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رئیس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان:

صنایعمادر؛مادرهاییکهنامادریشدهاند

Natural Ways To Boost Serotonin
5

همایش هم اندیشی دیپلماسی اقتصادی کارآمد در اتاق بازرگانی برگزار شد:

بخشخصوصیبازیگرداناصلیمدیریتتحریمها

همایش تابستانه اتومبیل های کالسیک در اصفهان
همایش تابستانه اتومبیل های کالسیک به همت هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی استان اصفهان و کمیته کالسیک، با حضور تمام برندهای اتومبیل های کالسیک 

در گذر فرهنگی چهارباغ اصفهان برگزار شد.

پیمان شاه سنایی / خبرگزاری ایسنا 

6

 1 - مارپیچ قیمت-دسـتمزد یکـی از تئوری های  
اقتصاد کالن اسـت کـه بیان کننده رابطـه، علت 
و معلـول دسـتمزد و سـطح عمومـی قیمت ها یا 
تورم اسـت. مارپیچ قیمت-دسـتمزد حاکی از این 
حقیقت اسـت که در پی افزایش حقوق کارمندان 
ازیک طـرف هزینـه تولیـد را افزایـش داده و از 
طرف دیگر تقاضـای اجناس افزایـش می یابد. در 
پی افزایـش تقاضا، قیمـت اجنـاس افزایش یافته 
و درنتیجه شـاهد تـورم در جامعه خواهیـم بود. از 
طرفی افزایـش حقوق باعث افزایـش هزینه های 

تولیدی بـوده و شـرکت ها ناچـار خواهند بـود، تا 
قیمت اجنـاس تولیدی خـود را افزایـش دهند. به 
قسـمت دوم ایـن نـوع تـورم، تـورم بخشـی هم 
گفتـه می شـود. البتـه وجـود تـورم خـود موجب 
کاهـش قـدرت خریـد دسـتمزدبگیر می شـود و 
به ناچـار بایـد دسـتمزدهای اسـمی در توالی های 
زمانـی مختلـف افزایـش یابد کـه خـود می تواند 

مارپیچ دسـتمزد و قیمـت را به وجـود آورد.
2 - اگـر تـورم در ایـران 60 درصد در نظـر گرفته 
شـود، با توجه به اینکه رشـد نقدینگـی 40 درصد 

اسـت و رشـد تولید صفـر درصـد، درنتیجـه عدد 
بیسـت درصـد تفـاوت تـورم و رشـد نقدینگـی 
مربوط به تـورم بخشـی، مارپیچ قیمت دسـتمزد 
و سـایر مـوارد اسـت. بـه عبارتـی وقتـی گفتـه 
می شـود تورم تورم می آورد بیانگر این معناسـت.

از دالیل مهـم این گونه تـورم، ناتـرازی بازارهای 
مختلـف پـول، کاال، ارز، کار، ... اسـت. از سـوی 
دیگر قیمت گـذاری دسـتوری به این ناتـرازی در 

بازارهـا دامن زده اسـت.
ادامه در صفحه 6...

محمدرضامنجذب
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تله ای بزرگ برای دولت ها؛ مارپیچ دستمزد و قیمت
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دانشیار پژوهشکده باستان شناسی:

حفظ اقلیم اصفهان
یک وظیفه ملی است

هشداردانشیاردانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان:

 افزایش بیابان
زنگ خطری برای دهه آینده است

آنچه این روزها معامالت تاالر شیشه ای را متوقف کرده است!

 کمبود نقدینگی
چالش این روزهای بازار سرمایه
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رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبر داد:

 واژگونی تانکر سوخت
محور اصفهان - شهرکرد را مسدود کرد

چهره روز

مدیرعامل فوالد مبارکه در دومین روز از کارگاه طراحی مدل 
کسب وکار شرکت های هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان: 

فوالدمبارکهباید
اتفاقبزرگیرادرکشوررقمبزند

6

مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه این شرکت باید اتفاق بزرگی 
را در کشور رقم بزند، گفت: این اتفاق بزرگ اقتصاد بدون نفت و 
تبدیل شدن به مجموعه ای است که نقطه قوت نظام باشد. در 
این مسیر نیز الزم است از همه ظرفیت های کوچک و بزرگ 

استفاده شود.

منبع: ایرنا

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد تعدادى یونیت هیتر مستعمل خود واقع در انبار جمعیت هالل احمر گلپایگان را از 
طریق مزایده عمومى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط بر اساس شرایط 
ذیل واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده اعم از خرید و دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایى پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است افراد حقیقى 
و حقوقى واجد شرایط در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار در سامانه: 1401/4/11 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده از سامانه: تا ساعت 9 صبح روز شنبه 1401/4/18
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان :تا ساعت 10 روز سه شنبه 1401/4/28

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 11 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/4/28
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده: 50/400/000 ریال

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان، بلوار آیینه خانه، جمعیت هالل احمر استان اصفهان، خزانه دارى 
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استان ها در سامانه www.setadiran.ir و همچنین دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در 

سامانه مشخص مى باشد امکانپذیر مى باشد.

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد مکان هاى زیر را از طریق مزایده عمومى بمدت یک سال از تاریخ 1401/5/1 از طریق برگزارى مزایده عمومى و از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط بر اساس شرایط ذیل واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده اعم از خرید 
و دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است افراد حقیقى و حقوقى واجد شرایط در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار در سامانه: 1401/4/11 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده: از سامانه تا ساعت 9 صبح روز شنبه 1401/4/18

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان: تا ساعت 10 روز سه شنبه 1401/4/28
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 11 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/4/28

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده: 50/400/000 ریال
آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان، بلوار آیینه خانه، جمعیت هالل احمر استان اصفهان، خزانه دارى 

* ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه www.setadiran.ir و همچنین دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص مى باشد امکانپذیر 
مى باشد.

مبلغ ضمانتنامه (ریال)مکانشماره مزایدهردیف

63/000/000ساختمان مسکونى، خیابان سعادت آباد شیخ صدوق11401-7

61/200/000سالن هاى ورزشى اصفهان، خیابان آیت ا... کاشانى21401-8

 آگهى مزایده فروش تعدادى یونیت هیتر مستعمل 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان (1401-9)

آگهى مزایده  واگذارى سالن هاى ورزشى و ساختمان مسکونى 
 جمعیت هالل احمر استان اصفهان (1400-7-8)

شناسه: 1345677

شناسه: 1345685

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308

نوبت اول

نوبت اول

گزار تصویری



در شـــهر
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نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام 
جمعـه اصفهـان بـا اشـاره به ضـرورت 
توجـه و دسـتگیری در جامعه اسـامی، 
گفـت: صاحبخانه هـا در زمینـه شـرایط 
اقتصادی با مسـتاجران مـدارا و مراعات 

کننـد. 
آیـت اهلل سـید یوسـف طباطبایی نـژاد 
در خطبه هـای نمـاز جمعـه ایـن هفتـه 
اصفهـان در مصـای بـزرگ امـام 
خمینـی )ره( ایـن شـهر، بـا اشـاره بـه 
شـرایط اقتصادی موجـود افـزود: مردم، 
مسـئوالن و نماینـدگان مجلـس همـه 
مشـکات را می داننـد و در صـدد رفـع 

آنهـا هسـتند.
وی بـا بیـان اینکه امـروز از یک سـو در 
شـرایط جنگ اقتصادی تحمیل شـده از 
سـوی دشـمن قرار داریم، اظهار داشت: 
از سـوی دیگر ۲ تولید کننـده اصلی مواد 
غذایـی یعنـی روسـیه و اوکرایـن با هم 
در جنگ هسـتند و بحران ایجاد شـده و 
الزم اسـت با همبستگی و دسـتگیری از 

همدیگـر از ایـن بحران ها عبـور کنیم.
امام جمعـه اصفهـان با اشـاره بـه تاکید 
روایـات درباره رعایت حال همسـایگان، 
گفـت: الزم اسـت بـر اسـاس روایـات 
دینـی بـه گونـه ای رفتـار کنیـم کـه 
همسـایگان مـا آسـیب و آزاری نبیننـد.

وی افـزود: تـک فرزندی شـدن موجب 
محرومیـت فرزنـد از خواهـر و بـرادر، 
عمه، خاله، عمـو و دایی در حـال و آینده 
شـده و در فرزنـدان احسـاس کمبـود 
ایجـاد می کنـد و حداقـل داشـتن چهار 
فرزنـد، موجـب کمـک بـه فرزنـدان در 

آینـده می شـود.
امام جمعـه اصفهان اظهار داشـت: رفتار 
والدیـن در تربیـت فرزنـد بسـیار مؤثـر 
اسـت لـذا الزم باید بـا رعایـت اخاق و 
تقویت عملی راسـتگویی و سـایر صفات 
شایسـته، کودک را تربیت کـرد و نگران 
این نبود کـه افزایـش تعداد فرزنـدان ما 

را از تربیـت آنها باز مـی دارد.
مـاه  مناسـبت های  تبریـک  بـا  وی 
ذی الحجـه و سـالروز ازدواج امـام 
علـی )ع( و حضـرت فاطمـه )س(، روز 
عرفـه، عیـد قربـان و عیـد غدیـر افزود: 
ذی الحجه ماه بزرگ و فرصت مناسـبی 
بـرای ارتقـای توشـه معنـوی و توبـه 

سـت. ا
امام جمعـه اصفهان همچنیـن در خطبه 
اول نمـاز جمعه با اشـاره بـه ویژگی های 
مؤمـن از منظـر آیـات و روایـات، گفت: 
ایمان اعتقـاد بـه قلب، اقـرار بـه زبان و 

عمل بـا اعضـای بدن اسـت.
وی تصریـح کـرد: رشـد فهـم و درک 
و پیشـرفت انسـان وجـه تمایـز حیـات 
انسـانی و حیوانـی اسـت و باالتـر ایـن 
۲ حیـات، طیبـه ای اسـت کـه در سـایه 
ایمـان و عمل صالـح محقق می شـود و 
به واسـطه این حیـات انسـان دنبال حق 

و حقیقـت اسـت و بصیـرت دارد.

صاحبخانه ها در زمینه 
شرایط اقتصادی با 

مستاجران مدارا کنند

امام جمعه اصفهان:

مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری اصفهان گفـت: از ابتدای 
امسـال تاکنون به ۱۱ هکتار از مراتع اسـتان بر اثـر هفت مورد 

آتش سوزی خسـارت وارد شد.
منصور شیشـه فروش در گفت و گـو با ایرنـا افزود: ایـن مراتع 
آسیب دیده در شهرسـتان های فریدونشهر، سـمیرم، برخوار و 
فریدن واقع اسـت که در زمان وقـوع حریق با حضـور به موقع 
عوامـل امـدادی، آتش نشـانی و تیم هـای محلـی از وسـعت 

خسـارت جلوگیری شد.
وی اظهـار داشـت: علـت بخشـی از ایـن حـوادث، انسـانی و 
عامل دیگـر آن گرما، افزایش دمـای هـوا و وزش بادهای گرم 

گزارش شـده اسـت.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان افـزود: در 
فروردین امسـال بر اثر بارش های بهاری پوشـش های گیاهی 
و علوفه ای رشـد کـرد و اکنـون با شـدت گرمـا و عـدم بارش 
خشـک شـد که می تواند عامل ایجـاد حریـق در مراتع شـود.

به گفتـه وی، اکنون عـاوه بـر آماده بـاش ۷۰ گروه گشـت و 
بازرسـی در سـطح اسـتان برای پیگیری و نظـارت بر وضعیت 
مراتـع، شـهرداری ها و دهیاری هـا نیـز مکلـف شـدند کـه 
علوفه هـای واقع در فضاهای سـبز و خشـک را هـرس کنند و 
باغداران و کشـاورزان نیز به جمع آوری شـاخه های خشـک و 

ممانعـت از آتـش زدن ته مانـده مـزارع بپردازند.
شیشـه فروش از دیگـر اقدامـات در ایـن زمینـه را اسـتقرار 
گروه های فنـی، مراقبتی و حفاظـت از مراتع منابـع طبیعی در 
نقاط مختلف اسـتان که دارای رویش گیاهی بیشـتری اسـت 
و همچنین تجهیـز تیم های محلی بـه امکانات امـدادی برای 
آمادگی در زمـان وقوع حـوادث احتمالی در مراتع عنـوان کرد.

 وی یادآور شـد: اکنـون در اسـتان اصفهـان ۶ میلیـون و ۳۰۰ 
هـزار هکتار مرتـع، حـدود یکصد هـزار جنگل طبیعـی و ۳۱۰ 
هزار هکتار جنگل دسـت کاشـت در مناطق بیابانی وجود دارد.

