Iran-Kazakhstan ties’
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Iran Privatization Organization 
(IPO) is hosting the first Inter-
national Event on Privatization in 
Iran’s Economy at the country’s 
International Conference Center.
The main purpose of the confer-
ence, which kicked off on Satur-

day and will wrap up on Tuesday, 
is to identify the challenges in 
the way of privatization and to 
prepare a comprehensive pri-
vatization document that could 
ultimately improve the quality of 
government commercial assets.

IPO hosting intl. 
event on privat-
ization in Irani-
an economy

TEDPIX drops 
1,500 points on 
Tu e s d a y
TEDPIX, the main index 
of Tehran Stock Exchange 
(TSE) dropped 1,521 points 
to 1.555 million on Tuesday.
As reported, over 7.982 bil-
lion securities worth 47.695 
trillion rials (about $183.442 
million) were traded at the 
TSE.
The first market’s index 
fell 17,612 points, and the 
second market’s index lost 
10,686 points.
As stated by Market Analyst 
Peyman Hadadi, the national 
budget bill for the current Ira-
nian calendar year indicates 
that the government has a 
more positive view of the 
market for this year.
According to Hadadi, the al-
location of a separate budget 
for the Capital Market De-
velopment and Stabilization 
Fund shows that the govern-
ment is taking the necessary 
measures to provide stronger 
support for the market and to 
ensure its growth in the fu-
ture.
“The allocation of a budget 
line for the Capital Market De-
velopment and Stabilization 
Fund is considered one of the 
most important points of the 
[Iranian calendar year] 1401 
budget bill,” Hadadi said.

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

Manufacturing of 
home appliances 
up 7.5% in a year
Manufacturing of home ap-
pliances in Iran increased 
7.56 percent during the past 
Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), from 
its previous year, accord-
ing to the data released by 
Industry, Mining and Trade 
Ministry.
The ministry’s data show that 
6,273,600 sets of large home 
appliances, including TV sets, 
refrigerators and freezers, 
washing machines, and air 
coolers were manufactured 
in 1400, while the figure was 
5,832,400 in 1399.
Among the mentioned prod-
ucts, just air cooler experi-
enced a production drop, and 
production of the other items 
increased.
Over the past few years, the 
Iranian government has been 
following a new strategy for 
supporting domestic produc-
tion to neutralize the impacts 
of the U.S. sanctions while 
reducing the reliance of the 
economy on oil revenues.
The home appliances sector 
has been one of the pioneers 
in this regard and like many 
other areas, the production 
of home appliances has wit-
nessed a significant rise in 
the past four years.

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

Annual coal con-
centrate output 
stands at over 
1.4m tons
As announced by Industry, 
Mining and Trade Ministry, 
1,474,400 tons of coal con-
centrate was produced in 
Iran during the past Iranian 
calendar year 1400 (ended 
on March 20), IRNA reported.
The ministry’s released data 
show that the country’s coal 
concentrate output in the 
previous year fell 12.8 per-
cent as compared to the out-
put in year 1399.

10 HOME REMEDIES FOR ANEMIA
By: PARISA JAMADI

Source:  https://www.getatoz.com/content/10-home-remedies-for-anemia/1250

There are many natural home reme-
dies for treating anemia, but a few of 
the most effective home remedies are 
blackstrap molasses, spinach, and 
beetroot.
Many individuals consider anemia as 
a disease all by itself, however, it is in 
reality only a lack of nutrition’s. Iron 
deficiency is a condition that happens 
when an individual does not have 
enough healthy red blood cells. Your 
blood can’t supply proper oxygen to 
your body if you are suffering from 
anemia. There are many causes that 
create an iron deficiency in the human 
body. If your body does not produce 
sufficient amount of red blood cells due 
to any health issue, then you might de-
velop anemia.  There are many natural 
home remedies for treating anemia, but 
a few of the most effective home reme-
dies are blackstrap molasses, spinach, 
and beetroot. The main thing you need  
for treating anemia is remake of red 
blood cells in the body. This  can only 
achieved by adding nutritional food in 
your daily diet. We recommend few 
effective natural remedies to follow in 
your daily routine. 
Causes of Anemia
There are various causes of anemia in-
cluding:
• Cancer 
• Bleeding disorders
• Chronic diseases
• Deficiency of iron
• Folic acid
• Vitamin B12
• Inherited
• Heavy bleeding during menstruation
• Pregnancy
• Ulcers
• Intestinal disorders 
Symptoms of Anemia
There are various symptoms of anemia 

including:
• Fatigue
• Pale skin
• Irregular heartbeat 
• Shortness of breath
• Chest pain 
• Dizziness 
• Cognitive problems 
• Headaches 
• Cold hands and feet
• Lack of energy
• Hair loss
• High or low blood pressure
Beetroot
Beetroot is one of the most effective 
remedy for treating anemia. It is very 
helpful for the people  who is having 
anemia due to iron deficiency. It is the 
very first reason of all types of anemia. 
Beetroot is rich in iron. It also contains 
fiber, potassium, sulfur, calcium and 
vitamins. It is packed with nutritions 
and helps to supply more oxygen to the 
body. In this way it helps to increase the 
red blood cells in your body.
Blackstrap Molasses
Blackstrap molasses is full of nutrition-
al values, It contains iron, manganese, 
B vitamins and other essential minerals 
that are helpful in making red blood 
cells in the body.  Include blackstrap 
molasses in your diet to increase the 
iron content in your body if you are a 
anemic. Blackstrap molasses is very 
useful for pregnant women.
Spinach
Spinach is one of the healthy leafy veg-
etables. Include Spinach in your daily 
diet to get more iron. It is one of the 
best home remedy for treating anemia. 
Spinach is highly rich in iron. It also 
contains vitamin B12 , folic acid and 
other energy-boosting nutrients that 
helps to recover from anemia.
Pomegranate

Pomegranate is very effective for treat-
ing anemia. It is highly rich in iron and 
minerals like calcium and magnesium. 
Vitamin C present in Pomegranate 
helps to absorb iron in the body. This 
can increase the red blood cells and the 
hemoglobin level. You can eat Pome-
granate in its any form to increase 
healthy blood flow in the body. 
Apple
Apple contains lot of health benefits. It 
is highly nutritional containing iron and 
other vitamins. Apples are very helpful 
in treating anemia.   
Sesame Seeds
Sesame seeds are also effective for cur-
ing anemia due to its iron content. Try 
this home remedy for treating anemia. 
It is one of the powerful home remedy. 
Banana
Banana is rich in iron and magnesium. 
It helps in producing more hemoglo-
bin and many other enzymes that are 
important for the making of red blood 
cells. 
Dried Black Currant
Dried Black Currant are rich in iron and 
vitamin C. It is one of the most effec-
tive home remedy for treating anemia. 
Vitamin C helps in improving iron ab-
sorption in the body and increasing red 
blood cells. It also increases the hemo-
globin level in the body. 
Dates
Dates are amazing home remedies for 
anemia which are very effective to im-
prove the levels. Dates are highly rich in 
vitamin C that acts an essential role in 
the body’s absorption of iron.
Fenugreek
Fenugreek is also highly rich in iron 
content that helps to keep maintaining 
the iron in your blood. It also helps 
in making new red blood cells in the 
body. 

The 9th International Exhibition of 
Rail Transportation, Related Indus-
tries and Equipment of Iran, the 23rd 
Iran Health International Exhibition, 
and the first International Exhibition 
and Conference of METARAD are be-
ing held during May 24-27 at Tehran 
Permanent International Fairgrounds.
As reported by the Iran International 
Exhibition Company portal, over 86 
companies are participating in the 
current year’s railway transportation 
exhibition.
Presenting the latest achievements 
and technological developments of 
the railway transportation and related 
industries, promotion of domestic 
production, export development, in-
troducing the capabilities of Iranian 
companies, domestic production of 
railway industry equipment and ma-
chinery, and familiarization of railway 

manufacturers with the latest devel-
opments in this industry are among 
the main goals of the railway exhibi-
tion.
Attended by 34 companies, the ME-
TARAD expo covers a variety of areas 
related to the digital economy includ-
ing cryptoassets, cryptocurrency, 
metaverse, blockchain, equipment, 
and related industries.
The 23rd International Exhibition 
of Medical, Dental, Laboratory, and 
Pharmaceutical Equipment (Iran 
Health 2022) is also participated by 
434 domestic companies and 18 for-
eign exhibitors.
This event provides an opportunity 
for professionals and companies ac-
tive in the health industry to exchange 
ideas and become familiar with the 
latest achievements and information 
in this field.

Tehran hosting 3 intl. exhibitions

 Tehran Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agriculture (TCCIMA) 
hosted an Iran-India business forum on 
Monday in which businessmen from the 
two sides discussed areas for mutual 
cooperation, the TCCIMA portal report-
ed.
Aimed at reviewing new strategies to 
improve the level of trade relations be-
tween the two countries, the forum was 
attended by the representatives of more 
than 150 Iranian and Indian companies.
The event was organized by TCCIMA in 
collaboration with the Iran-India Joint 

Chamber of Commerce and the Indian 
Embassy in Tehran.
Headed by the deputy head of the PHD 
Chamber of Commerce and Industry, 
the Indian delegation was comprised of 
representatives of various companies 
active in the fields of health, agriculture 
and food industry, chemicals, financial 
services, packaging, etc.
Speaking in this meeting, TCCIMA Sec-
retary-General Bahman Eshqi stated 
that holding such business events could 
open a new chapter in the economic re-
lations between Iran and India.

“Currently, there are concerns from both 
sides about the development of cooper-
ation between the two countries, and we 
hope that such negotiations will lead to 
a more favorable situation in bilateral 
trade relations,” he added.
Further in the event, the Indian em-
bassy’s commercial attaché in Tehran 
pointed to the economies of Iran and 
India as being complementary and said: 
“Iranian companies should use the ca-
pacity and capability of Indian industries 
and technology companies to join global 
markets.”

1.68m tons of 
basic commodities 
imported in 2 
months

Iran’s Government Trading Corporation (GTC) has announced that 1.68 million 
tons of basic commodities has been imported to the country by this company 
during the first two months of the current Iranian calendar year (March 21-May 
21).
As reported, the goods, including wheat, rise, and raw oil, were imported by 28 
vessels.
The basic goods imported into the country are sent to the centers and storage 
facilities of these products throughout the country according to the transporta-
tion plan of the GTC, and then based on the needs of population centers, they 

are sent for distribution to all parts of the country.
As announced by the deputy head of Islamic Republic of Iran Customs Admin-
istration (IRICA), Iran imported 30.9 million tons of basic goods in the past 
Iranian calendar year 1400 (ended on March 20).
Foroud Asgari, the deputy head of IRICA for customs affairs, said that the im-
ported goods were in 25 commodity groups.
Putting the value of the imported basic commodities at $19.6 billion in the past 
year, the official said that the imports show a 60-percent rise in worth and a 
32-percent growth in weight, as compared to the Iranian calendar year 1399.