استان اصفهان مساحتی معادل ۱۰.۷ میلیون هکتار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

آتش سوزی به ۱۱ هکتار از مراتع اصفهان خسارت وارد کرد

مسـعود برهانی، عضـو هیئت علمی مرکـز تحقیقـات و آموزش 
کشاورزی منابع طبیعی اسـتان اصفهان فضای سـبز اصفهان را 
یکی از عناصـر وجودی این شـهر دانسـت و گفت: فضای سـبز 
بـرای اصفهان نـه یک انتخـاب بلکـه ضرورتـی اجتناب ناپذیر و 

حیاتی اسـت.
نشسـت »سـازگاری فضای سـبز اصفهان بـا کم آبـی« در قالب 
برنامـه گفت وگوهایـی دربـاره زاینـده رود از سـوی دبیرخانـه 

فرهنگی زاینـده رود با همکاری سـازمان پارک ها و فضای سـبز 
شـهرداری اصفهان و مرکز مطالعات آب دانشـگاه آزاد اسـامی 

واحد اصفهـان برگزار شـد.
مجید عرفان منـش، مدیرعامل سـازمان پارک ها و فضای سـبز 
شـهرداری اصفهان در این نشسـت با بیان اینکه پـس از جدایی 
اسـتان البـرز از اسـتان تهـران، اصفهـان صنعتی تریـن اسـتان 
کشـور محسـوب می شـود، اظهـار داشـت: اسـتان اصفهـان در 

برخـی تولیدات ماننـد فـوالد و فرآورده های نفتـی رتبه های اول 
و دوم کشـور را در اختیار داشـته و 9۰۰ معدن فعـال و بیش از ۷۰ 

شـهرک صنعتی در اسـتان اصفهان وجـود دارد.
وی بـا بیان اینکـه حدود 4 میلیـون هکتـار از ۱۰ میلیـون و ۷۰۰ 
هزار هکتار مساحت اسـتان اصفهان دچار فرسـایش بادی است 
که موجـب ورود ریزگردها به اصفهان می شـود، افـزود: اصفهان 

از نظر زیسـت محیطی شـهری تسلیم شـده است.
عرفان منش با اشـاره به میزان مصرف سـوخت های فسـیلی در 
شـهر اصفهان ادامه داد: مساحت فضای سبز شـهر اصفهان باید 
حـدود ۱۲ برابـر میزان فعلی باشـد تـا آلودگـی ناشـی از مصرف 

این سـوخت ها را خنثـی کند.
مدیرعامـل سـازمان پارک ها و فضای سـبز شـهرداری اصفهان 
با بیـان اینکه میزان فضای سـبز شـهر اصفهـان ۶ هـزار هکتار 
اسـت که در سـال های اخیر مورد بی مهـری قرار گرفتـه، گفت: 
ایـن در حالی اسـت که فضـای سـبز شـهری می توانـد حداقلی 
از طراوت و شـادابی را برای محیـط زندگی جمعیـت ۲ میلیون و 

5۰۰ هـزار نفری شـهر اصفهان فراهـم کند.
وی با اشـاره به مهاجرپذیری شـهر اصفهـان و انتظـارات آنها از 
مدیریت شـهری تصریح کـرد: در سـال های اخیر نوعـی انتظار 
در میان شـهروندان اصفهانی و حتی کشـور شـکل گرفت که به 
ایجاد فضای سـبز با کاشـت درخت راضی نبودند و توقع کاشـت 
چمـن داشـتند، امـا در ایـن دوره از مدیریت شـهری بـا توجه به 
کمبود آب تاکنـون اقدام به جمـع آوری حـدود ۱8۰ هکتار چمن 

کرده ایـم که البتـه با اعتـراض برخی شـهروندان مواجه شـد.
عرفان منـش بـا بیـان اینکـه طبـق اولویت بنـدی، چمـن 

پارک هـای محلـی و پارک هـای همسـایگی بـه تدریـج حذف 
می شـود، اضافه کـرد: چمـن پارک هـای تفرجگاهی و شـهری 
اصفهان حفظ شـده تا بـرای آن جایگزینی تولید شـود کـه البته 
در بسـیاری از نقـاط بـا گونه هـای پایاتر جایگزین شـده اسـت.

مدیرعامـل سـازمان پارک ها و فضای سـبز شـهرداری اصفهان 
بـا بیـان اینکـه فضـای سـبز شـهری عـاوه بـر کارکردهـای 
اکولوژیک کارکردهای اجتماعـی نیز دارد، تصریـح کرد: فضای 
سـبز شـهری اصفهان برای مردم جذابیـت دارد و ایـن فضا هیچ 
حصاری نـدارد. اصفهان نخسـتین شـهری اسـت که از پسـاب 
تصفیه شـده برای آبیاری فضای سـبز جنگلی اسـتفاده می کند و 
اصفهان بیشـترین تولید پسـاب تصفیه تکمیلی را در کشور دارد. 
شـهرداری اصفهان هم اکنون دو تصفیه خانه تکمیلـی در اختیار 
دارد کـه خروجـی دو تصفیه خانه سپاهان شـهر و شاهین شـهر را 

برای اسـتفاده در فضای سـبز مجـدداً تصفیـه می کند.
وی بـا بیـان اینکـه تمـام منابـع آبـی اصفهـان از جمله پسـاب 
ناپایدار اسـت، گفـت: در حالـی که صنعت، شـرب و کشـاورزی 
اصفهـان دارای حق آبـه هسـتند، محیـط زیسـت و فضای سـبز 
شـهر اصفهـان به عنـوان تنهـا تولیدکننده اکسـیژن شـهر هیچ 

حق آبـه ای از آب سـطحی نـدارد.
• فضـای سـبز بـرای اصفهان ضـرورت اسـت، نه 

انتخـاب
مسـعود برهانی، عضـو هیئت علمی مرکـز تحقیقـات و آموزش 
کشاورزی منابع طبیعی اسـتان اصفهان نیز فضای سبز اصفهان 
را یکـی از عناصـر وجـودی ایـن شـهر دانسـت و اظهار داشـت: 
فضـای سـبز بـرای اصفهـان نـه یـک انتخـاب بلکـه ضرورتی 

اجتناب ناپذیـر و حیاتی اسـت.
وی با بیـان اینکـه در تمـام دوره های تاریخـی 5۰ تـا ۶۰ درصد 
مسـاحت شـهر اصفهان را عرصه سـبز تشـکیل می داده اسـت، 
افزود: این میـزان در صد سـال اخیر به شـدت کاهش پیـدا کرده 

که جوابگوی نیاز شـهر و شـهروندان نیسـت.
عضـو هیئت علمی مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی منابع 
طبیعـی اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه بیـش از 5۰۰ میلیون 
مترمکعب آب در باالدسـت زاینـده رود صرف آبیـاری ۱۱۰ هزار 
هکتـار بـاغ می شـود، گفـت: در نزدیکـی اصفهـان نیـز سـطح 
بزرگی از فضای سـبز در صنایع ایجاد شـده که حق فضای سـبز 

شـهر اصفهـان را ضایـع می کند.
وی تولید اکسـیژن، جـذب گردوغبـار، کاهش آلودگـی صوتی، 
تلطیف هـوا و سـایه اندازی را اهـداف اصلـی ایجاد فضای سـبز 
دانسـت و بیان کرد: در وضعیت فعلی اصفهـان آب محدودکننده 
هرگونـه فعالیـت از جملـه انتخـاب نـوع و طراحی فضای سـبز 

اسـت.
برهانـی با اشـاره بـه تأثیـر انتخاب نـوع گونـه گیاهی بـر میزان 
مصرف آب تصریح کـرد: باید به دنبـال تغییر ذائقه مـردم درباره 
نوع فضـای سـبز باشـیم. تغییـرات و نو کـردن دائمـی گل های 
فصلی یکـی از انتقـادات دوسـتداران محیط زیسـت در اصفهان 

اسـت که باید دربـاره آن چاره اندیشـی شـود.
وی بـا بیـان اینکـه نمی تـوان چمـن را کامـًا حـذف کـرد، 
خاطرنشـان کرد: برای جایگزینـی چمن، گونه هـای متنوعی در 
اسـتان و کشـور وجود دارد و اصفهان می تواند الگویی در استفاده 

از فضـای سـبز کم آب بر باشـد.

در نشست »سازگاری فضای سبز اصفهان با کم آبی« مطرح شد؛

فضای سبز برای اصفهان ضرورت است، نه انتخاب 

به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان، علی صالحی در 
نشست »سازگاری فضای سبز اصفهان با کم آبی« که از سوی دبیرخانه فرهنگی 
زاینده رود با همکاری سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان و مرکز 
مطالعات آب دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: همدلی 
و هم صدایی که برای تصویب تشکیل دبیرخانه فرهنگی زاینده رود به وجود 
آمد نتیجه داد و اگر این گفتمان واحد سال ها پیش شکل می گرفت، هم اکنون 
وضعیت بهتری را در حوزه آب شاهد بودیم. البته به بهبود اوضاع امیدواریم و در 

سفر اخیر ریاست جمهوری به اصفهان نیز بارقه های امید مشاهده شد.
وی با بیان اینکه هدف از تشکیل دبیرخانه فرهنگی زاینده رود حرکت فعاالنه 
برای احیای زاینده رود است، افزود: متأسفانه تا امروز تمام اقدامات اصفهان در 
موضوع آب منفعانه بوده و همواره منتظر هستیم تا به اقدامات و سخنان دیگران 
واکنش نشان دهیم و هیچگاه فعاالنه عمل نکرده ایم و ایجادکننده تصویر ذهنی 

اولیه نبوده ایم.
سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان با تأکید بر تشریح مسئله زاینده رود ادامه 
داد: گفتمان سازی و ایجاد گفتمان واحد در مسئوالن مهم ترین هدف دبیرخانه 
فرهنگی زاینده رود است و در مدت اخیر نوعی هماهنگی بی سابقه در گفتمان 
مسئوالن استان، نمایندگان مجلس و مدیریت شهری درباره زاینده رود شکل 

گرفته که ثمرات آن کم کم روشن خواهد شد.
صالحی گفت: با وجود تشریح مسئله زاینده رود در سفر رئیس جمهور و هیئت 
دولت به اصفهان هنوز عمق مسئله برای آنها روشن نشده و مشکل زاینده رود را 
با موضوعاتی در سایر استان ها قیاس می کنند که اصًا با آنها قابل مقایسه نیست؛ 
بنابراین نیاز است مسئله زاینده رود را در داخل استان، خارج از استان و در سطح 

مسئوالن با سه زبان متفاوت اما با شاکله مشترک دنبال کنیم.
وی با تأکید بر هم صدایی درباره مسائلی مانند فرونشست، فضای سبز اصفهان 
و احیای زاینده رود بیان کرد: مطالبه حقوقی و قانونی دیگر دستور کار دبیرخانه 
فرهنگی زاینده رود است چون در این حوزه قانون داریم. پیوست رسانه ای نیز از 
اهمیت باالیی برخوردار است و باید در این حوزه از گل به خودی جلوگیری شود. 

محور این گفتمان واحد نیز باید اشاعه واقعیت باشد.
سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به هم صدایی شکل گرفته 
درباره احیای دریاچه ارومیه تصریح کرد: شاید مباحث دیگری هم در این 
هم صدایی نقش داشته  است اما با کار رسانه ای خوبی که انجام گرفت، احیای 

این دریاچه به نفع محیط زیست به مطالبه عمومی تبدیل شد.
صالحی با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: فضای سبز تنها دلخوشی 
تفریحی مردم اصفهان است و برای ایجاد تغییر در این حوزه باید حساب شده 

گام برداریم.
وی خاطرنشان کرد: امسال بالغ بر 4 هزار و 5۰۰ میلیون تومان بودجه به توسعه 
حمل ونقل عمومی در شهر اختصاص دادیم و بودجه زیادی صرف تکمیل 
رینگ چهارم ترافیکی و خط دو مترو می شود. در حوزه آب نیز شورای شهر 
کاهش مصرف آب و کاشت گونه های آب بر   را به حوزه های مرتبط در شهرداری 

تکلیف کرده  است.
صالحی در پایان بر پیگیری طرح جامع درباره زاینده رود با در نظر گرفتن 
عقانیت و عدالت و همچنین منافع استان های مجاور با پیوست کارشناسی 

و دانشگاهی تأکید کرد.

ســخنگوی شــورای اســامی شــهر اصفهــان بــا 
بیــان اینکه عمــق مســئله زاینــده رود هنــوز برای 
ــاز اســت  دولت مــردان روشــن نشــده گفــت: نی
ــارج  ــتان، خ ــل اس ــده رود را در داخ ــئله زاین مس
ــان  ــه زب ــا س ــئوالن ب ــطح مس ــتان و در س از اس
متفــاوت امــا بــا شــاکله مشــترک دنبــال کنیــم.

عمق مسئله زاینده رود هنوز 
برای دولت مردان روشن 

نشده است

سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان:

خبر روز

معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس 
سـازمان انـرژی اتمی گفـت: منتظر 
اسـتدالل منطقی و قدرتمند از سوی 
تیم مذاکـره کننـده هسـته ای ایران 
برای به نتیجه رسـیدن برجـام و رفع 

تحریم هـا هسـتیم.
بـه گـزارش ایرنـا، محمد اسـامی 
در بزرگداشـت شـهدای هفتـم تیـر 
و یـادواره ۱۷ هـزار شـهید تـرور که 
در محل امامـزاده هارونیـه اصفهان 
برگـزار شـد، بـا آرزوی موفقیـت و 
دسـتاورد اسـتدالل قدرتمنـد بـرای 
تیم مذاکـره کننـده هسـته ای ایران 
تحریم هـا،  برچیده شـدن  بـرای 
اظهـار داشـت: ایـران بر سـر انرژی 
هسـته ای از حـدود ۲۰ سـال پیـش 
موظـف شـد حـق مسـلم و حقـوق 
خـود را کنـار گذاشـته و اجـازه دهـد 
هسـته ای  آژانـس  نظارت هـای 
تشـدید و فراتـر از آنچـه بایـد انجام 
شـود تـا بلکـه اعتمـاد سـازی اتفاق 

بیفتـد.
وی افـزود: امـا در دوره اخیـر 
صهیونیسـتی  رژیـم  مذاکـرات، 
ادعـا کـرده کـه اسـنادی را از ایران 
دزدیـده اسـت و هـر دفعـه یکـی از 
آنهـا را برمـا می کنـد؛ در حالـی 
کـه ۱۶ سـازمان اطاعاتـی گواهی 
داده اند کـه ایران فعالیت هسـته ای 

نـدارد.
معـاون رئیـس جمهـور بـا اشـاره 
بـه اینکـه ۱۷ هـزار شـهید تـرور 
داریـم، گفـت: مشـکات شـهدای 
هسـته ای ما ریشـه در منافقان دارد 
کـه حـدود ۲۰ سـال پیـش فعالیت 
خـود را در خدمـت بـه اسـتکبار و 
راجـع بـه فعالیـت هسـته ای ایران 
آغـاز و مدعـی سـاخت بمـب اتـم 

در ایـران شـدند لـذا آژانـس اتمـی 
هـم مصمـم شـد کـه ایـن موضوع 

را بررسـی کنـد.
وی با اشـاره بـه اینکه دالیلـی باید 
وجود داشـته باشـد تا بتوان آن ادعا 
را مورد بررسـی قـرار داد، افزود: هر 
بار یک نقطـه ای از ایـران همچون 
لویـزان، جنـوب تهـران و منطقـه 
پارچیـن بـه آژانـس هسـته ای بـه 
عنـوان مرکـز فعالیـت هسـته ای 
ایـران معرفـی و در نهایـت بـه 
»مذاکـرات هسـته ای« منجر شـد.

اسـامی تصریـح کـرد: تـا کنـون 
سـران زیـادی در ادوار مختلـف 
همچـون حسـن روحانـی، علـی 
الریجانـی، سـعید جلیلـی و محمـد 
جـواد ظریـف دبیـر امنیـت ملـی 
بوده اند کـه در این ۲۰ سـال مذاکره 
کردنـد و در نهایـت تبدیـل بـه یک 
سـند معامله ای بـا عنـوان »برجام« 

شـد.
وی ادامـه داد: بـه طـور واضـح در 
این سـند مـوارد ادعایـی و اتهامات 
کار پنهـان و نظامـی )pmd( با یک 
شـرح بسـته شـده )ابعـاد احتمالـی 
انرژی هسـته ای( و تعهدی از طرف 
آژانـس در قبـال نداشـتن فعالیـت 
هسـته ای ایـران و برداشـتن همـه 
تحریم هـا بـر علیـه ایـران شـرط 

شـده اسـت.
گزارش هـای  گفـت:  اسـامی 
آژانس هسـته ای بـه شـورای حکام 
و از شورای حکام به سـازمان امنیت 
ملـی و از سـازمان امنیت ملـی برای 
قطـع نامه صـادر شـده کـه در طول 
این سـالها این مسـیر تاریخـی مدام 

تکرار شـده اسـت.
• وزارت بازرگانـی تشـکیل 

د می شـو
وی در ادامـه صحبت هـای خـود به 
جراحی اقتصـادی دولت اشـاره کرد 
و افزود: ما بیش از هـر زمان دیگری 
به یک انسـجام کاملتـر نیازمندیم تا 
جبهه بنـدی و واگرایی پیـش نیاید.

معـاون رییس جمهـور اضافـه کرد: 
در شـرایط اقتصـادی دنیـا، ایـران 
اکنون جـزو ۲۰ اقتصاد مطـرح دنیا و 
تراز اقتصـادی مثبت و بـدون بدهی 
خارجی اسـت و بـه دلیل همیـن زیر 
بـار نرفتن هـا اسـتکبار دسـت بـه 
تخریب هـا و هزینه سـرمایه گذاری 

مـی زند.
اسـامی با اشـاره به اینکه ریسـک 
تبعـات ایـن اسـتکبار سـتیزی بـر 
اثـر  مسـتقیم  جامعـه  و  اقتصـاد 
می گـذارد، گفـت: تحریم هـا روی 
مسـائل اقتصـادی و معیشـتی مردم 

اثر می گـذارد، چنانکه پـس از جنگ 
اوکرایـن غـات ۲۰ درصـد رشـد 
قیمـت و بنزین نیـز افزایـش قیمت 

جهانـی پیـدا کـرد.
وی بیـان داشـت: دولت بـرای حفظ 
معیشـت مـردم تصمیـم گرفـت 
یارانـه ای که بـه وارد کننـدگان کاال 
پرداخـت می کـرد را بـه دسـت خود 
مـردم برسـاند امـا بـا اعمـال نپخته 
یک دسـتگاه مـردم دولـت را ناتوان 
دیدنـد و در نهایـت مـردم از وضـع 

موجـود شـاکی شـدند.
وی تاکیـد کـرد: در نهایـت ایـن 
شرایط موجب شـد تا خواستار وزارت 
بازرگانی در کشـور شـویم تـا متولی 
معیشـت و ارزاق مـردم مشـخص 
شـود و ایـن مـوارد را پیگیـری کنـد 
کـه در نهایـت بـا سـختی ایـن 
وزارتخانـه تصویـب شـد و در آینـده 

وزارت بازرگانـی تشـکیل می شـود 
تا بر عرضـه، تقاضـا و تولیـد نظارت 

داشـته باشـد.
وی گفـت: اقتصـاد کشـور شـامل 
ظرفیت تولید و فنـاوری و جغرافیایی 
محـدودی اسـت و بایـد منجـر بـه 
تثبیـت کاالی ایرانـی شـود تـا آن 
محصول برندسازی شـود و به تولید 

انبـوه و رقابتـی برسـد.
اسـامی تاکید کـرد: بـرای حیثیت 
کشـور مناسـب نیسـت که سیاست 
تجـارت داخلـی و خارجـی پایداری 
نداشته باشـیم بلکه باید محصوالت 
با کیفیت مرغـوب تثبیت و اشـتغال 

پایـدار ایجاد شـود.
وی اضافـه کـرد: در ایـن راه مـردم 
باید صبور باشـند تا این روان سـازی 
و چـرخ اقتصـادی بـا اراده دولـت 

سـیزدهم رخ دهـد.

منتظر استدالل قدرتمند از سوی تیم مذاکره کننده هسته ای هستیم
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی:
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رئیـس پلیـس راه فرماندهـی انتظامی اسـتان اصفهان از مسـدود شـدن 
محـدوده تونـل ُرخ در محـور اصفهـان - شـهرکرد و بالعکـس بـه دلیل 

واژگونـی یـک دسـتگاه تانکـر حامل سـوخت خبـر داد. 
سـرهنگ اصغـر زارع بـا اعـام ایـن خبـر، گفـت: مامـوران پلیـس راه 
اسـتان اصفهان از واژگونـی یک دسـتگاه کامیون حامل بنزیـن درمحور 
اصفهـان- شـهرکرد محـدوده تونـل ُرخ مطلـع و بافاصلـه در محـل 

حاضـر شـدند.

وی با بیـان اینکه هیـچ گونه آسـیبی به راننده خـودرو وارد نشـده، گفت: 
به دلیـل نشـت بنزیـن از خـودروی مذکـور و احتمـال انفجـار بافاصله 
محـدوده تونـل ُرخ در محور اصفهـان - شـهرکرد و بالعکـس به صورت 

موقت مسـدود شـد.
رئیس پلیـس راه فرماندهـی انتظامی اسـتان اصفهـان گفـت: در همین 
راسـتا سـه راهی سـامان، محور جعفر آبـاد، محور سـامان - شـهرکرد و 
سـه راهی گاز، تونل فجر - شـهرکرد به عنوان راه هـای جایگزین درنظر 

گرفته شـده و دسـتگاه های امـدادی در حال پاکسـازی صحنه هسـتند.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از فرماندهـی انتظامـی اسـتان اصفهـان، 
سـرهنگ زارع بـا بیـان اینکـه هـر زمـان محـور مذکور بـه طـور کامل 
پاکسـازی و ایمنـی الزم در آن فراهـم شـود محدودیت برداشـته خواهد 
شـد، افـزود: از رانندگانـی که قصـد تـردد در ایـن مسـیر را دارنـد تقاضا 
می کنیم بـا ماموران پلیـس راه همکاری کـرده و از مسـیرهای جایگزین 

اسـتفاده کننـد.

واژگونی تانکر سوخت 
محور اصفهان - شهرکرد 
را مسدود کرد

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان خبر داد:

خبر اول
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شهرستان

Isfahan News

امـام جمعـه موقـت اردسـتان بـا تاکید 
بـر لـزوم تحـول در دسـتگاه قضایـی 
بایـد  گفـت:  تحـول  سـند  اجـرای  و 
و  بـرود  بیـن  از  فسـادزا  سـاختارهای 
انتظـار مـردم ایـن اسـت کـه دسـتگاه 
قضـا بـه جـد بـا مفسـدان و مسـببان 
کشـور  اقتصـادی  کنونـی  وضعیـت 

کنـد. برخـورد 
در  صابـری  منصـور  حجت االسـام 
خطبـه نمـاز اردسـتان در مسـجد جامع 
ایـن شـهر افـزود: کجـای دنیـا سـابقه 
دارد دولتی که در رأس کار اسـت بدهی 
۴۸۰ هـزار میلیـاردی بـه بـار بیـاورد تا 
دولـت کنونی مجبور باشـد ایـن بدهی 
را بپـردازد؟ قوه قضاییه باید با مسـببان 

ایـن وضعیـت برخـورد کند.
وی بـه دیـدار مسـووالن قضایـی بـا 
رهبرفرزانه انقاب اسـامی اشـاره کرد 
و افـزود: ایشـان توصیه هـای مختلفـی 
بـه مسـووالن قضایی داشـتند؛ از جمله 
اجـرای تحـول اساسـی و اجـرای سـند 
تحـول در ایـن دسـتگاه کـه ضـرورت 

دارد هـر چـه زودتـر عملیاتی شـود.
امام جمعـه موقـت اردسـتان به سـالروز 
و  اشـاره  امریکایـی  بشـر  حقـوق 
تصریـح کـرد: وقتـی دسـتگاه قضایـی 
و  جنایتـکاران  بـا  می خواهـد  ایـران 
مجرمـان برخـورد جـدی کنـد صـدای 
اعتـراض آمریـکا و غـرب در می آیـد و 
دم از حقـوق بشـر می زننـد و بـه قـول 
خودشـان حقوق یشـر آمریکایـی زیر پا 

می شـود. گذاشـته 
وی افـزود: وقتـی آمریکا بـه هواپیمای 
مسـافربری رحـم نکـرد و با سـرنگون 
کـردن آن در خلیـج فـارس، نزدیک به 
۳۰۰ نفـر را بـه کام مـرگ کشـید و یـا 
بـا ورود به کشـورهایی از جملـه ویتنام، 
افغانسـتان، عـراق و سـوریه آن همـه 
جنایـت انجـام داد چگونـه می توانـد دم 

از حقـوق بشـر بزند.
وی خطـاب بـه مسـووالن شهرسـتان 
اظهار داشـت: با مردم روراسـت باشـید 
و فعالیت هـای انجـام شـده را از طریق 
رسـانه ها بـه اطـاع مـردم برسـانید تا 

مـردم امیدوار شـوند.
داد:  ادامـه  صابـری  االسـام  حجـت 
سـفر  نتیجـه  هسـتند  منتظـر  مـردم 
معـاون رییس جمهور و رییس سـازمان 
برنامـه و بودجـه به اردسـتان را بدانند و 
مسـووالن دسـتاوردهای ایـن سـفر را 

اطـاع رسـانی کننـد.
وی بـا اشـاره به سـالروز ازدواج حضرت 
علـی )ع( و فاطمـه زهـرا )س( و تبیین 
ویژگی های شـخصیتی ایـن دو بزرگوار 
خطـاب به پـدران و مـادران تاکید کرد: 
بایـد با پرهیز از چشـم و هم چشـمی و 
تجمل هـا، ازدواج فررندان آسـان شـود.

امـام جمعـه موقت اردسـتان بـه پلمب 
کشتارگاه مشـترک دام اردستان و زواره 
اشـاره و اضافـه کـرد: چند وقتی اسـت 
ایـن واحـد تعطیـل شـده، حال سـووال 
اینجاسـت آیـا قبـل از تعطیـل کـردن 
وجـود  مرمـت  امـکان  این مجموعـه 
نداشـت که هـم اکنون مردم بـا کمبود 
گوشـت مواجه نباشـند و قصابـان بیکار 

نشوند؟
وی افـزود: الزم اسـت دسـتگاه قضایی 
و  غیرشـرعی  ذبـح  تـا  بکنـد  فکـری 
نامناسـب انجـام نشـود و از مسـووالن 
می خواهیـم طـی یـک هفتـه تکلیـف 
ایـن کار را روشـن کنند کـه در غیر این 
صـورت در خطبه آینده موضـوع را طور 

دیگـری مطـرح خواهیـم کرد.
بـه  صابـری  االسـام  حجـت 
اردسـتان  در  بانـوان  دوچرخه سـواری 
موضـوع  ایـن  گفـت:  و  کـرد  اشـاره 
دوبـاره رواج پیدا کـرده و برخی از زن ها 
در معابـر شـهری اقـدام بـه دوچرخـه 
سـواری می کننـد که به فتـوای مراجع، 
دوچرخـه سـواری در خیابان و در حضور 
مـردان نامحـرم، حـرام اسـت و باید در 
فضـای اختصاصی این کار انجام شـود.