TCCIMA hosts Iran-India business forum
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امور  معاونت  مشترک  نشست 
مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت 
نفت با دانشگاه اصفهان با موضوع 
آفرینی  نقش  و  گرایی  مأموریت 
و  در همکاری  اصفهان  دانشگاه 
توسعه فناوری های مرتبط با وزارت 
نفت، طراحی و برنامه ریزی مشترک 
در خصوص اکوسیستم تحقیقات و 
نوآوری در حوزه نفت و گاز در محل 

سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
این نشست با حضور حسین هرسیج 
رئیس دانشگاه اصفهان، دکتر وحیدرضا 
زیدی فرد معاون وزارت نفت در امور 
مهندسی، پژوهش و فناوری شرکت 
ملی نفت ایران، دکتر هادی امیری 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
اصفهان، جواد راستی مدیر نوآوری، 
امورفناوری و کارآفرینی دانشگاه 
اصفهان، دکتر محسن صراف مدیر 
دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه 
اصفهان و جمعی از اساتید دانشگاه 
اصفهان، دوشنبه ۲ خرداد، در محل 
سازمان مرکزی دانشگاه اصفهان 

برگزار شد.
دانشگاه  رئیس  هرسیج  حسین 
اصفهان، با اشاره به قدمت ۷۵ ساله 
دانشگاه اصفهان و دارا بودن بیش از ۱۷ 
هزار دانشجو، اظهار داشت: امیدواریم 
این گونه نشست ها مقدمه ای برای 
همکاری تحقیقاتی بیشتر دانشگاه با 
صنعت باشد. چرا که برخی از رشته ها 

ارتباط تنگاتنگی با حوزه نفت دارد.
رئیس دانشگاه اصفهان مشکل اصلی 
دانشگاه ها، ادارات و وزارت خانه ها را 
دولتی بودن آن ها دانست و بیان کرد: 
دولتی بودن دانشگاه ها، ادارات و وزارت 
خانه اگرچه برخی خوبی ها دارد ولی 
مشکالت آن بیشتر است. در بسیاری 
از مواقع ما را با کشورهای پیشرفته 
مقایسه می کنند ولی از آنجایی که در 
آن کشورها اکثر حوزه ها به خصوص 
دانشگاه ها خصوصی است، رابطه 
خوبی بین دانشگاه و صنعت به وجود 

می آید.
هرسیج در ادامه افزود: به واسطه 
تحریم هایی که به وجودآمده است 
نگاه دانشگاه و صنعت برای حل برخی 

معضالت بیشتر شده است و امیدواریم 
این موارد که از برکات تحریم ها است 
پابرجا بماند و برای حل مشکالتی که 
در صنعت به وجود می آید به دانشگاه ها 

رجوع شود.
وی با اشاره به شعار دانشگاه اصفهان 
که »جامعه محوری، تمدن سازی« 
دانشگاه  کرد:  خاطرنشان  است، 
اصفهان مشکالت و مسائل جامعه از 
شهر اصفهان گرفته تا سطح کالن 
ملی را بررسی کرده و برنامه های 
تحقیقاتی و آموزشی متناسب با حل 

آن مشکالت را دنبال می کند.
افزود:  اصفهان  دانشگاه  رئیس 
بحث  در  مهندسی  رشته های 
تجهیزات، رشته های علوم انسانی در 
حوزه مدیریت، رشته های اقتصاد و 
روانشناسی و دیگر رشته ها در دانشگاه 
اصفهان وجود دارد که تحقیقات آن ها 
در حوزه نفت می تواند مفید واقع شود. و 
انتظار این است که همچون کنسرسیوم 
محیط زیست که در دانشگاه اصفهان 
فعالیت دارد، در حوزه نفت نیز بتوانیم 

فعال باشیم.
هرسیج اظهار داشت: امیدواریم با 
جلسات تخصصی به راه حل هایی 
نفت  حوزه  مشکالت  که  برسیم 
برطرف شود و تفاهم نامه هایی ایجاد 
شود که منجر به عقد قرارداد شده و 
عملی شود تا هم دانشگاه از امتیازاتی 
برخوردار شود و هم مشکالت حوزه 

نفت برطرف شود.
وحیدرضا زیدی فرد معاون وزارت 
نفت در امور مهندسی، پژوهش و 
فناوری شرکت ملی نفت ایران نیز با 
بیان این که ارتباط صنعت و دانشگاه 
یک بحث قدیمی و چندساله است 
که نمود آنچنانی ندارد و الزامی است 
که همگان به آن اقرار دارند، گفت: 
در صنعت نفت ارتباط بین دانشگاه و 
صنعت فراز ونشیب بسیاری داشته 
است، ولی در این دوره تمام سعی ما بر 
این است که از تمام ظرفیت دانشگاهی 
که در بخش های مختلف دارند استفاده 
کنیم، چراکه این امر به نفع ما و دانشگاه 

است و رابطه ای برد-برد است.
زیدی فرد افزود: هدف ما این است که 

با مدیریتی تعامل گونه با دانشگاه ها 
و نظارت قوی، به فرآیندی مفید بین 
دانشگاه و صنعت برسیم. امیدوارم باب 
همکاری بین صنعت و دانشگاه باز شود 
چراکه در چند بخش مهم انتظار داریم 
دانشگاه ها کمک کنند تا به راه حلی 
مفید برسیم و این جلسه همکاری ما و 

دانشگاه اصفهان را سبب شود.
هادی امیری معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه اصفهان نیز در این نشست با 
بیان این که یکی از برنامه های دانشگاه 
اصفهان جامعه محوری است، گفت: با 
مأموریت گرا کردن دانشکده ها سعی بر 
این شده است تا ارتباط بین دانشگاه و 
صنعت بیشتر شود. یکی از ظرفیت های 
خوبی که در استان و دانشگاه مطرح 
است، بحث پاالیش و پتروشیمی 
است، که برخی دانشکده ها در زمینه 
مقاالت و تحقیقات در این حوزه سرآمد 

هستند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
اصفهان اظهار داشت: در سمت عرضه 
ما با مأموریت گرایی سعی کرده ایم 
مشکل را برطرف کنیم و در سمت 
تقاضا نیز باید این موارد درنظرگرفته 
شود. برای محقق شدن این امر نیاز 
است یک پروژه باز بین وزارت نفت و 
دانشگاه وجود داشته باشد تا در خالل 
آن تحقیقاتی بر حسب موضوعات مورد 

نیاز انجام شود.

امیری افزود: دانشگاه اصفهان در 
زمینه هایی همچون مشاوره دادن 
پرسنل، مدیریت تکنولوژی، بازاریابی 
و اقتصاد انرژی و ساختن و بومی سازی 
تجهیزات می تواند به حوزه نفت کمک 

کند.
جواد راستی مدیر نوآوری، امورفناوری 
وکارآفرینی دانشگاه اصفهان، نیز با بیان 
این که دانشگاه های سطح اول آموزش 
محور هستند و دانشگاه های سطح 
دوم پژوهش محور و داشگاه های 
نسل سوم کارآفرین و نسل چهارم 
کرد:  بیان  هستند،  محور  جامعه 
فضای ذهنی دانشگاه ها به سمت 
کارآفرین شدن رفته است و دانشگاه 
اصفهان هم در همین حوزه فعالیت 
جدی خودش را شروع کرده است 
و فضای وسیعی از قسمت شمالی 
دانشگاه که فضایی حدود ۳۲ هکتار 
است را به پهنه نوآوری اختصاص داده 
است. قرار است بازیگرهای این حوزه 
از جمله استارتاپ ها و شتاب دهنده ها 
وغیره حمایت شوند. مدیر نوآوری، 
امورفناوری و کارآفرینی دانشگاه 
اصفهان، ادامه داد: امید است این ناحیه 
نوآوری که از نظر مکانی، یک مکان 
مناسب تجاری در اصفهان هست با 
ارتباط مناسب در شهر و مردم بتواند 
دینی که دانشگاه به جامعه دارد را ادا 
کنند. و امیدواریم در حوزه صنعت نفت 

نیز در این مکان بتوانیم ارتباط دانشگاه 
با این حوزه را بیش از پیش کنیم.

همچنین محسن صراف مدیر دفتر 
ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه 
اصفهان، با بیان این که در طلیعه 
گام دوم انقالب افق های روشنی در 
جامعیت علم و فناوری به وجود آمده 
است و دانشگاه ها سعی در تحقق 
شعار ما می توانیم دارند، اظهار داشت: 
گفتمان امروز، گفتمان دانش و تعامل 
دوسویه است. مسیر علم پویا است و 
بدون توجه به آینده و برنامه ریزی راه 
به جایی نخواهد داشت و دانشگاه ها 
وظیفه تهیه و راهبری نقشه راه هستند 

و باید به روز و در تالش باشند.
مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه 
دانشگاه  اصفهان گفت:  دانشگاه 
اصفهان با شعار »جامعه محور، تمدن 
ساز« قصد دارد اکوسیستم نوآوری و 
فناوری را با رویکردهای جدید، برای 
تربیت نسل کارآمد و ارزش آفرین برای 
نظام را مهیا سازد تا به یک مرجعیت 
علمی در حوزه های مختلف دست 

یابیم.
در ادامه جمعی از استادان و رؤسای 
و  ظرفیت ها  بیان  به  دانشکده ها 
پتانسیل های موجود در هررشته در 
زمینه حل مشکالت موجود در حوزه 
نفت پرداخته و تحقیقات و پروژه های 
انجام شده در این موضوع اشاره کردند.
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عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان 
اصفهان با بیان اینکه هنوز جریان زاینده رود 
برای تحویل نوبت پنجم کشت کشاورزان شرق 
اصفهان باز نشده است، گفت: در حال حاضر 
کشت گندم کشاورزان شرق اصفهان به دلیل 
تأخیر در آبیاری دچار آسیب زیادی شده است.

حسین وحیدا در گفت وگو با ایسنا، درباره 
آخرین نوبت تحویل حقابه کشاورزان شرق 
اصفهان در نوبت پنجم، اظهار کرد: طبق 
صورت جلسات قبلی قرار بود شب گذشته 
خروجی سد زاینده رود برای تحویل آخرین 

نوبت حقابه کشاورزان شرق اصفهان افزایش 
یابد، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

وی با تأکید بر اینکه کشاورزان شرق اصفهان 
به شدت پیگیر حقابه نوبت پنجم خود هستند، 
گفت: کشت گندم کشاورزان شرق اصفهان 
در حال آسیب است و با توجه به اینکه این 
دوره، آخرین نوبت تحویل حقابه کشاورزان 
است، نباید از دوره قبلی تحویل آب از ۱۵ روز 

بیشتر شود.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان 
اصفهان با بیان اینکه آخرین بار جریان 

زاینده رود ۲۶ خردادماه بسته شد، گفت: 
کشاورزی که در تقسیم بندی، ابتدا در ۱۶ 
اردیبهشت ماه حقابه خود را تحویل گرفت، 
بنابراین برای به نتیجه رسیدن کشت به شدت 

منتظر دریافت حقابه خود است.
وی توضیح داد: با توجه به اینکه گندم ها در 
خوشه و در حال رسیدن است، نباید بیشتر از 
۱۵ روز تا نوبت بعدی آبیاری فاصله ایجاد شود، 
اما متأسفانه اکنون دو روز زمان آبیاری کشت 

غله کشاورزان شرق اصفهان دیر شده است.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر کشت گندم 

کشاورزان شرق اصفهان به دلیل تأخیر در 
آبیاری دچار آسیب زیادی شده است، گفت: از 
یک سو هوا به یکباره گرم شد و همچنین باد و 
گردوغبار نیاز کشت به آب را بیشتر کرده است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان 
اصفهان توضیح داد: به طور خودکار وزش باد 
با گرفتن رطوبت زمین، محصول را تشنه نگه 
می دارد و زمانی که رطوبت زمین گرفته شد، 

محصول تشنه آب می شود.
وی با بیان اینکه در نوبت پنجم نیز آب باید 
همانند دفعات قبل به مدت ۱۰ روز جریان یابد، 
گفت: حداقل باید شب گذشته آب زاینده رود 
برای تحویل نوبت پنجم حقابه کشاورزان 

جریان پیدا می کرد.

 مریم محسـنی  دومیـن نشسـت مدیـران روابـط عمومی شـرکت های عضـو اتاق 
بازرگانـی اصفهـان همراه بـا رونمایـی جشـنواره فراخوان آثـار، برگزار شـد.