جوانـان  و  ورزش  اداره  داد:  ادامـه  وی 
و شـهرداری بایـد مکان مناسـبی را در 
اختیـار بانوان بگذارند تا به دور از چشـم 

نامحـرم دوچرخـه سـواری کنند.
شهرسـتان اردسـتان بـا افـزون بـر ۴۳ 
هـزار نفـر جمعیـت در ۱۱۸ کیلومتـری 
شـده  واقـع  اصفهـان  شـرقی  شـمال 

. ست ا

امام جمعه موقت اردستان:

قوه قضاییه با مسببان وضع 
موجود اقتصادی کشور 

برخورد کند

خطبه
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دانشـیار پژوهشـکده باستان شناسـی کشـور بـا بیان 
اقلیـم اصفهـان یـک وظیفـه ملـی  اینکـه حفـظ 
اسـت، اظهار کرد: فرونشسـت در خـط اول، فرهنگ 
اصفهـان را تهدیـد می کند و اصفهـان بدون فرهنگ 

خـود مشـکات بسـیار شـدیدی خواهد داشـت.
ناصـر نـوروززاده چگینـی در پنجمیـن نشسـت از 
بـا  کـه  مردمـان  مـا  شـیوه  نشسـت های  سلسـله 
موضـوع اقلیـم اصفهان در مـوزه عصارخانه شـاهی 
برگزار شـد بـا بیـان اینکه شـعار شـورای بین المللی 
بناهـا و محوطه هـای تاریخـی )ایکوموس( در سـال 
جـاری »میراث و اقلیم« اسـت، گفت: اقلیـم واژه ای 
یونانـی اسـت کـه بعـد از آن بـه زبان هـای فرانسـه 
و انگلیسـی وارد شـد و در فرهنـگ از آن به عنـوان 
آب وهـوا اسـتفاده می شـود امـا از طرفـی آب وهـوا 
پیش بینـِی  قابـل  مفهـوم  یکـی  دارد،  مفهـوم  دو 
کوتاه مـدت و دیگـری پیش بینی هـای طوالنی مدت 
حـوزه  اقلیـم  یـک  زمیـن  بیـن،  ایـن  در  اسـت. 
آب وهوایـی اسـت و زیرمجموعـه آن هـم حوزه های 
سـرزمینی مختلفـی وجـود دارد کـه هرکـدام دارای 
اقلیـم خاص خـود اسـت؛ بنابراین اقلیم از یکسـو به 
معنـای شـرایط آب وهوایی اسـت که اگـر کوتاه مدت 
باشـد در قالب آب وهوا و اگر بلندمدت باشـد در قالب 

اقلیـم بـه آن پرداختـه می شـود.
ایـن باستان شـناس و متخصـص میـراث فرهنگـی 
می دهـد،  هـم  بـوم  و  مـرز  معنـی  اقلیـم  افـزود: 
همچنیـن در معنـای کشـور، والیـت و ایالـت هـم 
کاربـری دارد و در نـزد قدما کـره زمین به هفت اقلیم 
از بخش هـای قطـب تا خط اسـتوا تقسـیم می شـد، 
دهخـدا نیز در تعریف اقلیـم از آن به عنوان خمیدگی 
و انحنـا و انحـراف و اصطاحـاً بـه معنـی تمایـل و 
انحـراف ناحیه ای از زمین نسـبت به آفتـاب یادکرده 
اسـت، همچنیـن اقلیم را به معنای متوسـط شـرایط 
جـوی در یـک منطقـه در مـدت طوالنـی تعریـف 
کرده انـد کـه گاهـی بـه قرن هـا نیز می رسـد ضمن 

اینکـه نمی توان پیش بینـی کرد که اقلیـم چه زمانی 
عوض خواهد شـد و چه عواملـی در تغییر آن دخالت 
دارنـد هرچند کـه امـروز پژوهشـگران متوجه برخی 

عوامـل اثرگـذار در تغییـر اقلیم شـده اند.
او تصریـح کرد: از سـال های 2۰۱6 تا 2۰۱9 مردمان 
کـره زمین مـوج گرمـای فزاینـده ای را تجربه کردند 
و آتش سـوزی های گسـترده ازجملـه در اسـترالیا رخ 
داد کـه باعـث شـد بشـر بـه دنبـال راه چـاره باشـد. 
البتـه آب وهـوا یک سیسـتم متغیر و عصبانی اسـت 
و کوچک تریـن تغییـر در یـک محوطـه می توانـد 
تبعات بسـیار سـنگینی را در حـوزه آب وهوایی ایجاد 
کند. تابش شـدید خورشـید کـه از سـال ۱۸5۰ یک 
درجـه بـه دمـای زمیـن اضافه کـرد و نقش انسـان 
در تغییـر سـاختارهای طبیعـی اقلیِم زمیـن می تواند 
به شـدت این سیسـتم آشـوبناک و عصبانی را تحت 
تأثیـر قرار دهد. در این بیـن اقلیم در مناطق مختلف 
کـره زمین، هـم از طریق عرض جغرافیایـی و هم از 
طریق سـطح ارتفاع از دریا قابل شناسـایی اسـت که 
در اقلیـم ایـران نیـز ارتفـاع نقش مهمـی دارد ضمن 

اینکـه عـرض جغرافیایـی ایران زیاد اسـت.
• اثرگـذاری زاینـده رود در تغییرات اقلیمی 

منطقه
نوروززاده چگینی با بیان اینکه برای ایران تقسـیمات 
اقلیمـی مختلفـی انجام شـده اسـت، ادامـه داد: ایران 
یک اقلیم در عرض جغرافیای معتدل شـمالی اسـت 
کـه آب وهوای خشـک و نیمه خشـک دارد امـا درون 
یعنـی  اسـت  مختلفـی  اقلیم هـای  دارای  خـودش 
اقلیـم واحـد ایـران دارای اقلیم هـای کوچک تری در 
درون خـود مثـل اقلیـم گـرم و خشـک، اقلیم سـرد 

کوهسـتانی و اقلیـم گرم و مرطوب اسـت.
دانشـیار پژوهشـکده باستان شناسـی گفـت: منطقـه 
اصفهـان به عنـوان یکـی از بزرگ تریـن پهنه هـای 
اقلیمـی در داخل ایران که از یکسـو دارای آب وهوای 
گـرم و خشـک در قسـمت شـرقی اسـتان و یـک 

قسـمت آب وهـوای سـرد کوهسـتانی کوهپایـه ای 
کوهسـتان  شـرقی  سـمت  ارتفاعـات  کـه  اسـت 
زاگـرس را در حوزه بختیـاری، کهگیلویه و بویراحمد 
و شـمال فـارس تشـکیل می دهـد و ایـن دو اقلیـم 
گـرم و خشـک و اقلیـم سـرد کوهسـتانی در کنـار 
هـم قرارگرفته انـد. اصفهـان ازیک طـرف در میانـه 
کوهسـتان و دشـت قـرار دارد یعنـی در اصفهـان از 
سـمت غـرب بـا ارتفاعـات و در قسـمت شـرقی بـا 
کویـر مواجه هسـتیم، ضمن اینکه منطقـه غربی آن 
پرباران اسـت و رطوبت بیشتری دارد و منطقه شرقی 
خشـک اسـت بنابرایـن اقلیم اصفهـان ازنظر طبیعی 
خودبه خـود دارای دو بخـش متفاوت اسـت که چون 
اصفهـان در لبـه اتصال این دو بخـش قرارگرفته این 

دو را بـه هـم دوخته اسـت.
این اسـتاد دانشـگاه با بیـان اینکه در اقلیـم اصفهان 
ارتفـاع و دیگـری  پدیـده جغرافیایـی و سـطح  دو 
مقابـل  در  خشـک  و  گـرم  متفـاوت  آب وهـوای 
آب وهوای سـرد کوهسـتانی وجـود دارد، اضافه کرد: 
رودخانـه زاینده تقریباً یک مسـیر شـرقی غربی دارد 
که از کوهسـتان های بختیاری سرچشـمه می گیرد و 
ابتـدا در یـک مسـیر شـمالی جنوبی بـه کهگیلویه و 
بویراحمـد می آید و در مرزهای این دو اسـتان مسـیر 
شـرقی غربی خـود را طـی می کند و حـوزه اصفهان 
را هـم از ایـن طریـق به دو قسـمت تقسـیم می کند 
یعنـی زاینـده رود در تغییـرات اقلیمی منطقـه اثرگذار 

است.
• اصفهان؛ اقلیم طبیعی، تاریخی، انسـانی 

و فرهنگی
نـوروززاده چگینـی با تأکیـد بر اینکه گاهـی به اقلیم 
از مبنـای شـرایط آب وهوایـی و شـرایط فیزیکـی و 
طبیعـی زمین و گاهـی از مبنای فرهنگـی اجتماعی 
و انسـانی پرداخته می شـود، تصریح کرد: در سراسـر 
سـرزمین ایـران، پهنه هـای طبیعـی متعـددی وجود 
دارد کـه سـاختارهای طبیعـی معینـی هـم دارنـد و 

داشـته های آن هـا مخصـوص به خودشـان اسـت و 
اکثـراً پهنه هـای فرهنگـی روی پهنه هـای طبیعـی 
نشسـته و مرزبندی هـای طبیعـی و فرهنگـی را در 
هـر نقطـه شـکل داده اسـت و در این میـان مردمان 
هـر فرهنـگ ویژگـی خـود را دارند چراکه انسـان در 
مـکان زندگـی می کنـد، دچار زمان اسـت، بـه زمان 
آلـوده می شـود، مریضـی زمـان می گیـرد و بـا توجه 
بـه باورهـا و تمایات درونـی و آنچه قابل احسـاس 
نیسـت و ازنظـر کالبـدی عینیـت پیـدا نمی کنـد و 
به عنـوان میـراث معنوی هر سـرزمین یا هر جمعیتی 
نامیـده می شـود اقلیـم فرهنگی خاص خـود را دارند؛ 
بنابرایـن در تبـادالت جمعی خود ازیک طـرف دارای 
یـک اقلیم طبیعی و از سـوی دیگـر دارای یک اقلیم 

فرهنگی هسـتند.
او افـزود: در پهنـه سـرزمینِی اصفهـان ازیک طـرف 
بـا اقلیـم طبیعـی و آب وهوایـی اصفهـان روبـه رو 
می شـویم و ازیک طـرف بـا اقلیم فرهنگی و انسـانی 
اصفهـان مواجـه هسـتیم و درنتیجـه اصفهـان را از 
سـایر نقـاط ایـران متمایـز می کنـد ضمـن اینکـه 
وجـه اشـتراک خود با دیگـر نقاط ایـران را هم حفظ 
می کنـد یعنـی در قالـب فـات ایـران خصوصیـات 
جمعـی خـود را حفظ می کننـد اما در پـاره اقلیم های 
خودشـان  مختـص  خصوصیـات  دارای  سـرزمینی 
می شـوند و درنتیجـه در حـوزه سـرزمینی با شـرایط 
طبیعـی و آب وهوایـی خـاص خـود روبه رو هسـتند، 
ازنظـر کشـاورزی تولیـدات معیـن خودشـان را دارند 
را  بهره هـای خودشـان  زیرزمینـی  منابـع  ازنظـر  و 
می برنـد ضمـن اینکـه توانایی هـای فرهنگـی آن ها 
می توانـد در کیفیـت بهره بـرداری از پهنـه طبیعـی 
تأثیـر بگـذارد و حاصـل آن تاریـخ روایـی فرهنگـی 
و تاریخـی هـر قطعـه از اقلیم هـای موجـود در ایران 
را تشـکیل دهـد. اگـر ما به گذشـته اسـتان اصفهان 
بازگردیـم ضمـن اینکه یـک اقلیم طبیعـی می بینیم 
بـا یـک اقلیـم تاریخـی، یـک اقلیـم انسـانی و یک 

اقلیـم فرهنگـی مواجـه هسـتیم کـه البتـه دانه های 
مختلفـی دارد و شـهر اصفهـان در ایـن اقلیـم نقش 

مرکـزی دارد.
نـوروززاده چگینـی بـا بیـان اینکـه امـروز اسـتان 
اصفهـان دچـار مشـکاتی در زمینـه آب اسـت و 
کم آبـِی طبیعـی سـرزمین اصفهـان در دوره قبـل از 
صفـوی هـم ایجادشـده، گفـت: بزرگ تریـن منطقه 
صنعتـی ایـران در اصفهـان اسـت، بزرگ ترین حجم 
تولیـد غیرنفتـی در اصفهان اسـت و به همین جهت 
جمعیت وسـیعی هم در این حوزه سـاکن شـدند. این 
صنایـع بـه آب نیاز دارند مخصوصـاً صنایع فوالد که 
حجـم عظیمـی از آب را به خـود اختصاص می دهند. 
از طـرف دیگـر مناطق غربی اسـتان اصفهـان اکثراً 
عشـایر بودند که از دوره پهلوی اول سـعی در اسکان 
آن هـا صـورت می گیرد و سـاکن شـدن آن هـا یعنی 
شـکل گرفتـن روسـتاها و شـهرها و تمرکز جمعیت 
کـه طبیعتـاً بـه آب بیشـتری نیـاز پیـدا می کننـد، 
جواب هـای  بایـد  زاینـده رود  رودخانـه  درنتیجـه 

مختلفـی بدهد.
• حفـظ اقلیـم اصفهـان یـک وظیفـه ملی 

است
ایـن باستان شـناس افـزود: زاینـده رود ازیک طـرف 
بایـد جواب کشـاورزی بسـیار وسـیع منطقه دشـت 
اصفهـان را بدهـد چـون دشـت اصفهـان بیـن دو 
آب  و  دارد  قـرار  زاگـرس  و  کرکـس  رشـته کوه 
زاینـده رود کـه از ایـن بخـش عبـور می کنـد باعث 
می شـود کشـت آبـی در منطقـه اصفهـان وسـعت 
بگیـرد یعنـی زاینـده رود بایـد جـواب کشـت آبی را 
بدهـد، بایـد جـواب صنایـع مخصوصـاً ذوب آهـن و 
فـوالد مبارکـه را بدهد، باید جواب آب شـرب زندگی 
زاینـده رود  می بینیـم  درنتیجـه  بدهـد؛  را  شـهری 
نمی توانـد جـواب چنیـن میـزان از توقـع را بدهد که 
در سـال های اخیر با خشـک شـدن بسـتر زاینده رود 

هسـتیم. روبه رو 

گزارش ویژه

دانشیار پژوهشکده باستان شناسی:

حفظ اقلیم اصفهان یک وظیفه ملی است

شهردار نجف آباد برنامه ها و جشن های ویژه دهه والیت با 
شعار »فقط به عشق علی )ع(« را تشریح کرد. عبدالرسول 
امامی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به برگزاری جشن 
اظهار  نجف آباد،  شهدای  یادمان  در  نودی ها  دهه  حجاب 
کرد: در دهه والیت و همزمان با عید قربان تا عید غدیر 
سلسله جشن های »فقط به عشق علی )ع(«، در پارک و 

بوستان های مناطق مختلف شهر برگزار می شود.
آکروبات،  گروه  سرود،  گروه  موسیقی،  اینکه  بیان  با  وی 

شعبده بازی و آیتم های کودکانه از بخش های مختلف این 
افزایش  برنامه  این  برگزاری  از  افزود: هدف  است،  برنامه 
شادی و نشاط اجتماعی میان شهروندان در مناطق مختلف 

است.
شهردار نجف آباد از مشارکت در اجرای دو مجموعه برنامه 
فرهنگی مذهبی به مناسبت دهه والیت در میدان امام خمینی 
)ره( و پارک الله خبر داد و خاطرنشان کرد: برپایی محفل 
ادبی غدیر در مجموعه عامه دهخدا ویاشهر و مجموعه 

نشست  یزدانشهر،  فرهنگ  عمومی  کتابخانه  و  فرهنگی 
نشست  خادمی،  کتابخانه  در  غدیر  تخصصی  هم اندیشی 
نویسندگان کوچک به مناسبت روز قلم و جشن والیت در 
مجموعه فرهنگی شهید امامی، برپایی نمایشگاه قاب غدیر 
در نگارخانه فرهنگسرای شهید منتظری و برگزاری برنامه 
پیمان دوستی ویژه نابینایان در مجموعه فرهنگی شهیدان 
فتاح الجنان از ویژه برنامه های مراکز فرهنگی در دهه والیت 

است که در مناطق مختلف شهر برگزار می شود.

شهردار نجف آباد خبر داد:

جشن حجاب دهه 
نودی ها در شهر 

برگزار می شود

سازمان سنجش در اردستان گفت: کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ 
با رقابت 69۳ داوطلب اردستانی در پنج گروه آزمایشی همزمان با 

سراسر کشور در تیرماه سال جاری برگزار می شود.
ابراهیم زاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: کنکور سراسری سال 
۱۴۰۱ با رقابت 69۳ داوطلب اردستانی در پنج گروه آزمایشی 
ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و زبان های خارجی 

همزمان با سراسر کشور در تیرماه سال جاری برگزار می شود.
وی با بیان اینکه آمار کل داوطلبان استان 69۳ نفر است که از 
این تعداد، ۴۴۰ زن و 25۳ نفر مرد هستند، افزود: تعداد داوطلبان 
گروه آزمایشی علوم ریاضی ۳9 شرکت کننده شامل 2۸ مرد و 
۱۱ زن هستند که داوطلبین این گروه نسبت به سال گذشته ۱5 

درصد کاهش داشته است.

نماینده سازمان سنجش در اردستان تصریح کرد: در گروه آزمایشی 
علوم تجربی 2۴6 نفر داوطلب حضور دارند که از این تعداد ۱6۱ 
نفر زن و ۸5 نفر مرد هستند. همچنین در گروه آزمایشی علوم 

انسانی 2۳2 نفر و در گروه آزمایشی هنر ۷9 نفر حضور دارند.
زاهدزاده اضافه کرد: روز شنبه هفته آینده داوطلبان گروه زبان 
رقابت  به  مرد  و ۳۰  نفر زن  داوطلب شامل 6۷  با 9۷  خارجه 

می پردازند.
آوردن  از  می شود  درخواست  داوطلبان  از  اینکه  بیان  با  وی 
وسیله های اضافی و لوازم الکترونیکی همراه خود اجتناب کنند و 
خانواده ها نیز به همراه فرزندان خود به مرکز آزمون مراجعه نکنند، 
خاطرنشان کرد: نتایج اولیه آزمون سراسری مردادماه از طریق 

سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعام خواهد شد.

امـام جمعـه کاشـان با تاکیـد بـر اینکه سـنت های غلط 
مانـع از ازدواج شـده اسـت، گفـت: خانواده هـا نبایـد بـه 
دنبـال تعییـن مهریه هـای سـنگین باشـند، بلکـه بایـد 

زمینـه ازدواج آسـان فراهـم شـود.
در  حسـینی  سیدسـعید  والمسـلمین  حجت االسـام 
خطبه هـای نمـاز جمعـه کاشـان بـا تبریـک فرارسـیدن 
سـالروز ازدواج امـام علی )ع و حضرت زهـرا )س( افزود: 
ازدواج یکی از مشـکل های نسـل جـوان در برهه کنونی 
اسـت کـه رهبر معظـم انقـاب فرمایش هـای مهمی با 

ایـن موضـوع مطـرح کرده اند.

وی بـا تاکیـد بـر اهمیـت ازدواج سـاده ادامـه داد: ازدواج 
زندگـی 2 انسـان بـا یکدیگر اسـت و مهریه زیـاد با این 

مهم تضـاد دارد.
بیشـتر  ریشـه  کـرد:  تصریـح  کاشـان  جمعـه  خطیـب 
مشـکل های ازدواج سـنت های غلـط اسـت و خانواده هـا 
سـختگیری های  از  پرهیـز  و  ساده زیسـتی  بـا  بایـد 
باشـند. جوانـان  آسـان  ازدواج  زمینه سـاز  غیرضـروری 

حجت االسـام والمسـلمین حسـینی بـا اشـاره بـه اقدام 

دولـت سـیزدهم درخصوص حـذف ارز ترجیحی توسـط 
دولـت افـزود: هم اکنـون مشـکل اقتصـادی و امنیـت 
غذایـی در کشـورهای مختلف وجـود دارد و بـرای مثال 
از هـر 6 آلمانـی یـک نفـر یک وعـده غذا خـود را حذف 
کـرده، پارلمـان انگلیس درخواسـت تشـکیل وزارت فقر 
غذایـی ارائـه داده و قیمـت بنزیـن به باالتریـن حد خود 

رسـیده است.
وی بـه هفته حقوق بشـر آمریکایی اشـاره کـرد و گفت: 
تـرور آیـت اهلل محمـد صدوقـی امـام جمعـه فقیـد یزد و 
هـدف قـرار دادن هواپیمـای مسـافربری ایرانـی با 29۰ 

مسـافر بخـش کوچکـی از جنایت هـای آمریکا اسـت.
خطیـب جمعـه کاشـان بـا بیـان اینکـه چالش ایـران با 
آمریـکا در گذشـته بر سـر کوتـاه کردن دسـت بیگانگان 
بـود، ادامـه داد: چالـش امـروز، حضـور ایـران مقتـدر در 
مرزهای رژیم صهیونیسـتی اسـت. وی با یـادآوری ترور 
سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی بـه دسـتور رییس 
جمهـور وقـت آمریـکا تصریـح کـرد: هـدف قـرار دادن 
پایگاه نظامی عین االسـد یک سـیلی بـود و انتقام اصلی 

خـروج آمریـکا از منطقـه خاورمیانه اسـت.

نماینده وزارت نیرو در مرکز جهاد آبرسانی به روستاهای کشور گفت: 
انتظارمی رود با اجرای کامل طرح جهاد آبرسانی به ۱۰ هزار روستا تا 
پایان دولت سیزدهم 95 درصد مردم در روستاها از آب شرب پایدار 

بهره مند شوند.
مهدی خان احمدی که در نشست بررسی طرح های آبرسانی به 
در  افزود:  می گفت  نایین سخن  در شهرستان  محروم  روستاهای 
مرحله نخست طرح بزرگ آبرسانی به روستاهای کشور، عملیات 

آبرسانی به ۷۰۰۰ روستا عملیاتی می شود.
وی افزود: این طرح با اجرای 2۱ هزارکیلومتر خط انتقال و شبکه 
توزیع آب، احداث ۷۰۰ هزارمتر مکعب مخزن ذخیره آب و نیز احداث 
۷۸۰ باب ایستگاه پمپاژ آب و با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی 
)ع(، بسیج سازندگی، قرارگاه خاتم االنبیا، نیروی زمینی و نیروی 

دریایی و در قالب محرومیت زدایی آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان نیز در این نشست 

گفت: در طول سال آب مورد نیاز ساکنان بیش از ۳۰۰ روستا در 
استان از طریق آبرسانی سیار تأمین می شود که این تعداد در ماه های 

گرم سال به حدود ۳۷۰ روستا افزایش می یابد.
حسین اکبریان افزود: هم اکنون 9۷5 روستا به دلیل نداشتن زیر 
ساخت های مناسب با تنش آبی مواجه هستند و برای غلبه بر این 
مشکل و آبرسانی پایدار به بیش از ۴2۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 

است.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: در مرحله نخست طرح جهاد 
آبرسانی به روستاهای کشور تعداد 65 روستا در شهرستان های نایین، 

فریدونشهر و سمیرم از آب شرب پایدار بهره مند می شوند.
و  تجهیز  حفر،  بر  عاوه  این طرح  قالب  در  کرد:  اعام  اکبریان 
بهسازی 6 حلقه چاه، ۳6۱ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، ۱۰ 
هزار متر مکعب مخزن ذخیره و ۱۰ باب ایستگاه پمپاژ آب نیز اجرا 

و احداث می شود.

سازمان سنجش اعالم کرد:

رقابت ۶۹۳ داوطلب کنکور در اردستان

امام جمعه کاشان:

خانواده ها از تعیین مهریه زیاد برای ازدواج جوانان پرهیز کنند

نماینده وزارت نیرو در مرکز جهاد آبرسانی به روستاهای کشور:

 تا پایان دولت سیزدهم ۹۵ درصد مردم
در روستاها از آب شرب پایدار بهره مند می شوند

دادستان عمومی و انقاب تیران و کرون گفت: 2 پرونده مربوط به قتل 
در این شهرستان با شناسایی قاتان به سرانجام رسید و 2 پرونده دیگر 
در حال بررسی است. محمد رضایی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: 
یک واقعه قتل در ماه های پایانی سال گذشته و سه واقعه قتل از ابتدای 
امسال تا کنون در شهرستان تیران و کرون به وقوع پیوست که بر اثر آن 

6 نفر جان خود را از دست دادند.
وی با اشاره به پرونده قتل خانوادگی گفت: قاتل به دلیل اختافات 
خانوادگی، همسر دوم و پدر و مادر زن خود را به قتل رساند و پس از 
این واقعه در یک حوزه قضایی دیگر، خودکشی کرد که جریان کیفری 

پرونده با این وصف مختومه شد.

دادستان عمومی و انقاب تیران و کرون با اشاره به پرونده قتل یک 
جوان 2۳ ساله در یک خانه مجردی، اضافه کرد: قاتل این جوان به اقدام 
مجرمانه خود اعتراف کرد و مراحل تحقیقاتی پرونده تکمیل شد و برای 

صدور رأی به دادگاه کیفری یک مرکز استان فرستاده می شود.
به گفته وی، پرونده 2 قتل دیگر در حال بررسی برای شناسایی قاتل 

است که به دلیل وضعیت محرمانه آنها، امکان تشریح وجود ندارد.
رضایی با بیان اینکه پرونده قتل در یک خانه مجردی حساسیت برای 
پیشگیری از چنین اتفاقاتی را افزایش داد، تصریح کرد: با مصوبه شورای 
تأمین و دستور دادستانی سه خانه تیمی دارای فساد در این شهرستان 

شناسایی شده است و تعدادی نیز دستگیر و زندانی شدند.

بر  پلیس  نظارت های  تاکید کرد:  این خانه ها،  پلمب  به  اشاره  با  وی 
مکان هایی که احتمال وقوع جرم دارد افزایش یافته است.

دادستان عمومی و انقاب تیران و کرون از تدوین برنامه جامع پیشگیری 
از وقوع جرم برای این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این طرح مبتنی 
بر شرایط این خطه و بومی سازی دستورالعمل های اباغی قوه قضاییه 

بمنظور پیشگیری از وقوع جرم است.
وی، تحلیل آماری و شناسایی کانون های جرم و مصادیق مجرمانه را 
از مؤلفه های تدوین طرح مذکور دانست و گفت: عاوه بر بکارگیری 
ظرفیت قضایی، انتظامی و امنیتی در اجرای طرح، توان سازمان های 
مردم نهاد و تشکل های اجتماعی و نهادهای دولتی بکار گرفته می شود.

رضایی خاطرنشان کرد: ظرفیت و نقش تاثیرگذار نهادهای مردمی و 
فعالیت های فرهنگی در پیشگیری از وقوع جرم و اقدام به موقع بیشتر از 

برخورد قضایی و امنیتی کارساز خواهد بود.
و  مأموریت  انجام  در  اداری  دستگاه های  فعل  ترک  یادآورشد:  وی 
پیشگیری از وقوع جرم غیر قابل بخشش است و با مدیران آنان برخورد 
قاطعانه می شود. رضایی، ساماندهی اتباع بیگانه مشغول به کار در تیران و 
کرون با تدوین شناسنامه و بررسی نیروی مورد نیاز را از جمله اقدام پیش 
رو عنوان کرد و گفت: نبود نظارت و برنامه منسجم در این حوزه باعث 
شده است تا جرائم و ناهنجاری ها بین اتباع افزایش یابد و مشکاتی 

ایجاد شود. تیران و کرون در ۴5 کیلومتری غرب اصفهان است.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان:

۲ پرونده قتل در تیران و کرون به سرانجام رسید



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

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

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

I s fa h a n  N e w s
Sunday, July 3, 2022 - No: 1093 

Iran and Russia signed a mem-
orandum of understanding 
(MOU) on road transportation 
cooperation, at the end of the 
two countries’ Road Transpor-
tation Joint Committee meet-
ing in Moscow on Wednesday.
The MOU, inked by Iranian 
deputy transport and urban de-
velopment minister and Rus-
sian deputy transport minister, 
is a step toward strengthening 
the two countries’ economic 
exchanges in the field of road 
transport.
The parties also discussed 
and made agreement on the 

exchange of statistics and 
information in terms of road 
transport, international road 
transport issues in the territory 
of Iran and Russia, the use of 
traffic permits, border cross-
ings and the development of 
international transport corri-
dors.
Sberbank ready to lay ground 
for Iran-Russia financial ex-
changes
Meanwhile, the head of Iran’s 
Trade Promotion Organization 
(TPO) announced the agree-
ments made with Sberbank of 
Russia to provide the neces-

sary infrastructure for financial 
exchanges between the busi-
nessmen of the two countries.
Making the remarks on the 
sideline of a meeting between 
the bank’s managing director 
and Iranian industry, mining 
and trade minister in Tehran, 
Alireza Peyman-Pak  informed 
about the agreements and fi-
nancial cooperation with Sber-
bank of Russia, and stating 
that this bank is the seventh 
largest bank in Europe and one 
of the largest banks in Russia 
with a large amount of financial 
scope, he stated: “This bank 

is one of the largest banks 
among Eurasian countries 
and it has many connections 
with many countries including 
China, Turkey and Persian Gulf 
countries.”
According to the official, in-
creasing trade exchanges be-
tween the two countries was 
one of the topics raised in this 
meeting.
Iran-Russia annual trade up 
80%
The TPO head further an-
nounced an 80-percent in-
crease in trade between Iran 
and Russia during the past 
year and said: “Trade between 
Iran and Russia reached $4 bil-
lion, which was unprecedented 
in the commercial history of 
the two countries, and with 
the effective communication 
of Iranian businessmen in var-
ious industries, we will soon 
see a significant increase in 
this figure.”
He pointed out the financial 
bases needed to achieve the 
growth of trade between Iran 
and Russia and said: “One of 
the problems in trade with 
Russia is in the financial field, 
and if the problems of financial 
exchanges are resolved, the 
growth of trade between the 
two countries will be realized.”
According to him, one of the 
main topics of the meeting 
with the directors and man-
aging director of Sberbank of 
Russia was financial channels 
and joint cooperation.
Iran and Russia have been tak-
ing serious steps for boosting 
their mutual trade over the past 
few years.
In late January, Iranian Pres-

ident Ebrahim Raisi said that 
the Islamic Republic and Rus-
sia have reached an agreement 
to boost the trade between the 
two countries up to $10 billion.
“We agreed to remove trade 
barriers and boost the eco-
nomic exchanges between the 
two countries. Currently, the 
level of mutual trade is not ac-
ceptable, so the two countries 
agreed to increase trade to 
$10 billion a year,” Raisi said 
on January 21, upon arrival to 
Tehran after a two-day visit to 
Moscow.
The president also noted that 
the two sides had also dis-
cussed monetary and banking 
issues during his talks with 
Russian officials.
“The two countries can take 
steps to break the dominance 
of the dollar over monetary 
and banking relations and 
trade with the national curren-
cy,” Raisi stressed.
The two countries also agreed 
to identify mutual agricultural 
capacities as well as suitable 
areas for the exchange of ag-
ricultural products in order to 
increase the level of trade in 
the agricultural sector, accord-
ing to the official.
He went on to say that the 
Islamic Republic of Iran has 
very good capacities in the 
field of transit and transpor-
tation, saying: “During this 
visit, it was agreed to activate 
the north-south corridor. This 
transit route will make the 
time and distance of transit-
ing goods from Russia and 
different northern countries 
to the southern regions much 
shorter.”