در ایـن نشسـت امیرحسـن موسـوی مدیرارشـد ارتباطات دیجـی کاال ضمـن تقدیر 
از پیشـرو بـودن اصفهان در تشـکیل باشـگاه روابـط عمومی، بـه ارائـه توضیحاتی در 
خصـوص ویژگی های روابـط عمومـی مـدرن در شـرکت های B2C و دارای مخاطب 

گسـترده پرداخت.
همچنیـن مهـدی شایسـته فـرد مدیـر حـوزه ریاسـت و ارتباطـات اتـاق بازرگانـی 
اصفهـان در ایـن نشسـت بـا بیـان اینکـه هـدف از تشـکیل باشـگاه روابـط عمومـی 
شـرکت های عضو اتاق بازرگانـی، شناسـایی ظرفیت هـای بالقوه شـرکت ها در حوزه 
روابط عمومـی و تبدیـل ایـن توانایی ها بـه پتانسـیل بالفعل می باشـد، تصریـح کرد: 
در باشـگاه سـعی خواهیـم کـرد بـا توانمندسـازی اعضـاء و ایجـاد هـم افزایـی میان 

شـرکت ها، شـاهد تحـول کسـب و کارها باشـیم.
وی در ادامـه از برگـزاری اولیـن جشـنواره روابـط عمومـی شـرکت های عضـو اتـاق 
بازرگانی همـراه با اهـدای جایزه ویـژه روابـط عمومی خـاق در مردادماه سـالجاری 

خبـر داد.
شایسـته فرد افزود: فراخـوان آثار این جشـنواره در ۶ محـور بازاریابی رویـداد، روابط 

عمومـی الکترونیک، نـوآوری محتوایـی، دیجیتـال مارکتینـگ، تولیـدات مکتوب و 
تولیـدات چند رسـانه می باشـد.

مدیر حـوزه ریاسـت و ارتباطات اتـاق بازرگانـی اصفهان برگزاری اسـتیج سـخنرانی 
بزرگان روابـط عمومی برندهای مطـرح کسـب و کار، ارائه دسـتاوردها و اتفاقات ویژه 
روابـط عمومی های عضو اتـاق، رونمایـی از سـامانه های ارتباطی روابـط عمومی اتاق 
بازرگانی اصفهـان، برگـزاری نمایشـگاهی از محصـوالت فناورانه این حـوزه، انتخاب 
رسـانه برتر و فعـال در حـوزه اقتصـادی و کافـه فیلم و کتـاب روابـط عمومی هـا را از 

برنامه هـای جنبـی این جشـنواره معرفـی نمود.
شایسـته فـرد اهـداف ایـن جشـنواره را نیـز شـامل برگـزاری اولیـن گردهمایـی 
بزرگ روابـط عمومی هـای بخـش خصوصی، ثبـت این جشـنواره بـه عنـوان یکی از 
رویدادهای سـاالنه روابـط عمومی ها، ارائـه دسـتاوردهای روابـط عمومی های بخش 
خصوصـی، ایجاد زمینه پیشـبرد فنـاوری درروابـط عمومـی و انتقال تجریـه مدیران 

برندهـای مطـرح کشـور بیـان کرد.
وی گفت: عاقه منـدان تـا ۱7 تیرماه فرصـت دارند آثار خـود را برای شـرکت در این 
جشـنواره به دبیرخانه این رویـداد ارسـال نمایند، که پـس از داوری آثار طـی دو روز 

برنامـه از روابـط عمومی های برتـر تقدیر خواهد شـد.

در پی تاخیر در بازگشایی زاینده رود؛

کشت گندم کشاورزان شرق اصفهانی آسیب دیده است

با رونمایی جشنواره فراخوان آثار برگزار شد؛

 دومین نشست مدیران روابط عمومی
شرکت های عضو اتاق بازرگانی

معاون وزیر نفت در دیدار با مسووالن دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

رابطه بُرد بُرد نتیجه همکاری صنعت نفت با دانشگاه ها

وحیدرضا زیدی فرد در نشست با مدیران و اسـتادان دانشگاه صنعتی 
اصفهان افـزود: صنعـت نفت چند مشـکل اساسـی دارد کـه اگر حل 
شـوند عاوه بر افزایـش ارزش افـزوده از برخـی از بحران ها در کشـور 
جلوگیـری خواهـد شـد و می توانیم سـطح این صنعـت را چنـد پله 

ارتقـا دهیم.
وی برخـی از ایـن مسـائل را صرفه جویـی انـرژی، تحـول دیجیتال، 
خوردگـی و احیـای چاه هـای کم بـازده دانسـت و اظهـار داشـت: ما 
در زمینـه تحـول دیجیتـال صنعـت نفـت نیـاز بـه ارتقـا بـا رعایـت 

شـیوه نامه ها و الزامـات پدافنـدی و امنیتـی نیازمندیـم.
وی به موضوع خوردگی در برخی از تاسیسـات و خطوط و لوله صنعت 
نفت اشـاره و اضافه کرد: این مساله از مباحث بسـیار جدی در صنعت 
نفت بشـمار می آید که الزم اسـت از ظرفیت دانشـگاه ها برای برطرف 

کردن آن اسـتفاده شود.
معاون امور مهندسـی، پژوهش و فناوری وزارت نفت بـا بیان اینکه در 
صدد هسـتیم چالش ها و مسـائل صنعت نفت را از طریق دانشـگاه ها 
حل کنیـم، تصریح کـرد: ارتباط بیـن مجموعه هـای مختلف صنعت 
نفـت بـا دانشـگاه ها می تواند بـه ایجـاد کارآفرینـی و برطـرف کردن 
مشـکات صنعـت نفـت منجـر شـود کـه تـاش می کنیـم نقـش 

تسـهیلگری در این زمینه داشـته باشـیم.
مدیـر کل امـور پژوهـش وزارت نفـت نیـز در ایـن نشسـت گفـت: 
جهت گیری های حوزه پژوهش وزارت نفت تعیین شـده و امید اسـت 
تا پایان خرداد امسـال سـند برنامه راهبرد فناوری و تا پایان شـهریور، 

نقشـه راه توسـعه فناوری تدوین و معرفی شـود.
مهدی احمدخان بیگی بـا بیان اینکه عنوان های طرح های پژوهشـی 
و اینکه از ظرفیت دانشـگاه ها یا شـرکت های دانش بنیان برای اجرای 
آنهـا اسـتفاده شـود، در این سـند مشـخص می شـود، افزود: سـامانه 

جامعی نیز تـا پاییز امسـال در ایـن زمینه آماده خواهد شـد.
رییس دانشـگاه صنعتی اصفهان نیز در این نشست با اشـاره به سابقه 
همکاری ایـن مرکز بـا صنعت نفـت، گفـت: رویکرد دولت سـیزدهم 
حرکت به سـمت تحقیقـات کاربـردی و حل چالش هـای بخش های 
مختلـف از جمله صنعـت نفت اسـت که بایـد به کمـک متخصصان 

داخلی انجام شـود.
سـیدعلی محمد میرمحمدی میبـدی با بیـان اینکه دانشـکده هایی 
مانند مهندسـی شـیمی، مکانیک و مـواد و پژوهشـکده زیـر دریایی 
در این دانشـگاه در زمینه صنعـت نفت کارهـای زیادی انجـام دادند، 
اظهـار امیدواری کـرد که بـا اسـتفاده از ظرفیت های این دانشـگاه در 
همکاری بـا وزارت نفت، نخبگان جوان این مرکز در پیشـرفت کشـور 

سهم بسـزایی داشـته باشند.
معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه صنعتـی اصفهـان نیز با اشـاره 
بـه شـکل گیـری معاونـت فنـاوری و نـوآوری در مجموعـه وزارت 
علوم، تحقیقـات و فنـاوری گفت: ایـن موضـوع باعث تمرکز بیشـتر 

دانشـگاه ها بـر روی بحـث فنـاوری خواهـد شـد.
حمیدرضا صفـوی با اشـاره بـه فعالیـت ۴۲ واحد فنـاور در دانشـگاه 
صنعتـی اصفهـان، خاطرنشـان کـرد: اسـتقرار شـهرک علمـی و 
تحقیقاتـی اصفهـان در کنـار ایـن دانشـگاه بـه تکمیـل زیسـت بوم 

فنـاوری کمـک بسـیاری می کنـد.
معاون امـور مهندسـی، پژوهـش و فنـاوری وزارت نفت با حضـور در 
دانشـگاه صنعتی اصفهان از آزمایشـگاه تخصصی طرح بـزرگ نفتی 

مـارون و پژوهشـکده زیردریایـی این دانشـگاه بازدیـد کرد.

معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت 
گفت: صنعت نفت کشور با مشکالت اساسی مانند 
مصرف انرژی و خوردگی تاسیسات و خطوط مواجه 
است که از همکاری و کمک دانشگاه ها برای رفع این 

مسائل استقبال می کنیم.

معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در 
نشست با مدیران و استادان دانشگاه صنعتی اصفهان:

دانشگاه ها به صنعت نفت کمک کنند

گزارش

 مدیر بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای 
وضعیت  بررسی  گفت:  اصفهان 
سدهای استان نشان می دهد که میزان 
پرشدگی سدها نسبت به میانگین 
بلندمدت با کاهشی معادل ۵۶ درصد 

مواجه بوده است.
احسان اله امینی، مدیر بهره برداری و 
نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب 
منطقه ای اصفهان با اشاره به آخرین 
وضعیت ذخیره آبی ۶ سد بزرگ استان 
اصفهان تا پایان اردیبهشت ماه سال 
جاری، اظهار داشت: ذخیره سد مخزنی 
زاینده رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد 
و ۲۵۰ میلیون متر مکعب امروز به ۳۸۱ 

میلیون مترمکعب رسید.
وی با بیان اینکه ذخیره آبی سد 
زاینده رود نسبت به سال گذشته ۱۲ 
درصد کاهش داشته است، افزود: در 
مقایسه با بلندمدت )۵۰ سال(، ذخیره 
آب این سد ۶۱ درصد کاهش یافته 

است.
امینی با اشاره به وضعیت سد گلپایگان 
گفت: این سد در حال حاضر ۲۵.۵ 
میلیون مترمکعب آب ذخیره داشته 
است و حجم آن نسبت به سال گذشته 
در مدت زمان مشابه ۲۸ درصد و در 
مقایسه با بلند مدت ۲۸ درصد کاهش 

نشان می دهد.
از  نگهداری  و  بهره برداری  مدیر 
تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای 
اینکه ذخیره سد  بیان  با  اصفهان 
۲.۲۳ میلیون  به  قره آقاچ سمیرم 
مترمکعب رسیده است، بیان کرد: 
ذخیره سد حنای سمیرم تا امروز به 
۱۰.۳ میلیون مترمکعب رسیده است؛ 
حجم این سد در مدت مشابه سال 
گذشته ۲۰ میلیون مترمکعب بود 
و نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد 
کاهش و در مقایسه با بلند مدت ۴7 

درصد کاهش ذخیره آبی دارد.
وی ادامه داد: سد خمیران در تیران و 
کرون تا امروز ۶.7 میلیون مترمکعب 
ذخیره آبی داشته است و ذخیره این 

سد حدوداً مشابه سال گذشته است.
واقع در  باغکل  افزود: سد  امینی 
خوانسار نیز هم اکنون ۲.۶ میلیون 
مترمکعب آب دارد و بر این اساس 
حجم آبی سد باغکل در مقایسه با سال 
قبل ۱۳ درصد ا فزایش نشان می دهد.