Iran, Russia ink road transportation co-op MOU

South Pars refineries 
well-planned overhaul 
for maximum gas refin-
ing
The director of production coordina-
tion and supervision in National Ira-
nian Gas Company (NIGC) said: “The 
South Pars gas complex refineries are 
now working for maximum gas refin-
ing through carrying out detailed and 
coherent overhaul plans.”
Making the remarks during the period-
ic visits to the production process and 
the progress of overhaul operations of 
South Pars gas complex refineries and 
during his visit to the third and sixth 
refineries of this complex, Ahmad 
Zamani said: “The current stable and 
continuous production in the South 
Pars Gas complex has been achieved 
with the efforts and dedication of you, 
the dear personnel; We hope that in the 
shadow of empathy and teamwork, we 
can take bigger steps in the direction 
of serving the society and prosperity 
of the country.” South Pars gas field, 
which Iran shares with Qatar in the 
Persian Gulf water, is divided into 24 
standard phases of development in the 
first stage. Most of the phases are fully 
operational at the moment.
The huge offshore field covers an area 
of 9,700 square kilometers, 3,700 
square kilometers of which are in 
Iran’s territorial waters in the Persian 
Gulf. The remaining 6,000 square kilo-
meters, called North Dome, are situat-
ed in Qatar’s territorial waters.
The field is estimated to contain a 
significant amount of natural gas, ac-
counting for about eight percent of the 
world’s reserves, and approximately 
18 billion barrels of condensate.

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

Iran, Russia, China rap 
US over impasse after 
JCPOA talks in Qatar
Iran, Russia, and China censured the 
United States at the UN Security Coun-
cil for refusing to meet Iran’s demands 
after two-day negotiations in Qatar to 
discuss the revival of the 2015 nuclear 
deal ended without a concrete result 
on Wednesday.
Diplomats spoke at the UN Securi-
ty Council Thursday, wringing their 
hands at perceived lack of progress 
after Iran and the European side said 
they will keep in touch “about the 
continuation of the route and the next 
stage of the talks”.

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

Global oil market needs 
more Iranian crude: 
Minister
The global oil market needs to in-
crease supply from Iran, said Iranian 
Oil Minister Javad Owji adding that 
disrupting energy security and intensi-
fying market fluctuations is a lose-lose 
game for all players in the field.
Speaking on the sidelines of the 30th 
OPEC and non-OPEC Ministerial 
Meeting which was held via videocon-
ference on Thursday, Owji noted that 
the OPEC+ will continue to monitor 
developments on a regular basis and 
take any action necessary to maintain 
stability in the oil market.

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

Kashan: City of histori-
cal monuments
With 470 hectares of historical struc-
tures, Kashan in the central province 
of Isfahan is known as the city of 
ancient monuments, said head of the 
city’s Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts Department.  
Speaking in an exclusive interview 
with Iran Daily, Ahmad Danaeinia, 
added that most of the city’s histori-
cal edifices date back to the Qajar Era 
(1794-1925 CE). Borujerdi House, 
Ameri House, Tabatabai House and 
Agha Bozorg mosque and school are 
among the monuments dating back 
to the Qajar Era. He noted that some 
parts of Kashan’s historical section 
were destroyed, pointing out that the 
irregular construction of streets and 
alleys in the area during the Pahlavi 
Period (1925-1979) damaged the val-
uable ancient structure.

Iran Seeks Guar-
antees/ West Says 
That’s a Maximal-
ist Demand
Iran has hit out at the United 
States for refusing to abandon 
its wrong path after two-day 
negotiations in the Qatari cap-
ital to discuss how to remove 
sanctions on the Islamic Re-
public ended Wednesday.
Diplomats spoke at the UN Se-
curity Council Thursday, wring-
ing their hands at perceived 
lack of progress after Iran and 
the European side said they 
would keep in touch “about the 
continuation of the route and 
the next stage of the talks”.
Iran’s UN Ambassador Majid 
Takht-Ravanchi told the council 
that the latest talks were posi-
tive and the Islamic Republic is 
ready to strike an agreement, 
but everything depends on the 
U.S. to make a decision.

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

Ukraine Reach-
es Out to Iran to 
Douse Flames of 
NATO’s War
The telephone talks between 
the Iranian and Ukrainian for-
eign ministers to defuse the 
flames of war, once again 
proved the peaceful nature of 
the Islamic Republic and its 
strict neutrality, coupled with 
efforts for solutions, concern-
ing crises around the world.
Hossein Amir-Abdollahian and 
Dmytro Kuleba stressed on 
ending the war with Russia 
into which Ukraine has been 
pushed by NATO through dip-
lomatic means.
The war, which is now in its 
fifth month, is being used by 
the West, especially by the 
US, to try to drain Moscow’s 
economic and military sources 
even it means killing the last 
Ukrainian soldier and destroy-
ing that country.

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

Iran Ready to Help 
End Ukraine Con-
flict

Iran has reaffirmed its com-
mitment to contribute to the 
diplomatic resolution of the 
simmering crisis in Ukraine, 
which is now into its fifth 
month.
Iran’s Foreign Minister Hus-
sein Amir-Abdollahian in a 
phone conversation with his 
Ukrainian counterpart Dmytro 
Kuleba on Thursday pointed 
to Iran’s principled position 
of opposing war and stressed 
ending the crisis through dip-
lomatic means.

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

Housing price in-
creases 8.4% in 
Tehran city
Average housing price rose 
8.4 percent in the capital 
Tehran during the third Irani-
an calendar month Khordad 
(ended on June 21), com-
pared to its previous month, 
according to a report by the 
Central Bank of Iran (CBI).
Based on the CBI data, the 
average price for one square 
meter of a residential unit 
in Tehran stood at 394.14 
million rials (about $1,313) 
during the mentioned month.
The average housing price 
in the said month also in-
creased 32.8 percent in com-
parison to the same month in 
the previous year.

Average housing price rose 8.4 per-
cent in the capital Tehran during the 
third Iranian calendar month Khordad 
(ended on June 21), compared to its 
previous month, according to a report 
by the Central Bank of Iran (CBI).
Based on the CBI data, the average 
price for one square meter of a resi-
dential unit in Tehran stood at 394.14 
million rials (about $1,313) during 
the mentioned month.
The average housing price in the said 
month also increased 32.8 percent in 
comparison to the same month in the 
previous year.
As reported, the number of real estate 
deals stood at 13,900 in the capital 
city in the third month of this year, 
rising 32.3 percent from the previous 
month, and 171.9 percent from the 
same month of the past year.
As previously reported by the CBI, the 
average housing price rose 16 per-
cent in the capital Tehran during the 
last month of the past Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 20), 
compared to the same month in the 
preceding year.
Based on the CBI data, the average 
price for one square meter of a res-
idential unit in Tehran stood at 351.2 
million rials (about $1,170) during 
the last month of the past year, up 
6.2 from its previous month, and 16 
percent from the same month of the 
preceding year.
Housing prices in Iran have been 

constantly rising over the past three 
years due to various internal and ex-
ternal factors.
Although, in early May, the chairman 
of Real Estate Agencies Union said, 
“This year is the year of lower hous-
ing prices; this condition will con-
tinue in the country for the next two 
years, and we will see a continuous 
decrease in housing prices”.
Mostafa Qoli Khosravi referred to a 
report released by Central Bank of 
Iran in terms of housing price in the 
first Iranian calendar month Farvardin 
(ended on April 20), and said: “The 
government is trying to compensate 
the housing shortage in the country 
with the National Housing Movement 
plan, and this plan is being prepared 

and implemented in several urban 
and rural areas”.
He said that there is currently short-
age of about 720,000 housing units 
in the country, adding: “Every year, 
dilapidated apartments are added to 
this number, therefore, the current 
government intends to compensate 
for the housing deficit by recognizing 
this shortage and implementation of 
National Housing Movement.”
The market will react positively to 
the increase in supply, and the com-
pletion of the government plans in-
cluding Mehr Housing and National 
Housing will control the uncontrolled 
growth of housing prices, he further 
predicted.
In early June, transport and urban 

development minister said that 1.35 
million units of National Housing 
Movement are currently under con-
struction throughout the country and 
the number is increasing every day.
Making the remarks in a ceremony to 
break the ground for starting the con-
struction operation of 15,000 units of 
National Housing Movement in Chit-
gar region, northwest of Tehran city, 
Rostam Qasemi said, “With the sup-
port of the parliament and the credit 
provided for the facilities of National 
Housing Movement, we will proceed 
according to the schedule”.
After National Housing Action Plan 
(started in 2018), National Housing 
Movement is the government’s sec-
ond major program to provide af-
fordable housing units for the low-in-
come classes.
The operation for the construction of 
209,212 residential units of National 
Housing Movement began in early 
February.
National Housing Movement to con-
struct four million housing units in 
four years is one of the major plans of 
the current government in the hous-
ing sector.
According to the plan, out of these 
four million residential units, 3.2 mil-
lion units will be constructed in cities 
and 800,000 units in villages, some 
of these units are currently being 
constructed after providing lands and 
preparing the necessary conditions.

Housing price increases 8.4% in Tehran city

 The value of Iran’s export of ceram-
ics and tiles rose nine percent in the 
first two months of the current Irani-
an calendar year (March 21-May 21), 
as compared to the same period of 
time in the past year, the spokesman 
of Industry, Mining and Trade Ministry 
announced.
Omid Qalibaf put the value of two-

month export of the mentioned prod-
ucts at $595,000.
He also said that Iran’s export of glass-
ware containers increased 50 percent, 
in terms of weight, in the first two 
months of this year, from that of the 
previous year.
The chairman of Iran Ceramic Society 
(ICS) has said the country exported 

over $1.6 billion worth of ceramics and 
glassware products in the previous 
Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20).
According to Hossein Zojaji, Iran ex-
ports about 800,000 tons of glass an-
nually while the demand for the prod-
uct in destination markets is over 1.2 
million tons.

“We are not able to export because our 
priority is meeting the domestic de-
mand,” Zojaji said.
“We produce 62 million tons of cement, 
450 million square meters of tiles, 2.7 
million tons of glass, 600,000 tons of 
refractories, 55,000 tons of porcelain, 
and 150,000 tons of sanitary porcelain 
every year,” the official added.

Ceramics, tile exports rise 9% in 2 months yr/yr
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 Parsa Mahjoub won a bronze 
medal in the 2022 Open Bi-
athle/Triathle Asian Champi-
onships on Friday.
The medal is the first ever 
medal of Iran at the sport in 
history.

The competition is being held 
in Burabay, Kazakhstan from 
June 28 to July 3.
Kazakhstan’s athletes Ayan 
Beisenbayev and Temirlan 
Temirov won the gold and sil-
ver medal respectively.

Mahjoub wins bronze 
at 2022 Open Biathle/
Triathle Asian Champi-
onships

Taekwondo coach 
Maddah unhappy 
with unfair treat-
ment in Asian 
championships
Iran women’s taekwondo na-
tional team head coach Minoo 
Maddah hailed her team’s per-
formance in the 2022 Asian 
Taekwondo Championships but 
expressed displeasure over not 
receiving the Best Coach Award.
Iranian women won six medals 
in total to grab the first-ever title 
at the Asian Taekwondo Cham-
pionships held in the South 
Korean city of Chuncheon last 
week.
“I congratulate the Iranian na-
tion on this great success. We 
are delighted that could make 
our compatriots happy,” Madd-
ah said in her interview with 
Tehran Times.
Maddah hit back at some critics 
who have undermined the level 
of the competition.
“The Asian Taekwondo Cham-
pionships was held in the 
country that is considered 
as the birthplace of taekwon-
do, so definitely the level of 
the competition was so high. 
South Korea, China, Vietnam, 
Kazakhstan, and other teams 
brought their best players and 
tried their best. I really wonder 
how some people in our coun-
try want to undermine the level 
of competition and make it look 
like a low-quality tournament,” 
she said.  
“Fortunately, thanks to the in-
ternet and social networks be-
cause there is nothing to hide in 
this regard, and everything be-
comes clear by a quick search 
on the Internet,” said the head 
coach of the Iran national team.
Nahid Kiani (-53kg), Akram 
Khodabandeh (+73kg), and 
Zahra Pour-Esmaeil (-73kg) 
won the gold medals in their 
respective weight classes to 
take the country’s gold count to 
three – one more than Iranian 
women had managed through-
out the past 24 editions.
Maddah’s team also collected a 
couple of silvers through Mo-
bina Nematzadeh (-49kg) and 
Nastaran Valizadeh (-62kg), 
along with Zahra Sheidaei’s 
-57kg bronze.
“All of our athletes did their 
best in the tournament. Val-
izadeh lost her gold due to 
inexperience. It was her first 
international competition, but I 
still believe she could have won 
the gold, and she lost in the last 
moments of the match just by 
her own mistake. The rest of 
our athletes were at their best, 
although they can still be better 
in the future tournaments,” she 
added.
The Iranian Women’s team 
concluded the event with 500 
points for their 1st title. Chi-
na finished second with 379 
points, 32 points clear of the 
hosts South Korea.
Surprisingly, Maddah did not 
win the tournament’s Best 
Coach Award, and it was 
awarded to Bijan Moghanloo, 
the head coach of Iran’s men’s 
taekwondo national team, while 
in the men’s event, Team Iran 
finished 5th, with three silver 
medals and one bronze!
“Honestly, I was both shocked 
and sad,” Maddah said unhap-
pily and continued: “For the 
first time in the history of Irani-
an taekwondo, we were able to 
win the Asian title and achieve 
an important success. I expect-
ed to get the best coach award 
but it didn’t happen, and I don’t 
know why,” Maddah implicitly 
said that she was thinking of 
ending her cooperation with the 
women’s taekwondo national 
team.