از  نگهداری  و  بهره برداری  مدیر 
تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای 
میزان  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان 
پرشدگی سدهای استان ۳۳ درصد 
است، خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت 
سدهای استان نشان می دهد که میزان 
پرشدگی سدها نسبت به میانگین 
بلند مدت با کاهشی معادل ۵۶ درصد 

مواجه بوده است.
وی با تأکید بر وضعیت منابع آبی 
استان، خواستار صرفه جویی در مصرف 
آب در همه بخش های استان شد و 
گفت: صرفه جویی و استفاده بهینه از 
آب در همه بخش ها از جمله شرب، 

صنایع، کشاورزی ضروری است.

حجم سدهای بزرگ 56 
درصد کاهش دارد

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

 اخبـار اصفهان  معـاون سـاماندهی و برنامه ریـزی سـازمان میادین میوه 
و تره بار و سـاماندهی مشـاغل شـهری شـهرداری اصفهـان گفـت: احداث 
کلینیک هـای خودرویـی در نقـاط مختلـف شـهر اصفهـان در دسـتور کار 
سـازمان اسـت که در حـال حاضر مطالعـات آن انجـام و مکان یابـی صورت 
گرفتـه اسـت. نویـد زنـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایمنا اظهـار کـرد: با 
تجمیع پراکندگی های شـغلی امـکان احـداث کلینیک هـای خودرویی در 

نقـاط مختلف شـهر وجـود دارد.
وی با بیان اینکه کلینیک خدمات خودرویی در زمینی به مساحت ۱۸۰۰ 

متر با مشارکت بخش خصوصی احداث می شود، ادامه داد: هدف از ایجاد 
کلینیک خودرویی، بسترسازی با امکانات رفاهی در جهت آسایش بیشتر 

استفاده کنندگان است.
معاون ساماندهی وبرنامه ریزی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: در راستای حذف آالیندگی ها 
و مزاحمت های خدمات خودرویی، آلودگی صوتی و نظم دهی به منظر شهری 
و رفع سد معبر اجتماعی و همچنین حذف ضایعات، اقدام به راه اندازی کلینیک 
خودرویی کردیم که در این کلینیک ها صافکاری، الستیک فروشی و تعمیرات 

تجمیع شده است. وی احداث کلینیک های خودرویی را در مسیر رفع ترافیک 
شهر و پراکندگی های شغلی دانست و بیان کرد: معیارهای مختلفی برای 
مکان یابی کلینیک های خودرویی در ذهن است که از آن جمله می توان 
به قیمت مناسب زمین، دسترسی مناسب به زیرساخت ها، ویژگی های 
زیست محیطی و نزدیک نبودن به منطقه مسکونی که عامل ایجاد سروصدا 

شود، در احداث کلینیک های خودرویی نقش دارد.
زندی خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه با هزینه احداث در حدود ۶۰۰ میلیارد 

تومانی به چرخه اقتصادی شهر کمک خواهد کرد.

معاون ساماندهی و برنامه ریزی 
سازمان میادین میوه و تره بار 

و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان خبر داد:

احداث کلینیک های 
خودرویی در نقاط 
مختلف شهر اصفهان



جهـــــــان

Isfahan News

 مهرداد زندی  باالخره آنچه احتمالش می رفت واقع شد تا 
برند اپل در گروه کاالیی 27 قرار بگیرد. با قرارگرفتن تلفن های 
همراه برند اپل در گروه کاالیی 27، رسمًا ثبت سفارش واردات 
گوشی های آیفون ممنوع شد و بازار این کاال که در یک ماه 
گذشته شاهد نوسان های زیادی بود، با شوک جدیدی مواجه 
شد. این درحالی است که به گفته کارشناسان ممنوعیت اپل 
یعنی محبوبیت سامسونگ و دیگران. نکته ای که در این میان 
قابل توجه است این است که در بازار تلفن همراه همواره می توان 
شاهد محوبیت و توفیق برندهای دیگر مانند سامسونگ بود که 

دارای قیمتی مشابه و حتی گاها باالتر از آیفون هستند و اینکه 
شرایط این برندها در مصرف منابع ارزی کشور مشابه است. 
اما سیاستگذاران فعاًل محدودیتی برای این گوشی ها تعریف 

نکرده اند.
اگرچـه هنـوز ابالغیـه رسـمی سـازمان های متولـی ازجملـه 
وزارت صمـت در این بـاره منتشـر نشـده و واردکننـدگان هـم 
ابالغیـه رسـمی در ایـن خصـوص دریافـت نکرده انـد امـا بـا 
توجه به طـرح و پیگیری چندین بـاره این موضـوع در مجلس، 
به نظـر می رسـد ممنوعیـت واردات ایـن بـار رسـماً عملیاتـی 

شـده است.

• منتقدان چه می گویند؟
واردات گوشـی های پرچم دار، تعرفـه ۵ درصدی داشـت که به 
۱2 درصـد افزایش یافته و قـرار بود مابه التفـاوت 7 درصدی در 
صندوق حمایـت از تولیـد موبایل نگهداری شـود ولـی حاال با 
ممنوعیـت واردات عماًل صنـدوق حمایت از تولیـد موبایل هم 
بی معنـی می شـود. موضـوع دیگـری کـه کارشناسـان در نقد 
تصمیم اخیـر اعـالم می کننـد، بحث خدمـات پـس از فروش 
برند اپل اسـت. خدمات پـس از فروش در ایران ۱۸ ماهه اسـت 
و وقتـی واردات ممنـوع شـود، شـرکت ها بـرای تهیـه قطعات 
ایـن نـوع گوشـی ها و خدمـات پـس از فـروش نیز با مشـکل 

مواجـه می شـوند.

• سابقه ماجرا چه بود؟
ممنوعیـت موبایل هـای لوکـس و مشـخصًا آیفـون تاکنـون 
چندین بـار، به ویـژه در مجلـس مطـرح شـده، تـا جایـی کـه 
حتی اعضـای کمیسـیون اصل ۹۰ مجلـس اوایل اردیبهشـت 
وعده دادند که تـا نیمـه اول سـال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع 
شـود. مخالفان واردات گوشـی های آیفون با اسـتناد به سـهم 
انـدک این برنـد و البته دیگـر گوشـی های بـاالی 6۰۰ دالر از 
بازار تلفن همراه ایـران، معتقدنـد ارز واردات این اقـالم به ویژه 
با توجه به شـرایط تحریـم و محدودیـت منابـع ارزی می تواند 
در اختیـار واردات کاالهـای اساسـی و اقالمی صرف شـود که 
برای بخـش بیشـتری از مـردم نیـاز محسـوب شـوند. آمارها 
نشـان می دهد 7۵ درصـد از تلفن هـای همراه فروخته شـده در 
بازار قیمتـی بین 7 تـا ۸ میلیون تومـان دارند و فقـط 2۵ درصد 
از سـهم بازار در اختیار گوشـی های همـراه بـاالی ۱۰ میلیون 
تومان اسـت کـه از این بخـش ۵ درصـد را گوشـی های باالی 

6۰۰ دالر تشـکیل می دهنـد.

• فعاالن بازار چه می گویند؟
رئیس اتحادیه فروشـندگان کاالهای صوتی، تصویری و تلفن 
همراه تهـران با انتقـاد از تصمیـم دولـت در زمینـه ممنوعیت 
واردات گوشـی برند اپل، گفـت: ۵ هزار واحد صنفی فروشـنده 

تلفن همـراه در تهران وجـود دارد کـه اکثر آنها گوشـی آیفون 
می فروشـند و با ایـن تصمیم متضرر می شـوند، بهتر بـود برای 
اتخاذ ایـن تصمیم تأمـل و بررسـی بیشـتری انجام می شـد و 
همچنین بـا عرضه کننـدگان تلفن همراه هم مشـورت صورت 
می گرفـت. ابراهیم درسـتی افـزود: دلیلی که بـرای ممنوعیت 
واردات آیفون اعالم شـده این اسـت که این گوشـی ها لوکس 
اسـت و ارزبـری باالیـی دارد، امـا سـؤال ایـن اسـت کـه اگـر 
واردکننـده بخواهد گوشـی کره ای یـا چینی بـاالی 6۰۰ دالر 

وارد کنـد، قانون بـرای آن چگونـه خواهد بود؟

• محدودیت واردات، قیمت ها را باال برد
یکی از فروشـندگان موبایـل در تهـران درباره واکنش بـازار به 
اتفاقات اخیر گفـت: قیمت ها هـر روز در حال افزایـش بود ولی 
امروز فـروش آیفون متوقف شـده و هرکسـی آیفـون در مغازه 
خود داشـته فروش آن را بسـته تا تکلیف قیمت مشـخص شود 
که اگر قیمـت باال رفـت، مفت نفروخته باشـد. میثـم غنی زاده 
درباره قیمت دیگر برندها نیز گفت: مسـلمًا وقتـی آیفون گران 
می شـود قیمـت دیگـر برندها هـم بـاال مـی رود چـون وقتی 
افزایش قیمـت را در آیفون داریم تقاضا به سـمت سامسـونگ 
مـی رود و افزایـش تقاضا قیمـت گوشـی های گرانقیمـت این 
برند را هـم باال می بـرد، کمااینکه همیـن امروز هم ایـن اتفاق 
افتـاده و قیمـت گوشـی های سامسـونگ بـاال رفته اسـت، اما 

ازآنجایی که فروش بسـته شـده، تا این سـاعت لیسـت قیمتی 
در دسـت نیست.

• واکنـش آذری جهرمـی بـه ممنوعیـت واردات 
آیفـون

در همیـن رابطـه آذری جهرمـی وزیـر پیشـین ارتباطـات در 
توئیتی نوشـت: آخرین باری که تصمیم داشـتند واردات آیفون 
را ممنـوع کننـد، از رییس سـازمان تنظیم مقـررات و ارتباطات 
رادیویی خواسـتم که گزارش سـه ماهه واردات گوشیهای تلفن 
همـراه را برایـم تهیـه کند. آنچـه باعـث شـد، روال ممنوعیت 
واردات در سـری قبل متوقف شـود؛ ارسـال این مسـتندات به 
صاحبان تصمیـم بـود. در حالیکـه خبرهـای خوبـی از فروش 
نفت و بازگشـت منابع آن از سـوی دولت مطرح می شـود و این 
گشـایش ها به حـدی بوده کـه خبر از عـزم برای صـدور مجوز 
واردات خـودرو می دهنـد؛ ممنوعیـت ثبـت سـفارش گوشـی 
تلفن همـراه به دلیـل محدودیـت منابـع ارزی بـا اخبـار قبلی 
در تناقض اسـت. چرا اصـرار داشـته و دارم که سیاسـت اعالم 
ممنوعیت واردات برخی گوشـی های پرطرفدار اشـتباه اسـت؟ 
دلیل واضح اسـت؛ این تصمیم دور زدن سیسـتم رجیستری را 
بـرای قاچاقچیان مقـرون به صرفـه و توجیه پذیـر خواهد کرد 
و به نوعی یکـی از سیسـتمهای کارا درمقابله با قاچـاق کاال به 

کشـور را ناکارآمد خواهد سـاخت.

رسماً ثبت سفارش واردات گوشی های آیفون ممنوع شد!

 نه به اپل یعنی بله به سامسونگ

 مرضیه محب رسول    بسته شدن 
دریچه های قاچاق در مرزهای ایران و 
از صرفه افتادن ورود غیر قانونی مواد 
غذایی و آرد از ایران به کشورهای 
همسایه حاال کم کم اثرات خود را 
نشان می دهد. آمار رسمی از میزان 
قاچاق به کشورهای همسایه هیچگاه 
مخابره نشده است اما اظهارات جسته 
و گریخته تاجران و بازرگانان نشان 
می دهد در سال های گذشته از آبنبات 
تا دارو به صورت فله ای به برخی از 
کشورها قاچاق می شده است. عراق 
و افغانستان از عمده مقصدهای 
بارهای قاچاقی خارج شده از ایران 
بوده اند هر چند کشورهای باثبات تر 
مانند ترکیه، پاکستان امارات و... هم 
جزو لیست مقاصد قاچاق کاال و دارو 
از ایران بوده اند در این گزارش به 
بررسی وضعیت کشورهای همسایه 
در روزهایی می پردازیم که چرخه 
ورود کاالهای قاچاق ارزان قیمت 
قطع شده و هم زمان جنگ اوکراین 
هم روزنه های ورودی گندم و مواد 
غذایی را بسته و قیمت ها هر لحظه 

باالتر می رود.
• عــراق بزرگ ترین مقصد 

قاچاق از ایران
در سـال های گذشـته اگر چـه عراق 
اولین و بزرگ تریـن مقصد صادرات 
رسـمی ایران بـوده اسـت اما شـاید 
بتوان مدعی شـد بـه همیـن میزان 
کاال از کشـور بـه صورت قاچـاق به 
مقصـد عـراق خارج شـده اسـت. در 
سـال ۹۸ دبیـر کل اتـاق مشـترک 
ایـران و عـراق در واکنـش بـه زیاد 
شـدن قاچـاق محصـوالت ایرانـی 
بـه عـراق گفتـه بـود بعـد از آبنبات 
محصوالت دیگـری همچون مرغ و 
دارو از ارز یارانـه ای دریافت می کنند 
که ایـن کاالهـا به طـور قاچـاق به 
عـراق صـادر می شـوند. در آن زمان 
دبیـر کل اتـاق مشـترک ایـران و 
عراق در پاسـخ بـه این پرسـش که 
بعـد از آبنبات دیگر چـه محصوالتی 
بـه واسـطه دالر ۴2۰۰ تومانـی بـه 
عـراق صـادر یـا قاچـاق می شـود؟ 
گفـت: هنـوز کارخانه هایـی کـه ارز 
دولتـی دریافـت می کننـد از سـوی 

دولـت مشـخص نشـده اند.
بنابرایـن چنـدان معلـوم نیسـت 
کـه کـدام کارخانه هـا ارز ۴2۰۰ 
می گیرنـد. بـه نظـر می رسـد بعـد 
از آبنبـات محصـوالت دیگـری 
همچـون مـرغ و دارو از ارز یارانه ای 
دریافـت می کننـد کـه ایـن کاالها 
بـه طـور قاچـاق بـه عـراق صـادر 
می شـوند. در آن دوران بـازار داخلی 
بـا بحـران تأمین شـکر روبـرو بود و 
قیمت هـا لحظـه ای بـاال می رفـت 

امـا همیـن شـکر یارانـه ای بـه 
کارخانه هـا داده می شـد و در قالـب 
آبنبـات بـه عراق فرسـتاده می شـد. 
ایـن تـراژدی تقریبـًا در سـال های 
اخیـر هر بـار کـه ارزش ریـال ایران 
در برابـر دالر امریکا سـقوط می کرد 
تکـرار می شـد. بارهـا رسـانه ها از 
بـه  عراقـی  عرب هـای  هجـوم 
بازارهـای آبـادان و خرمشـهر برای 
خریـد مـواد غذایـی خبـر می دادند. 
حاال اما در هفته گذشـته کردسـتان 
عراق بـا افزایـش چند برابـری مواد 
غذایـی مواجه شـده اسـت هـر چند 
گفتـه می شـود هنـوز قاچـاق آرد به 
عـراق صرفـه اقتصـادی دارد امـا 
دیگـر نمی تـوان سـایر محصوالت 
ایرانـی را بـا قیمتـی ارزان تـر از قبل 

خریـد کـرد.
آســتانه  در  پاکســتان   •

ورشکستگی اقتصادی
بـرای کشـور بحـران زده ای ماننـد 
پاکسـتان قطـع رسـیدن آرد و مـواد 
غذایـی از ایـران می توانـد بـه منزله 
تیـر خـالص اقتصـاد باشـد. ذخایر 
ارزی پاکسـتان در حـال کاهـش 
اسـت. نـرخ تـورم و قیمـت اقـالم 
غذایـی در آن کشـور در حـال 
افزایـش بـوده و روپیـه واحـد پـول 
ملی آن کشـور در یک شـیب لغزنده 
قـرار گرفتـه و بـا کاهـش ارزش 
مواجـه شـده اسـت. کارشناسـان 
و تحلیلگـران اقتصـادی خواسـتار 
اعمـال وضعیـت اضطـراری مالـی 
بـا  مقابلـه  بـرای  پاکسـتان  در 
اقتصـادی هسـتند.  چالش هـای 
آنـان پیشـنهاد می کننـد کـه ۸۰۰ 
میلیـارد روپیـه )۴.۱ میلیـارد دالر( 
معافیت مالیاتی موجـود برای بخش 
شـرکت ها لغـو شـده و مالیات هـای 

امـالک و  بـر زمیـن،  بیشـتری 
دارایی هـا وضـع شـود. در ایـن 
شـرایط ایـران بـه عنـوان یکـی از 
اصلی تریـن منابـع تأمیـن کاالی 
قاچـاق خوراکـی و ارزان قیمـت هم 
دیگر یارانه ای بـه آرد و روغن و دارو 

. هـد نمی د
• ترکیه اولین مقصد داروهای 

قاچاق
گفته می شـود آرد سـهمیه در استان 
اصفهان هم اکنـون لب مـرز ترکیه 
تا یـک میلیـون تومـان هـم معامله 
می شـود؛ ادعایـی کـه البتـه کمـی 
عجیـب اسـت امـا می توانـد بـه 

واقعیـت نزدیـک باشـد.
ابتدای امسـال رییس اتاق بازرگانی 
مشـترک ایران و ترکیـه در واکنش 
بـه افزایـش صـادرات آرد بـا بیـان 
اینکه فـروش و صـادرات آرد دولتی 
به ترکیه مـورد تأیید نیسـت، گفت: 
بـا وجـود کاهـش عرضـه آرد از 
اوکرایـن به جهـان، حجـم صادرات 
ایـن محصـول بـه ترکیـه از کشـور 
افزایـش نداشـته اسـت و بـه نظـر 
می رسـد آرد بـه صـورت قاچـاق به 
ترکیه می رسـد. اما ایـن تنها کاالی 
قاچاق خارج شـده از مرزها نیسـت. 
بـرای سـال ها ترکیه مقصـد قاچاق 
معکـوس داروهـای یارانـه ای ایران 
بـوده اسـت. مدت هاسـت میـزان 
داروی مصرفـی در اسـتان های 
غربـی کشـور از میانگین کشـوری 
همیـن  در  اسـت  بیشـتر  بسـیار 
راسـتا آمـار تقریبـی چیـزی معادل 
3۰۰ تـا ۴۰۰ میلیـون دالر قاچـاق 
محصـوالت سـالمت محـور بـه 
کشـورهای همسـایه بـه خصـوص 
ترکیـه را نشـان می دهـد سـال 
گذشـته مدیـر کل اسـبق آسـیای 

غربی و آمریکای التیـن وزارت امور 
خارجـه در گفتگویـی مدعـی شـد 
حجم صادرات رسـمی دارو از کشور 
را سـاالنه ۵۰ میلیون دالر اسـت که 
متاسـفانه بین 3۰۰ تـا ۴۰۰ میلیون 
دالر اقالم دارویی نیز به شـیوه های 
غیر رسـمی چمدانـی، کولـه بری و 
کانتینری از کشـور قاچاق می شـود.

گفته می شـود اقالم بیمـاران خاص 
از جملـه انسـولین در میـان لیسـت 
داروهـای خـارج شـده اسـت. وی 
بـا بیـان اینکـه عوامـل سیاسـی و 
اقتصـادی می تواند بـه قاچـاق دارو 
دامن بزند، افزود: کاهـش لیر ترکیه 
در مقابـل دالر یکـی از مشـکالتی 
اسـت کـه اخیـراً در ایـن راسـتا 
در کشـور مطـرح شـده و موجـب 
افزایـش انگیـزه قاچـاق معکـوس 
دارو در مـرز ترکیـه شـده اسـت، که 
نظارت و اقدامـات امنیتی و مراقبتی 
بیشـتری را می طلبد. هر چنـد هنوز 
دولـت برنامـه ای بـرای آزاد سـازی 
قیمـت دارو اعـالم نکـرده امـا بـه 
نظـر می رسـد مـوج آزادسـازی ها 
بـه زودی بـه دارو هم خواهد رسـید 
و ترکیـه باید فکـری به حـال تأمین 

بـازار خـود بکند.
• افغانستان آشوبی از فقر و 

استبداد
وضعیـت در افغانسـتان از همـه 
همسـایگان بدتـر اسـت سـازمان 
ملـل در چندیـن نوبـت نسـبت بـه 
ایجـاد بحـران غذایی در این کشـور 
هشـدار صادر کرده اسـت. طالبان با 
حجم گسـترده ای از مطالبات بلوکه 
شـده خود در خـارج روبرو هسـتند و 
با بسته شـدن بازار اوکراین و گرانی 
گنـدم عمـاًل قـادر بـه تأمیـن مـواد 
غذایی خـود نیسـتند گفته می شـود 

دالیـل  اصلی تریـن  از  یکـی 
مصمـم بـودن دولـت بـرای حـذف 
ارز ترجیحـی گنـدم همیـن کمبـود 
منابـع در افغانسـتان اسـت. ظاهـراً 
اوضـاع در ایـن کشـور بـه گونـه ای 
پیـش مـی رود کـه دولـت ایـران 
ناچـار شـده بـرای از صرفـه افتادن 
قاچـاق قیمت هـا را بـاال بکشـد آن 
هم در شـرایطی که اغلـب مایحتاج 
مصرفی در شـهرهای هرات و سایر 
مناطق افغانسـتان از قاچـاق کاالی 
ایرانـی تأمیـن می شـود. سـوخت، 
دارو، مـواد خوراکـی و شـیرینی ها 
و لبـاس و ... تقریبـًا همـه چیـز بـه 
افغانسـتان قاچـاق می شـود ایـن 
چرخـه در سـال های اخیـر نـه تنها 
متوقـف نشـده اسـت بلکه هـر روز 
گسـترش بیشـتری داشـته و در 
نهایـت موجـب ایجـاد بحـران مواد 

غذایـی در کشـور شـده اسـت.
قیمـت  سـازی  آزاد  نهایـت  در 
کاالهـای مصرفـی اتفـاق خوبـی 
اسـت که با حسـاب و کتـاب قاچاق 
کاال از کشـور جـور می شـود امـا 
اینکه ایـن کار چـه تاثیری بـر افراد 
جامعه دارد مسـاله مهمی اسـت که 
مـردم نگـران آن هسـتند و تبعاتـی 
کـه در بلنـد مـدت می توانـد فشـار 
مضاعفی بـه اقشـار مـردم وارد کند 
و در مقابـل نمی تـوان تنهـا همیـن 
اسـتدالل جلوگیـری از خـروج کاال 
از طریـق قاچـاق را مطرح کـرد. هم 
اکنـون وضعیت مـردم بـرای خرید 
همـان کاالهـای گـران در هاله ای 
از ابهـام قـرار دارد. اینکـه دولـت تا 
چه حـد خواهـد توانسـت یارانه ها را 
عادالنه و درسـت به دسـت مصرف 
کننـده برسـاند سـوالی اسـت کـه 

جـواب آن هنـوز روشـن نیسـت.
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  بیل گیتس در گفتگویی اعالم کرد همان طور که پیش از این نیز گفته است عالقه ای 
به ســرمایه گذاری در بازار رمزارزها ندارد. گیتس معتقد است ارزش شرکت ها به 

محصوالت باکیفیتی است که تولید می کنند و رمزارزها این ویژگی را ندارند.
به اعتقاد بنیان گذار شرکت مایکروسافت رمزارزها ویژگی یک تولید باکیفیت را ندارند. 
به همین دلیل چیزی به جامعه اضافه نمی کنند. بیل گیتس پنجشنبه گذشته در شبکه 
اجتماعی ردیت حاضر شد تا به شماری از سؤاالت کاربران پاسخ دهد. یکی از کاربران 

نظر گیتس را درباره بیت کوین و به طورکلی بازار ارزهای رمزنگاری شده جویا شد.
گیتس در پاسخ نوشت هیچ رمزارزی ندارد و به سرمایه گذاری در حوزه هایی عالقه مند 

است که خروجی ارزشــمند دارند. به گفته بیل گیتس، ارزش شرکت ها براساس 
محصوالت باکیفیتی که تولید می کنند مشخص می شود، اما این گفته درباره رمزارزها 
صدق نمی کند. اظهارات جدید بیل گیتس در حالی مطرح می شود که ارزش رمزارزها 
در هفته های اخیر با افت شدیدی مواجه شده است. قیمت بیت کوین در هفته های 
اخیر به 26٬۰۰۰ دالر کاهش پیدا کرد تا کمترین قیمت این رمزارز از اواخر سال 2۰2۰ 
تاکنون ثبت شود. کارشناسان مالی می گویند ممکن است ارزش این رمزارز محبوب 

بیش ازپیش کاهش پیدا کند.
این نخستین بار نیست که بیل گیتس دیدگاهی منفی درباره رمزارزها بیان می کند. 