Natural Ways To Boost 
Serotonin

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.psycom.net/boost-serotonin-naturally

Medication isn’t the only way to get a 
little serotonin surge. Here are four al-
ternatives, backed by science.
If you’re happy and you know it, raise 
your hand. Congratulations! You prob-
ably have a sufficient level of serotonin 
in your body.
What Is Serotonin?
If neurotransmitters had categories like 
yearbooks, serotonin would definitely 
win the most-likely-to-make-you-hap-
py title. When you have enough, that is. 
When you have too little or too much, 
it’s an entirely different story altogeth-
er.
“People who are deficient in serotonin 
are at risk of developing symptoms of 
depression and anxiety,” explains Greg-
ory Scott Brown, MD, a board-certified 
psychiatrist and wellness advocate, 
and the founder and director of the 
Center for Green Psychiatry in Austin, 
Texas.
In fact, serotonin imbalance has long 
been linked to the regulation of mood, 
social behavior, appetite, sleep, mem-

ory, and sexual desire and function. It 
is important for central nervous system 
function, as well as digestive function, 
making its effects both physical and 
psychological.
Based on its suspected link to depres-
sion, serotonin is the target of the most 
commonly prescribed type of antide-
pressant medications: selective seroto-
nin reuptake inhibitors (SSRIs). A class 
that includes popular drugs like Prozac, 
Paxil, Lexapro and Zoloft, SSRIs work 
by blocking the reabsorption of seroto-
nin into the neurons of the brain. This 
allows more serotonin to be available 
to help the brain transmit necessary 
messages to regulate mood and other 
processes.
But medication isn’t the only answer.
Natural Remedies That Increase Ser-
otonin
“It is absolutely possible to increase 
serotonin without medication,” Dr. 
Brown says.
For those with mild to moderate levels 
of depression, Dr. Brown recommends 

a variety of non-pharmaceutical inter-
ventions to boost serotonin and im-
prove mood:
#1: Sunshine
“Spend more time outside,” he says. 
“There’s a clear link between sunlight 
and depression–as evidenced by light-
box treatment for seasonal depression. 
We’re learning more that people who 
are deficient in vitamin D are at greater 
risk of a lot of health problems, includ-
ing mental health. The best way to in-
crease vitamin D and reduce those risks 
is spending time outdoors, followed by 
eating foods fortified with vitamin D or 
taking vitamin D supplements.”
#2: Sleep
“We know that people who are de-
pressed have disruptive sleep. There’s 
a debate about whether inadequate 
sleep can cause depression or if poor 
sleep is a side effect of depression,” Dr. 
Brown adds. Whether it’s the chicken 
or the egg, the fact remains that sleep 
plays a big role in mood and getting 
sufficient shuteye can help naturally 

increase serotonin.
#3: Meditation
 “Meditation can increase activity in the 
GABA receptors, which helps us relax, 
and increase alpha wave activity in the 
brain, which helps reduce anxiety.”
#4: Therapy
Therapy can help tremendously.”
When Meds Are A Must
For some people with more severe 
depression, however, non-pharmaceu-
tical methods simply may not work on 
their own. For these people, Dr. Brown 
says medication may be the best an-
swer.
Can You Have Too Much Serotonin?
You can never have too much happy 
chemical, right? Wrong. In the case of 
serotonin, too much of a good thing 
can turn into a very bad thing.
“On the flip side, if you give someone 
medication that can raise their sero-
tonin levels too high, that can cause 
serotonin syndrome,” Dr. Brown adds. 
“This can make you very sick.”
Serotonin syndrome, a potentially 

life-threatening condition, is most of-
ten caused by drug interactions. Symp-
toms include:
• Agitation or restlessness
• Confusion
• Rapid heart rate and high blood pres-
sure
• Dilated pupils
• Loss of muscle coordination or 
twitching muscles
• Muscle rigidity
• Heavy sweating
• Diarrhea
• Headache
• Shivering
• Goose bumps
Signs of potentially life-threatening 
serotonin syndrome include:
• High fever
• Seizures
• Irregular heartbeat
• Unconsciousness
Seek emergency treatment immediate-
ly if you are taking psychiatric med-
ications and experience any of these 
symptoms.

 Loading and unloading of goods in 
the ports of Iran increased seven per-
cent in the first quarter of the present 
Iranian calendar year (March 21-June 
21), as compared to the same period 
of time in the past year, the coun-
try’s Ports and Maritime Organization 
(PMO) announced.
As the PMO reported, 51,661,306 tons 
of commodities were loaded and un-
loaded in the ports during the three-
month period.
Quarterly loading and unloading of oil 
products stood at 25,453,417 tons, 
with nine percent growth, and that of 
the non-oil goods stood at 26,207,889 
tons, with seven percent rise year on 
year.
Meanwhile, loading and unloading 
in the container sector was 622,524 
twenty-foot equivalent units (TEUs) 
in the first quarter of the present year, 
showing 12 percent as compared to 
555,334 TEUs in the first quarter of 
the previous year.
Based on the data previously released 
by Transport and Urban Development 
Ministry, loading and unloading of 
goods in the ports of Iran rose 17 per-
cent during the previous Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 20), 
as compared to the preceding year.
The ministry’s data show that loading 
and unloading of goods in the coun-
try’s ports reached 152.91 million tons 
in the previous Iranian calendar year, 
while the figure stood at 130.69 mil-
lion tons in the preceding year.
During the said year, loading and un-
loading operations in the container 
sector reached 2.1 million TEUs with 

a weight of 24.57 million tons, which 
was 13.5 percent more than the 1.85 
million TEUs in the Iranian calendar 
year 1399, the report said.
The loading and unloading of goods 
during the previous year also grew 
by 12.8 percent in the dry bulk sec-
tor, while in the liquid bulk sector the 
figure increased by 12.6 percent, in 
the general cargo sector rose by 13.1 
percent, and in the oil sector grew by 
22.5 percent.
While Iran is combating the U.S. uni-
lateral sanctions on its economy, the 
country’s ports as the major gates of 
exports and imports play a significant 
role in this battle. This role makes all-
out support to ports and more devel-
opment of them serious and vital.
Such necessity has led the govern-
ment to define projects for more de-
velopment of the ports and also take 
some measures to encourage invest-
ment making in ports, in addition, to 
facilitate loading and unloading of 
goods, especially basic commodities, 
there.
It is worth mentioning that Iran’s Ports 
and Maritime Organization (PMO) has 
defined a high number of projects to 
develop and improve the country’s 
ports, as the country aims to double 
the capacity of its ports in a course of 
five years.
According to Ports and Maritime Or-
ganization, the capacity of the coun-
try’s ports has increased from 180 
million tons in the Iranian calendar 
year 1392 (ended in March 2014) to 
250 million tons in 1399 (ended in 
March 2021).

Quarterly loading, unloading 
of goods in Iran’s ports up 7% on year

Iran’s Deputy Foreign Minister for Eco-
nomic Diplomacy Mehdi Safari said 
that considering the positive trade bal-
ance in the country’s non-oil trade in 
the current Iranian calendar year (start-
ed on March 21), the non-oil export is 
expected to reach $45-$55 billion in 
this year.
Referring to the policies of the 13th 
government in development of trade 
with neighboring countries, the official 
said: “The Ministry of Foreign Affairs is 
active in the field of eight or nine com-
ponents and methods to bring foreign 
currency for the country”.
These factors include export, import, 
transit, energy diplomacy, electricity 
and water, export of engineering servic-
es, transit services in different branch-
es, and technology transfer, he noted.
As announced by the head of the Islam-
ic Republic of Iran Customs Adminis-
tration (IRICA), the value of Iran’s non-
oil exports reached $13.69 billion in the 
first three months of the current Iranian 
calendar year (March 21-June 21), up 
21 percent compared to the last year’s 
same period.

Alireza Moghadasi said Iran exported 
27.7 million tons of non-oil commodi-
ties in the mentioned three months.
Meanwhile, some 8.154 million tons of 
goods valued at $12.464 billion were 
imported into the country in the said 
period to register an 18-percent rise 
in terms of value compared to the last 
year’s same quarter.
In total, the Islamic Republic traded 
about 36 million tons of non-oil goods 
worth $25.5 billion with its trade part-
ners in the first quarter of the current 
Iranian calendar year, up 19.5 percent 
in terms of value, Moghadasi said.
According to the official, the country’s 
trade balance was $605 million positive 
in the mentioned time span.
Iran’s top export destination during 
this period was China with $4.214 bil-
lion worth of imports from the Islamic 
Republic, followed by Iraq with $1.824 
billion, Turkey with $1.737 billion, the 
United Arab Emirates (UAE) with over 
$1.645 billion, and India with $424 mil-
lion.
Meanwhile, the country’s top five 
sources of imports during these three 

months were the UAE with $3.426 bil-
lion, China with $3.131 billion, Turkey 
with $1.273 billion, India with $512 
million, and Germany with $456 million 
worth of imports.
As previously announced by the IRICA 
head, the value of Iran’s non-oil trade 
rose 38 percent in the past Iranian cal-
endar year 1400 (ended on March 20), 
as compared to its previous year.
Moqadasi put the country’s non-oil 
trade at 162 million tons worth $100 
billion in the past year.
He said that Iran exported 122 million 
tons of non-oil products worth $48 bil-
lion in the previous year, which was $14 
billion (41 percent) more than the figure 
for its preceding year.
The country’s non-oil trade record in 
1400 was reached while the toughest 
sanctions were imposed on Iran, but 
thanks to God and the efforts of entre-
preneurs, producers and the coopera-
tion of foreign trade-related organiza-
tions, a historical record was achieved 
in the past year which was unprece-
dented in recent decades, the official 
has underlined.

‘Annual non-oil export
anticipated to hit $45b-$55b’
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مدیرعامـل فـوالد مبارکـه بـا بیان 
اینکه این شـرکت باید اتفاق بزرگی 
را در کشـور رقـم بزنـد، گفـت: ایـن 
اتفـاق بـزرگ اقتصـاد بـدون نفت و 
تبدیل شـدن بـه مجموعه ای اسـت 
کـه نقطـه قـوت نظـام باشـد. در 
ایـن مسـیر نیـز الزم اسـت از همـه 
ظرفیت هـای کوچـک و بـزرگ 

اسـتفاده شـود.
محمـد یاسـر طیب نیـا، مدیرعامـل 
شـرکت فوالد مبارکه، در دومین روز 
از کارگاه طراحـی مـدل کسـب وکار 
شـرکت های هلدینـگ آتیـه فوالد 
نقـش جهـان اظهـار کـرد: امـروز 
دشـمنان ما با تمام قوا رو بـه روی ما 
ایسـتاده اند. اگرچه در برخی حوزه ها 
غنی شـده ایم امـا در برخـی حوزه ها 

هنوز نیـاز بـه کار داریم.
وی افـزود: ما بایـد در حـوزه صنعت 
مرزهـای دانـش و فنـاوری را فتـح 
کنیم تا بتوانیم در جنـگ فعلی پیروز 
باشـیم. بـا توجـه بـه اینکه امسـال 
سـال »تولیـد؛ دانش بنیان، اشـتغال 
آفرین« اسـت، همه ما وظیفه داریم 

کـه در ایـن حـوزه گام برداریم.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه بـا بیان 
اینکـه امروز بـا بـا دو پدیـده »رقبا« 
و »دشمنان« مواجه هسـتیم، اظهار 
کـرد: از سـویی رقبـا بایـد محـرک 
فعالیـت مـا باشـند و از سـوی دیگر 
وجـود دشـمنان نبایـد مانـع فعالیت 

باشـند.
طیـب نیـا بـا اشـاره بـه اهمیـت 
تزکیـه نفـس، دوری از دوسـتان 
نـادان و مبارزه بـا دشـمنان در حوزه 
کسـب وکار گفـت: دشـمنان دانـا و 
نادان مـا بـا تمـام تـوان در مقابل ما 
ایسـتاده اند و ما نیـز باید با تـوکل بر 
خدا و با تمـام تـوان در مقابـل آن ها 

بایسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از نقـاط 
قوت فـوالد مبارکه مراکـز خدماتی 
و حضـور آن هـا در مناطـق مختلف 
جغرافیایی کشـور اسـت، گفت: این 
مسـئله باعث می شود اسـتعدادهای 
منطقه ای را زودتر از سـایرین کشف 
و از آن ها اسـتفاده کنیم. این مهم در 
حالـی رخ می دهد که رسـالت اصلی 
ایـن مراکـز یعنـی خـرده فروشـی 
محصـوالت فـوالدی و قـرار دادن 
این محصوالت در اختیار مشـتریان 

نیز انجـام می شـود.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه گفـت: 
این شـرکت بایـد اتفـاق بزرگـی در 
کشـور رقـم بزند؛ ایـن اتفـاق بزرگ 
اقتصاد بـدون نفـت و تبدیل شـدن 
بـه مجموعـه ای اسـت کـه نقطـه 
قوت نظـام باشـد. در این مسـیر نیز 
الزم اسـت از همـه ظرفیت هـای 
کوچک و بزرگ خود اسـتفاده شـود. 
عامـل موفقیت مـا اتحاد و انسـجام 
و همچنین تـوان هـم راسـتا کردن 
منابـع و اسـتفاده از ظرفیت هـای 

موجـود اسـت.
طیب نیـا اظهـار کـرد: در مسـیر 
خـود بایـد هوشـیار باشـیم و ضمن 
درک درسـت شـرایط، برنامه ریـزی 
بلندمدت، چشـم انداز، ایمان و جرئت 
اقدام داشـته باشـیم. اولین گام ما در 
این مسـیر ایجـاد حرکـت و پویایی 
در گـروه فـوالد مبارکـه و اسـتفاده 
حداکثـری از ظرفیت هـای موجـود 
اسـت. ایـن مهـم در کارخانـه فوالد 

مبارکـه رخ داده اسـت.
وی افـزود: در فروردیـن مـاه ۳۰ 
رکـورد در گـروه فـوالد مبارکـه بـه 
ثبت رسـیده اسـت. انتظار داریم این 
اتفـاق در مراکز خدماتـی و تک تک 

مجموعه هـای وابسـته بـه فـوالد 
مبارکـه رخ دهـد.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه 
گفت: بـا بیـان اینکـه هر فـردی در 
ابتدا باید به وظیفـه اصلی خود عمل 
کند، گفـت: ایـن نکته ای اسـت که 
باید در معماری سـازمانی مورد توجه 
قـرار گیـرد. بایـد از ظرفیت هـای 
اسـتانی مراکز خدماتی استفاده کرد.