گیتس پیش تر به عالقه مندان حوزه رمزارز گفته بود اگر پول کمتری از ایالن ماسک 
دارند، بهتر است حواسشان را جمع کنند. بیل گیتس یکی از فعاالن سرشناس در 
حوزه مبارزه با تغییرات اقلیمی محسوب می شود و در همین زمینه، قبالا بارها درباره 
آثار رمزارزها روی تغییرات اقلیمی هشدار داده است. بررسی ها نشان می دهد بخش 
مهمی از مصرف انرژی در دنیا به رمزارزها ارتبــاط دارد. وارن بافت، دیگر چهره 
سرشــناس حوزه فناوری، هچون بیل گیتس عالقه ای به رمزارزها، به خصوص 
بیت کوین ندارد. بافت مدتی پیش در جلســه ای با سرمایه گذاران شرکت برکشیر 

هاتاوی گفته بود همه بیت کوین های دنیا را در ازای حتی 2۵ دالر هم نمی خرد.

ارزش شرکت ها 
به محصوالت است 
و رمزارزها این 
ویژگی را ندارند

نظر بیل گیتس درباره رمزارزها؛ 

خبر روز

ISFAHAN
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عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

۲۷ درصد شهدای فتح 
خرمشهر اصفهانی هستند

محمدرضا جان نثاری اظهار داشـت: بایـد این طرح و چرایـی اجرای آن 
بیشـتر تبیین شـود که چرا در زمـان حاضر این کار انجام شـد.

وی ادامـه داد: بـه نظـر می آیـد که ایـن اقـدام شـجاعانه دولـت مغفول 
واقع شـده و تحـت تأثیـر یـک سـری نـا هماهنگی هـای اجرایـی قرار 

گرفتـه اسـت کـه نتوانسـتیم عظمـت ایـن کار را بیـان کنیم.
معاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری اصفهان با بیـان اینکه 
هنوز اطالع رسـانی کمی در زمینـه طرح توزیـع عادالنـه یارانه ها انجام 
شـده و رسـانه ها بایـد از مسـووالن بپرسـند و مسـووالن هـم موظفنـد 
جواب دهنـد یادآور شـد: مردم دربـاره آینده ایـن طرح دولت باید بیشـتر 
توجیه شـوند و باید ایـن موضوع را به دسـتگاههای متولی گوشـزد کنیم 
کـه مـردم را در رابطه بـا آینـده طـرح و پیامدهـای ناشـی از آن بیشـتر 

توجیـه کنند.
وی با تبریک روز سـوم خرداد و آزادسـازی خرمشـهر اضافه کـرد: امروز 
هم باید سـوم خرداد و فتح خرمشـهر دیگـری ایجاد کنیـم و بطور دقیق 
نیاز به سـوم خردادهـا داریـم و بایـد آبرومندانـه و شـجاعانه ایـن کار را 

انجـام دهیم.
جان نثاری گفت: منظور ما نترسـیدن، شـجاعت داشـتن و آبـرو به میان 
گذاشـتن اسـت همانند کاری که ایـن دولت و رییـس جمهـور انجام داد 
و آبـرو بـه میـان گذاشـتن بایـد هماننـد فتـح خرمشـهر انجام شـود که 
شـجاعانه و عالمانـه رفتنـد و کار کردنـد و بـا همـت بلند حماسـه سـوم 

خـرداد را بوجـود آوردند.
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری اصفهـان با اشـاره به 
اینکـه خرمشـهرهایی کـه در پیـش داریـم کجاسـت و در چـه حـوزه و 
موضوع هایـی اسـت کـه رسـانه ها باید بـه ایـن موضـوع بپردازنـد بیان 
کـرد: امـروز دشـمنان می خواهند نـا امیـدی را بـه ما تلقیـن کننـد و ما 

ایسـتاده ایم و طرح هـای بزرگـی را اجـرا می کنیـم.
جـان نثـاری ادامـه داد: در مـورد روایتگـری دوران دفـاع مقـدس 
بایـد تجدیـد نظـر کنیـم و بطـور عمومـی بـه چگونگـی دفـاع مقدس 
می پردازیـم در حالیکـه این خیلی مهم اسـت کـه رزمنـدگان چگونه آن 
کارهای بـزرگ را انجـام دادنـد اما چرایـی کار هـم خیلی مهمتر اسـت.

وی بیـان کرد: تحلیـل دقیقی به نسـل امروزی و نسـل جوان داده شـود 
که چرا صـدام به ایـران حمله کرد و چه شـد که خرمشـهر سـقوط کرد؟ 
و قبل از اینکه به آزادسـازی خرمشـهر بپردازیـم باید چرایی سـقوط آنرا 
بررسـی کنیم و چرا آزادسـازی خرمشـهر را بعنوان نقطه عطف در دوران 

دفـاع مقدس مـی دانیم؟
معـاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعـی اسـتانداری اصفهان اظهار داشـت: 
عملیات هـای خیلی بزرگـی در دوران دفاع مقدس از جملـه کربالی پنج 
و والفجر هشـت کـه از لحـاظ ابعـاد نظامـی خیلـی قوی تـر و پیچیده تر 
از عملیـات آزادسـازی خرمشـهر بـود، انجام شـد اما سـوم خـرداد نقطه 
عطـف محسـوب می شـود و امـروز پرداختـن بـه چرایـی ابعـاد مختلف 

دفاع مقدس بیـش از چگونگـی آن ضـرورت دارد و الزم اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: سـوم خـرداد بعنـوان سـمبل، الگو و نقطـه عطفی 
در دوران دفـاع مقـدس اسـت امـا بایـد روایتگـری درسـتی از دوران 
دفـاع مقـدس انجـام می دهیـم، نبایـد رزمنـدگان اسـالم را بعنـوان 
شـخصیت های دسـت نیافتنـی معرفی کنیـم که ایـن افراد انسـان های 

خـاص آن دوره و آن شـرایط بودنـد و دیگـر تکـرار نخواهنـد شـد.

 مریم یادگاری  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری اصفهان گفت: طرح توزیع عادالنه یارانه ها 
جهش بزرگی در حوزه اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و 

جلوی انحراف اقتصادی را می گیرد.

گزارش

معاون استاندار اصفهان مطرح کرد:

توزیع عادالنه یارانه ها جهش 
بزرگی در اقتصاد کشور

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
پیشتازی اصفهانی ها در دفاع از انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی گفت: 27 درصد شهدای فتح 
خرمشهر اصفهانی هستند. مجید نادراالصلی با 
گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار 
کرد: آنچه که اصفهان، مردم و شهدای این 
شهر در عملیات های دفاع مقدس انجام دادند 
قابل تعظیم و تکریم است. وی با بیان اینکه 
آمار، از پیشتازی اصفهانی ها در دفاع از انقالب 
و نظام جمهوری اسالمی حکایت دارد، افزود: 
در عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی 
خرمشهر شد ۵ هزار و ۵۵3 نفر به شهادت 
رسیدند که از این تعداد یک هزار و ۵۰۰ نفر 
معادل 27 درصد اصفهانی بودند. عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان بیان کرد: براساس آمار، 
خوزستان 3.۱ درصد، چهارمحال و بختیاری 
یک درصد، یزد ۵ درصد، تهران 6.۱3 درصد 
و خراسان رضوی 6.۴ درصد در آمار شهدای 
این عملیات سهم دارند. وی با اشاره به آمار 
کل شهدای دفاع مقدس گفت: اصفهان 2۱ 
هزار و ۸۰7 شهید، تهران 2۰ هزار و 3۱۵ شهید 
و خراسان رضوی ۱۵ هزار شهید تقدیم دفاع 
مقدس کرده اند و اینجا نیز اصفهانی ها پیشتاز 
هستند. نادراالصلی گفت: در مجموع اصفهان 
23 هزار شهید، ۴۸ هزار جانباز و 3 هزار و 
۵۰۰ آزاد تقدیم دفاع از کشور کرده و گلستان 
شهدای این شهر به بزرگترین مزارهای شهدا 
در دنیا تبدیل شده است. وی بیان کرد: جا دارد 
از بیانات رهبر معظم انقالب در این خصوص 
بهره بگیریم و ویژگی های اصفهان را برشماریم 
و تذکراتی را ارائه کنیم. ایشان می فرمایند 
»حقیقتاً چهره های برجسته شهدای اصفهان 
همین حاال مثل ستاره دارند می درخشند و راه 
انقالب را به ما نشان می دهد. با این ستاره ها 
می شود راه را پیدا کرد. آن اخالص، آن ایمان و 
صفا و بیخود شدن مقابل هدف و ارزش ها. لذا 
اینها باید تجلیل شود و بنده معتقدم اینها یکی 
از فرایض ماست.« و این نکته مهمی است که 
باید به آن بپردازیم. عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان افزود: رهبر معظم انقالب همچنین 
می فرمایند »اصفهان در خیلی از میدان ها 
جلوتر از دیگران حرکت کردند، از جمله میدان 
جنگ و شهادت. به هر حال در میدان، شما 
حق بزرگی به گردن جنگ و کشور دارید و این 
حق را همین بزرگان شما و فرماندهان سپاه به 
وجود آورده اند.« نادراالصلی خاطرنشان کرد: 
سید شهیدان اهل قلم نیز می گوید »طینت 
مردم اصفهان با حب محمد و آل محمد )ص( 
قوام گرفته و این حقیقتی است که در طول 
جنگ بیش از پیش به اثبات رسیده. اینجا 
اصفهان است که در کردستان و غرب و 
جنوب و جبهه های نبرد هرجا می روی بیشتر 
از همه لهجه شیرین اصفهانی را می شنوی... 
امروز اصفهان شاهد راهپیمایی 2۵ لشکر از 
لشکرهای احتیاط قدس است. بیایید همراه 
با این راهیان قدس امشب در ضیافتی که 
مردم خوب اصفهان برای رزمندگان و فرزندان 
دالور خویش در مسجد شهید بهشتی ترتیب 
داده اند شرکت کنید. کاش شما هم در سرتاسر 
خیابان چهارباغ کامیون های هدایای مردم و 
حیاط مسجد را هم می دیدید که دیگر جای 

خالی ندارد...«.

شوک یارانه ای در ایران، برق از سر همسایه ها برد
افزایش قیمت ها ناشی از حذف یارانه برای برخی کشورهای منطقه:



تالشـگران بخش های کوره بلند و فوالدسـازی ذوب آهن 
اصفهـان موفـق شـدند در اردیبهشـت مـاه ۱۴۰۱ رکـورد 
جدیـدی در تولیـد و جذب چـدن مذاب بـه ثبت برسـاندند.

مهـرداد توالییان معاون بهره برداری شـرکت بـا اعالم این 
خبر و بـا بیان ایـن کـه افزایش قیمـت حامل هـای انرژی، 
زغـال و کک بـر قیمت تمام شـده محصـوالت تأثیـر دارد، 
گفـت: بـا افزایش قیمـت مـواد اولیـه و حامل هـای انرژی، 
ذوب آهن اصفهان بـا برنامه ریزهای علمـی، افزایش بهره 
وری و تولیـد به ویـژه افزایش تولید چـدن را در دسـتور کار 
قرار داد که خوشـبختانه با تالش همـکاران در بخش کوره 
بلند و سـایر بخش ها، موفق شـدیم بـا تولید ۲۶۱ هـزار تن 
چدن مـذاب در اردیبهشـت مـاه، سـقف تولیـد ماهیانه این 

محصـول را افزایـش دهیم.
معـاون بهـره بـرداری شـرکت با بیـان ایـن که بیشـترین 
مقـدار تولیـد چـدن در تاریـخ ذوب آهـن اصفهـان در 
اردیبهشـت ماه امسـال رقم خـورد افـزود: ایـن موفقیت با 
مصـرف بهینـه کک در کـوره بلندها، حاصل شـده اسـت.

وی بـا بیـان ایـن کـه در نیمـه دوم ۱۴۰۰ کنورتورهـای 
فوالدسـازی تعمیـرات و بازسـازی شـدند افـزود: بـا ایـن 
تعمیـرات ظرفیـت جـذب چـدن در بخـش فوالدسـازی 
افزایـش یافت و باعث شـد در اردیبهشـت ماه سـال جاری، 
رکـورد جدیدی با جـذب ۲۲۸ هزار تـن چدن مـذاب در این 
بخـش محقـق شـود کـه ۲ درصـد از برنامه هـای مصوب 

تولیدی شـرکت بیشـتر اسـت.
توالییـان از ارزش افـزوده ۴ هـزار تومانی فوالد نسـبت به 
چـدن خبـر داد و تاکید کـرد: ذوب آهـن اصفهان عـالوه بر 
افزایش مقـدار تولید، بر محصـوالت با ارزش افزوده بیشـتر 
تمرکـز دارد و در همیـن راسـتا برنامـه ریزی کردیـم برای 
اولین بـار فـوالد ویـژه شـمش C۶۰ تولیـد کنیم تـا بیش 
از پیش، سـود دهی محصوالت شـرکت را افزایـش دهیم.

معاون بهـره برداری شـرکت بـا بیـان این کـه ذوب آهن 
اصفهـان بـا بیـش از نیـم قـرن تجربـه و بـا تحلیل هـای 
علمـی و درک درسـت از عوامـل تأثیـر گـذار داخلـی و 
جهانی برای هر شـرایطی برنامه اقتضایـی و آمادگی الزم 
را دارد، تصریـح کـرد: بر اسـاس همیـن تحلیل هـا برنامه 
ریزی شـده تا با تولید محصـوالت با ارزش افزوده بیشـتر 
ماننـد کالف، انـواع H، آرک معدنـی، TH۳۶، V۲۱ و 
ریـل معـدن و... حداکثـر سـود آوری و بهـره وری را برای 

شـرکت داشـته باشیم.
وی از تمرکـز تمـام بخش هـای تولیـدی کارخانـه بـر 
محصوالت بـا ارزش افـزوده خبـر داد و گفـت: از خردادماه 
سـال جاری برای کاهش مصارف کک، برنامـه تزریق پودر 

زغـال بـه کـوره بلندهـا را در دسـتور کار قـرار دادیم.
شـایان ذکر اسـت؛ رکورد ماهیانه سـی و یک روزه پیشـین 
تولید چـدن کوره بلندهـای ذوب آهـن اصفهـان مربوط به 

سـال ۱۳۹۳ و بالـغ بر ۲۵۷ هـزار تن بوده اسـت. 
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نمایـش »چراغـی در میـان مـه« بـه کارگردانـی محمـد جـواد اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

صرامـی از ۵ تـا ۲۰ خـرداد روی صحنـه تـاالر هنـر مـی رود تـا 
روایتگـر داسـتانی از وقایـع جنـگ ۸ سـاله و پاندمـی کرونـا در 

ایـران باشـد.
محمدجـواد صرامـی، دربـاره ایـن نمایش بـه ایسـنا گفـت: تئاتر 
»چراغـی در میان مـه« با بـازی سـیدپویا امامـی به عنـوان اولین 
اجرای گروه هنـری آوان در سـال ۱۴۰۱ از ۵ تا ۲۰ خـرداد به مدت 
۱۵ شـب بـه جـز ۱۴ و ۱۵ خرداد در سـالن تماشـا تـاالر هنـر اجرا 

می شـود.
نویسـنده، کارگـردان و تهیه کننـده این نمایش با اشـاره بـه اینکه 

این تئاتر نـگاه متفاوتی بـه زمان جنـگ دارد، بیان کـرد: »چراغی 
در میـان مه« بـا رویکری متفـاوت به سـراغ جنگ و قشـر خاصی 
از افـراد حاضـر در آن رفتـه و داسـتانی مربوط بـه پرسـتاران زمان 
جنـگ را روایـت می کنـد. او ادامـه داد: ایـن نمایـش در فضایـی 
انتزاعی بـه این قصـه می پـردازد و سـعی می کنـد ارتباطـی میان 
حضـور پرسـتاران در فضـای جنـگ و پاندمـی کرونـا ایجـاد کند. 
صرامی بـا اشـاره بـه عوامل ایـن تئاتـر گفـت: نمایـش »چراغی 
در میـان مـه« بـا حضـور و بـازی سـیدپویا امامـی اجرا می شـود، 
دسـتیاران کارگـردان در ایـن نمایـش فاطیمـا امیـن صبـوری و 

مسـعود باقری هسـتند.

»چراغیدرمیانمه«میهمانتاالرهنرمیشود

و  طبیعی  زیست  محیط  معاون 
تنوع زیستی اداره کل محیط زیست 
با  تاکنون  گفت:  اصفهان  استان 
وجود برگزاری جلسات متعدد برای 
حل فرونشست زمین در اصفهان 
به خروجی مناسبی دست نیافته ایم 
موازی کاری  آن  اصلی  علت  که 
دستگاه های مختلف در این حوزه است.

حسین اکبری درجمع خبرنگاران 
افزود: دستگاه های متولی و مؤثر 
استان اصفهان باید در یک قالب 
متمرکز برای رفع معضل فرونشست 
چاره اندیشی کنند و با ابزار رسانه به 

اقناع سازی افکار عمومی بپردازند.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته 
روی حقابه تاالب گاوخونی، محیط 
زیست و زاینده رود خط کشیده شده 
و استمرار حیات فالت مرکزی را به 
خطر انداخته است، ادامه داد: در سه دهه 
گذشته تاالب گاوخونی با ۴۷ هزار هکتار 
خشک شده است که به طور طبیعی 
برای خشک شدن تاالبی با چنین 

وسعت باید هزاران سال طول بکشد.
و  طبیعی  محیط زیست  معاون 
تنوع زیستی اداره کل محیط زیست 
استان اصفهان به تدوین دو سند 
فرادستی در راستای سند سازگاری 
با کم آبی استان و نقشه راه احیای 
زاینده رود اشاره کرد و گفت: ساالنه 
۱۷۶ میلیون مترمکعب حقابه تاالب 

گاوخونی است که باید تأمین شود.
معاون نظارت و پایش اداره کل 
محیط زیست استان اصفهان اظهار 
کرد: در ادوار مختلف اشتباهات زیادی 
صورت گرفته که به خشکی کامل 
تاالب و وضعیت نیمه جان زاینده رود 

و پدیده فرونشست منجر شده است.
اکبری گفت: هر دفعه که آب با عنوان 
»پایداری جریان زیست محیطی« 
از سد زاینده رود باز می شود، تنها 
برای مصرف فضای سبز، صنعت و 
کشاورزی بکار می رود و تنها باقیمانده 
آب کشاورزی وارد گاوخونی می شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی اداره کل محیط زیست استان 
اصفهان با بیان اینکه در منابع آب 
زیرزمینی به ورشکستگی رسیده ایم، 
در  مختلفی  عوامل  کرد:  اضافه 
که  دارد  نقش  زمین  فرونشست 
برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی 
در رأس آن قرار دارد و از سوی دیگر 
ساختار زمین شناسی و جنس زمین در 

رشد آن نقش موثری دارد.
وی با تاکید بر اینکه حرکت در مسیر 
توسعه پایدار در زمان حاضر که با 
کمبود منابع طبیعی آب در کشور و 
اصفهان مواجهیم، ضرورت انکار 
ناپذیر است، گفت: برداشت های بی 
رویه از منابع آبی توسط نسل کنونی 
مشکالت جدی را به بار آورده است 
که نمی دانیم فرزندان این مرز و بوم 
در آینده چگونه با مشکالت زندگی 
خواهند کرد اما نباید ناامید باشیم و 

باید چاره جویی کنیم.
وی همچنین به اعتراف متولیان 
وزارت نیرو در اعطای مجوزها در 
ادوار مختلف اشاره کرد و گفت: امروز 
وزارت نیرو نیز پذیرفته است که 
بارگذاری بیش از حد باعث عارض 
شدن این مشکالت بر بدنه اصفهان 

شده است.
اکبری خاطر نشان کرد: واقعیتی 
که در موضوعات زیست محیطی 
نهفته است اینکه چالش های زیست 
محیطی دیر خود را نشان می دهد و 
به هنگام بروز غیرقابل بازگشت و 

اصالح است.

خبر ویژه
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معضل فرونشست 
زمین با موازی کاری 

حل نمی شود

معاون محیط زیست اصفهان:

در ذوب آهن اصفهان محقق شد:

ثبترکوردماهیانهتولیدوجذبچدنمذاب

 حوریه محزونیه  اینکه می گویند هر پدیده ای چه خوب و چه بد 
کارکردهای پنهانی دارد که با گذشت زمان آشکار می شود و در طول زمان 
با بررسی اثرات آن می توان خوبی یا بدی آن پدیده را قضاوت کرد، حرف 

بی ربطی نیست.
چرا؟ چون اخیراً بر اسـاس تحلیلی که سـازمان »آکسـفام« منتشر کرده، 
از سـال ۲۰۲۰، ۵۷۳ نفـر بـه صفـوف میلیاردرهای جهـان پیوسـته اند و 

مجموع آنهـا در سراسـر جهان به ۲۶۶۸ نفر رسـیده اسـت.
این بدان معناسـت کـه تا کنـون در طـول همه گیـری، به طور متوسـط 
هر ۳۰ سـاعت یک میلیـاردر جدیـد به جمـع ثروتمنـدان جهـان افزوده 

شـده است.
نکته اینکـه این گـزارش که بر اسـاس داده های گردآوری شـده توسـط 
نشـریه آمریکایی »فوربس« جمع آوری شده اسـت، به افزایش نابرابری 

در طول ۲ سـال گذشـته می پردازد.
این گـزارش همزمان با آغاز نشسـت سـاالنه مجمـع جهانـی اقتصاد در 
داووس سـوییس، که بـه گردهمایـی برخـی از ثروتمندتریـن و رهبران 
جهان معروف اسـت، منتشـر شـده اسـت. این بدان معناسـت که هر ۳۰ 

سـاعت یک میلیـاردر جدیـد ظهور کرده اسـت.
بحران جهانی همـه گیری کوویـد-۱۹ به نفـع طبقه ثروتمنـدان جهان 
بـوده و در طـول دوره همه گیری به طـور میانگیـن روزانه ۱ میلیـاردر به 

جهان افزوده شـده اسـت.
بر اسـاس این گزارش در طـول دوره همه گیـری کرونا، مجمـوع دارایی 
خالص میلیاردرهای جهان بـا ۳.۸ تریلیـون دالر )یا ۴۲ درصـد( افزایش 

به ۱۲.۷ تریلیون دالر رسـیده اسـت.
بخش بزرگـی از این رشـد به دلیـل افزایـش شـدید در بازارهای سـهام 

بوده اسـت که بـا کمک دولت هـا برای تسـکین ضربـه مالی بـه اقتصاد 
جهانی کمـک کرده اسـت.

بیشـتر جهـش ثـروت در سـال اول همه گیـری رخ داده اسـت. »مکس 
الوسـون« رییـس سیاسـت نابرابـری در »آکسـفام«، بـا اعـالم ایـن 

مطلـب گفت که پـس از جهـش سـال اول کرونا، شـیب افزایـش ثروت 
میلیاردرهـای جهـان در سـال دوم همـه گیـری کاهـش یافته اسـت.

آکسـفام در گزارشـی که ماه گذشته منتشـر شـد، گفت: نابرابری فزاینده 
در اثر همـه گیـری کرونـا و افزایش قیمـت مـواد غذایی می توانـد ۲۶۳ 

میلیون نفـر را در سـال جـاری )۲۰۲۲( بـه فقر شـدید بکشـاند و چندین 
دهـه پیشـرفت در فقرزدایی را معکـوس کند.

الوسـون گفـت: مـن هرگـز چنیـن رشـد چشـمگیری در فقـر و رشـد 
ثـروت در یک لحظـه در تاریـخ ندیده بـودم. این بـه افراد زیـادی صدمه 

خواهـد زد.
بر اسـاس گـزارش آکسـفام، در حالی کـه مصرف کننـدگان در سراسـر 
جهان بـا افزایـش هزینه های انـرژی و غذا دسـت و پنجه نـرم می کنند، 
اما شـرکت های ایـن صنایـع و مدیـران آنهـا از افزایـش قیمت ها سـود 

می برنـد.
در ۲ سـال گذشـته مجمـوع ثـروت میلیاردرهای بخـش غـذا و تجارت 
کشـاورزی، ۳۸۲ میلیارد دالر )یا ۴۵ درصد( افزایش یافته اسـت و از سال 
۲۰۲۰ حـدود ۶۲ میلیاردر در صنایع مواد غذایی جهان ایجاد شـده اسـت.

همچنیـن ارزش خالـص همتایـان آن هـا در بخش هـای نفـت، گاز و 
زغال سـنگ از سـال ۲۰۲۰ بـه میـزان ۵۳ میلیـارد دالر )یـا ۲۴ درصـد( 

افزایـش یافتـه اسـت.
در صنعـت داروسـازی نیـز در ۲ سـال گذشـته ۴۰ میلیاردر جدیـد ظهور 
کرده که در خـط مقدم نبـرد علیـه کوویـد-۱۹ از میلیاردهـا دالر بودجه 

عمومی دولت هـا برخـوردار شـده و ثـروت خـود را افزایـش داده اند.
در بخش فناوری نیـز میلیاردرهای زیـادی از جمله ۷ نفـر از ۱۰ ثروتمند 
جهان مانند ایالن ماسـک از تسـال، جف بزوس از آمـازون و بیل گیتس 
از مایکروسـافت در طـول دوره همـه گیـری بـه طـور قابـل توجهـی بر 
ثروتشان افزوده است. این سـازمان خواسـتار مالیات موقت ۹۰ درصدی 
بر سـود مازاد شـرکت ها و همچنین مالیات بـر خالص ثـروت میلیاردرها 

شـده است. 

ظهور هر 30 ساعت 1 میلیاردر

کرونا573نفربهجمعمیلیاردرهایدنیااضافهکرد!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
امتیاز: 38/5

وزیر نیرو با تشـریح شرایط آب های مرزی کشـور، این حوزه را یکی 
از اولویت های وزارت نیرو برشـمرد و فعال شـدن دیپلماسی آب را 
مورد تاکیـد قـرار داد. »علی اکبر محرابیان« در نخسـتین جلسـه 
دیپلماسـی آب بـا حضـور وزیـر امـور خارجـه، با تشـریح شـرایط 
آب های مـرزی کشـور، ایـن حـوزه را یکـی از اولویت هـای وزارت 
نیرو برشـمرد و فعال شـدن دیپلماسـی آب را مورد تاکید قرار داد.

وی بـا اشـاره به رشـد و پیشـرفت کشـور پـس از پیـروزی انقالب 
اسـالمی در بخـش آب و دیپلماسـی، ادامـه داد: نخسـتین صـدور 

خدمـات فنـی و مهندسـی کشـور در حـوزه آب و پروژه هـای آبی 
بـوده کـه ایـن موضـوع افتخـار بزرگی اسـت.

وزیـر نیـرو خاطرنشـان کرد: در رویکـرد بیـن المللی نیـز می توان 
ایـران در بین چند کشـور نخسـت سدسـاز جهان اسـت.

محرابیان با بیـان اینکه در موضوع دیپلماسـی نیز پـس از پیروزی 
انقالب اسـالمی شـاهد افتخارات بسـیاری بودیم، گفت: در دولت 
سـیزدهم هم در این موضوع شـاهد رشـد هسـتیم، به طـوری که 
یکی از اولویت های جدی ارتباط گسـترده با کشـورهای همسـایه 

ست. ا
»حسـین امیرعبدالهیان«  وزیـر امور خارجـه نیز در این جلسـه با 
بیان اینکه از آغاز دولت سـیزدهم، یکی از دغدغه هـای جدی وزیر 
نیرو موضـوع آب های مـرزی بوده، گفـت: به طور قطـع کمیته آب 
وزارت امـور خارجـه بـرای هماهنگـی و همکاری هـای الزم همراه 

وزارت نیـرو در موضوع هـای آبـی خواهد بود.
وی همچنین در ادامه با اشـاره به مذاکره های انجام شـده با ترکیه 
برای موضوع آب های مرزی مشـترک، از تشـکیل کمیته مشترک 

ایران و ترکیه برای مدیریت آب منطقـه ای خبر داد.
هدف از تشـکیل کمیتـه امـور بین المللـی آب صیانـت از آب های 
مـرزی، حفـظ منافـع جمهـوری اسـالمی ایـران، فعـال کـردن 

دیپلماسـی آب و پیگیـری حقابه هـای ایـران اسـت.
از ابتدای دولت سـیزدهم، وزارت نیرو اقدام های اساسـی خود را در 
خصوص حقابه های ایـران، دیپلماسـی آب و موضوع هـای مربوط 
به کشـورهای مرزی همسـایه شـروع کرده و طبق وعده داده شده 

دولت توانسـته با چنـد راهکار عملی، ایـن حـوزه را فعال کند.

وزیر نیرو در نخستین جلسه دیپلماسی آب با حضور وزیر امور خارجه:

دیپلماسیآباولویتنخستوزارتنیرواست

رمـزارز نیـوز: در توییـت اخیـر پلتفـرم 
ردیابـی توکن سـوزی شـیبا آمـده اسـت 
کـه در ۲۴ سـاعت گذشـته، تقریبـاً نیـم 
میلیـارد از توکن هـای شـیبا )SHIB( بـه 
آدرس هـای کیف پول مرده انتقـال یافته اند 
تا برای همیشـه از عرضه در گـردش حذف 
شـوند. طبـق اطالعـات ارائه شـده توسـط 
ایـن پلتفـرم، در مجمـوع ۴۴۰، ۶۲۶، ۳۳۸ 
توکـن شـیبا اینـو طـی ۵۵ حواله بـه کیف 

پول هایـی منتقل شـده اند که خـرج کردن 
از آن ها ممکن نیسـت. چند سـاعت پس از 
ایـن گـزارش، ۳۲، ۶۵۰، ۰۰۰ توکـن دیگر 
نیـز نیـز طـی دو حوالـه سـوزانده شـدند. 
داده هـای بـازار نشـان می دهند کـه قیمت 
شـیبا، دومینمیم کویـن برتر جهـان در ۲۴ 
ساعت گذشته یک رشـد تقریباً ۲ درصدی 
را تجربـه کـرده و بـه ۰٫۰۰۰۰۱۱۸۳ دالر 

رسـیده اسـت.

خبر فوری: تقریبـاً ۲۸۸ روز پیـش بود که 
 ۱559-EIP توسـعه دهندگان اتریوم، طرح
را پیاده سـازی کردند؛ مجموعه قوانینی که 
الگوریتـم مرتبـط با کارمـزد گـس را تغییر 
داد و بـر اسـاس آن، شـبکه اتریـوم اکنـون 
کارمـزد پایـه تراکنش هـا را می سـوزاند. 
ویتالیک بوتریـن، خالق اتریـوم، این طرح را 
مهم ترین بخش به روزرسـانی لندن شـبکه 

اتریوم، توصیف کـرده اسـت. در مجموع ۲، 
۳۹۶ اتریـوم بـه ارزش ۴٫۶۳ میلیـون دالر 
سوزانده شده اسـت. در این میان، بیشترین 
نرخ توکن سـوزی اتریوم مربوط بـه تاریخ ۱ 
ِمی سـال جاری اسـت که در آن روز، حدود 
۷۱، ۷۱۸ اتریوم بـه ارزش ۱۳۸٫۷۸ میلیون 
دالر، سـوزانده و بـرای همیشـه از گـردش 

خارج شـد.

پـول نیـوز: دو هـزار بیـت کویـن بـه 
ارزش ۵۸، ۵۶۰، ۷۶۴ دالر بـه کیـف پول 
ناشـناخته ای منتقـل شـد. بیـت کویـن 
پس از یک رشـد کـم در روز جمعه تالش 
کـرد تـا بـاالی مـرز ۳۰ هـزار دالر باقـی 
بمانـد. در حـال حاضـر، بیـت کویـن در 
محـدوده قیمتـی ۲۹، ۳۷۰ دالر معاملـه 
می شـود که حدود ۰٫۴ درصد رشـد دارد. 
ارزش بـازار ارز دیجیتـال برتـر جهـان نیز 

حـدود ۵۵۹ میلیـارد دالر گـزارش شـده 
 ،Rekt Capital ،اسـت. تحلیلگر معـروف
اخیـراً چرخه هـای تقاطـع مـرگ بیـت 
کویـن و کاهش هـای متوالـی قیمـت این 
رمـزارز را بررسـی کـرده اسـت. بـه گفته 
ایـن تحلیلگـر، اگـر تاریـخ تکـرار شـود، 
ممکن اسـت شـاهد کاهـش قیمـت بیت 
کویـن تـا ۱۵ هـزار دالر و یـا حتـی کمتر 

باشـیم.

5۰۰میلیونتوکنشیبایدیگرسوزاندهشد! توکنسوزیاتریوموآمادگی
برایبهروزرسانیبزرگ!

نهنگهادوبارهبهصیدبیتکوینرویآوردند!
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