طیب نیا اظهار کرد: در شـرکت های 
ما دو نقطـه قوت باید ایجاد شـود؛ در 
غیـر ایـن صـورت در توسـعه آن ها 
بـا مشـکل مواجـه می شـویم. در 
ابتـدا بایـد ایـن شـرکت ها در حوزه 
فروش و بازرگانی تقویت شود. نکته 
دوم لـزوم وجـود واحدهـای حقوقی 
اسـت. شـاید فعالیت یک شرکت به 
گونه ای باشـد که نیاز به حضور یک 
واحد حقوقی نداشـته باشـد اما حتی 
این شـرکت ها نیـز باید از مشـاوران 

حقوقی توانمنـدی اسـتفاده کنند.
وی افـزود: مأموریـت اصلـی مراکز 

خرده فروشـی اسـت. فـروش بایـد 
بـه صـورت متمرکـز و هماهنـگ 
انجـام شـود. در ایـن راسـتا الزم 
اسـت دیجیتال مارکتینـگ در همه 
شـرکت های گـروه ایجـاد شـود. 
بخشـی از فعالیـت مراکـز خدماتی 
ممکـن اسـت سـوددهی باالیـی 
نداشـته باشـد امـا از آن جـا کـه 
چنیـن انجـام فعالیت هایـی جـزو 
مأموریـت آن ها اسـت، بایـد انجام 
شـود. فلسـفه اصلی مراکز خدمات 
گسـترش شـبکه مویرگـی و نفـوذ 
فـوالد مبارکه در کشـور اسـت اما با 
هدفـی کـه در هلدینگ آتیـه فوالد 
داریـم، سـود هـم بایـد بـه دسـت 
آوریـم. مدیرعامـل شـرکت فـوالد 
مبارکـه بـا اشـاره به لـزوم بررسـی 
فرصت هـای موجـود، اظهـار کرد: 
شـاید در برخـی مـوارد تولیـد یـک 
شـرکت های  توسـط  محصـول 
گـروه فـوالد مبارکـه توجیه پذیـر 
نباشـد امـا بـه هـر حـال نبایـد این 

فرصت ها را نادیده گرفت. اسـتفاده 
از فرصت هـای منطقـه ای مثـل 
مواد اولیه نبایـد نادیده گرفته شـود 
بنابرایـن الزم اسـت فرصت ها بیان 
و در گام بعدی بررسـی و در صورت 
توجیه پذیـری اقـدام شـود. طیب نیا 
تصریـح کـرد: در ایـن مسـیر الزم 
نیسـت همه کارها را خودمان انجام 
دهیـم؛ می توانیـم برخـی از آن هـا 
را بـرون سـپاری کنیـم. کار بایـد 
سـودآور باشـد و جنبه اسـتراتژیک 
آن هـم بـرای مـا اهمیـت داشـته 
باشـد. بنابرایـن اسـتفاده حداکثری 
از ظرفیت هـای موجـود، افزایـش 
درآمـد مجموعه هـا و ورود حسـاب 
شـده به موقعیت های جدیـد کاری 
از جملـه اسـتراتژی های شـرکت 

فـوالد مبارکـه اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: فـوالد مبارکه 
شـرکت قدرتمندی اسـت، تالش ما 
ایـن اسـت کـه ایـن قـدرت را حفظ 

. کنیم
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 اخبار اصفهـان  رئیـس انجمـن مدیران 
صنایـع اسـتان اصفهـان گفـت: تحریم هـا 
بـا ایجـاد روزانـه ۱۰۰ میلیـون دالر ضـرر 
را  کشـور  اقتصـاد  ریشـه  اقتصـادی، 
می خشـکاند. بایـد بـا حفـظ عـزت کشـور، 
دیپلماسـی فعـال اقتصـادی داشـته باشـیم. 
مسـعود جمالـی، در آییـن تجلیـل از مدیران 
پیشکسوت و پیشرو صنعت اسـتان اصفهان 
در محل اتاق بازرگانی اصفهـان، اظهار کرد: 
حتماً بایـد عزت کشـور حفظ شـود، اما بهای 
سـنگینی بـرای آن می پردازیـم و وظیفـه 
حاکمیـت رفـع هرچـه سـریعتر ایـن مـورد 
اسـت، زیرا روزانه بیـش از ۱۰۰ میلیون دالر 
آسـیب اقتصـادی می بینیم و برطـرف کردن 

آن یکـی از وظایـف اصلـی دولـت اسـت.
وی افـزود: تـورم عـالوه بـر مـردم، کمـر 
صنعـت را می شـکند و رکـورد نـرخ تـورم 
پس از انقالب شکسـته شـد. صنعتگر در این 

شـرایط لـه می شـود.
رئیـس انجمـن مدیـران صنایـع اسـتان 
اصفهـان یکـی دیگـر از وظایـف حکومـت 
را حفـظ ارزش پـول ملـی دانسـت و گفـت: 
صنعتگـران وظایف خـود را انجـام می دهند، 
امـا ارزش مـادی کشـور در دسـت صنعتگـر 
نیسـت. هرچیـزی در کشـور بـه زور ثابـت 

نگـه داشـته شـود، بـه رانـت و البـی ارتباط 
پیـدا می کنـد. ارزش پـول ملـی کـم شـده و 
بـا محدودیت های اعمال شـده صـادرات نیز 
کاهـش یافته کـه یکـی از نامعادالت اسـت. 
امیدوارم تعـداد نامعـادالت اقتصادی کاهش 
یابـد. جمالـی تاکیـد کـرد: بـا حمایت هـای 
نادرسـت، صنعت خودروسـازی به این وضع 

رسـیده تـا جایی کـه بایـد منحل شـوند.
وی ادامه داد: ۶۰ بنگاه پتروشـیمی داریم که 
هیچکس حریف آنان نیسـت. مـواد پلیمری 
بـا قیمـت بیشـتر بـه دسـت مـردم رسـانده 
می شـود و ایـن نشـان از منافع بنگاه هـا دارد 
که منافـع ملـی را می خورند. صنایـع مادری 
در کشـور هسـتند که با معضالتی کـه ایجاد 

کردنـد، االن نامادری هسـتند.
جمالی اضافه کـرد: برای بهره بـرداری ایران 
از کیـک اقتصـادی منطقـه باید دیپلماسـی 

فعال اقتصادی داشـته باشـیم.
رئیـس انجمـن مدیـران صنایـع اسـتان 
اصفهان بـا قدردانـی از مدیران پیشکسـوت 
صنعت اسـتان اصفهان، یادآور شـد: مدیران 
پیشکسـوت صنعـت، سـتون های شـهر 
هسـتند. در بخش خصوصی قدردان زحمات 
تـک تـک مدیـران پیشـرو و پیشکسـوت 

صنعـت هسـتیم.

 مریم یـادگاری  همایش هم اندیشـی دیپلماسـی 
اقتصـادی کارآمد با حضـور رایزنان اقتصـادی ایران در 
کشـورهای هدف، رئیس و اعضای هیـات نمایندگان 
اتـاق بازرگانـی اصفهـان و فعـاالن اقتصادی اسـتان 
برگـزار شـد. رئیـس اتـاق بازرگانـی اصفهـان در این 
همایـش ضمـن تبریـک دهـه تولیـد و تجـارت بـه 
تالشـگران عرصه صنعت، تولید و تجـارت از اقدامات 
اداره اطالعـات اقتصـادی و همکاری های توسـعه ای 
وزارت امورخارجـه به منظور کمک به تسـهیل فعالیت 
صاحبـان کسـب و کار و ارتقـاء شـاخص کسـب و کار 

تقدیـر و تشـکر نمود.
مسـعود گلشـیرازی تاکید کـرد پتانسـیل های زیادی 
به واسـطه عدم وجـود بـازار بـرای واحدهـای تولیدی 
از دسـت رفته که الزم اسـت رایزنان اقتصـادی به این 

موضـوع توجه ویژه داشـته باشـند.
وی خواسـتار حمایـت حداکثـری رایزنـان بازرگانی از 
بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسـط و شـرکت های 
مدیریـت صـادرات بـه منظورتطبیـق جریـان فعالیت 

تجـاری ایـن واحدهـا بـا بازارهای هدف شـد.

دبیر شـورای گفت وگـوی دولـت و بخـش خصوصی 
اصفهـان همچنین بـر ضرورت اسـتفاده حداکثـری از 
ظرفیت هـای پیمان هـای تجـاری و سـهام ایـران در 

نهادهـای مالـی و تجـاری بین المللـی تاکیـد کرد.
گلشـیرازی در ادامه تاکید کرد تجربه نشـان داده است 
بـا یـک برنامه ریـزی درسـت و اسـتفاده از ارتباطـات 
بنیادین در کشـورهای هدف و فراهم سازی سـاز و کار 
بهره گیـری از پتانسـیل مشـاورین و کارشناسـان زبده 
ایرانی مقیـم خـارج از کشـور، می توان شـاهد اعتالی 

اقتصـاد ملـی بود.
وی با بیـان اینکه تحریم هـای ظالمانه طی چندسـال 
گذشـته برای فعاالن اقتصادی تبدیل به فرصت شـد، 
افزود: در زمان تغییر سیاسـت های باالدسـتی کشور به 
سیاسـت های حمایتی از تولیـد داخل به دلیـل محدود 
شـدن منابـع ارزی، شـاهد جنبـش و تحرک ویـژه در 
بسـیاری از صنایع از جملـه صنعت نسـاجی بودیم و در 
حقیقت بخـش خصوصـی بازیگردان اصلـی مدیریت 

تحریم هـا بود.
رئیـس اتـاق بازرگانی اصفهـان در پایان سـخنان خود 

بر نقـش آفرینی محـوری بخـش خصوصـی در حوزه 
دیپلماسـی خارجـی و تعامـل وزارت خارجه بـا فعاالن 

اقتصـادی تاکیـد کرد.
 رییـس اداره اطالعـات اقتصـادی و همکاری هـای 
توسـعه ای وزارت امـور خارجـه نیـز آمـوزش، اطـالع 
رسـانی و همکاری هـای توسـعه ای را از فعالیت هـای 
این اداره معرفـی و تصریح کرد: فعالیت هر سـه بخش 
در ایـن اداره معطـوف به کمک بـه فعـاالن اقتصادی 

شـده است.
محمدجواد همت پنـاه افزود: یـک پایـگاه اینترنتی به 
منظـور اطالع رسـانی در مـورد کارشناسـان و رایزنان 
اقتصـادی در نمایندگی هـا و کشـورهای هـدف بـه 

فعـاالن عرصـه اقتصـادی ایجاد شـده اسـت.
وی گفـت: تمامـی کارشناسـان اقتصـادی موظف به 
پاسـخ به پیام های فعـاالن اقتصـادی طـی حداکثر دو 
هفتـه می باشـند و در غیراینصـورت مـوارد از طرف ما 

پیگیـری خواهد شـد.
رییـس اداره اطالعـات اقتصـادی و همکاری هـای 
توسـعه ای وزارت امـور خارجـه ضمن اشـاره به شـعار 

امسـال با عنوان »تولیـد، دانش بنیان، اشـتغال آفرین« 
گفـت: امسـال کمک هـای توسـعه ای را بـه سـمت 
حمایـت از صـادرات محصـوالت شـرکت های 
دانش بنیـان سـوق داده ایـم و در زمینـه آمـوزش نیـز 
برنامه هـای مدونـی در راسـتای هدفمند اعزام شـدن 
رایزنان برای کمک به توسـعه صـادرات، رفع نیازهای 
کشـور، ارائه خدمت به تولیدکننـدگان و صدور خدمات 

فنـی- مهندسـی در حـال اجـرا می باشـد.
همـت پنـاه تصریـح کـرد: ایـن برنامه های آموزشـی 
به صـورت تئـوری و کارگاه عملـی آموزشـی با کمک 
وزارتخانه ها و سـازمان های دخیل در بخش اقتصادی 
برگـزار شـد، همچنیـن بازدیدهایـی از عسـلویه، 
اسـتان های مرکـزی، قزویـن و شـرکت های دارای 
تـوان صادراتـی در زمینه هـای پزشـکی، صنعتـی و 

اقتصـادی، انجـام گرفـت.
وی از اعـالم آمادگـی کامـل وزارت خارجـه بـرای 
همکاری بـا فعـاالن عرصه اقتصادی کشـور خبـر داد 
و گفت: قـدردان تالش هـا و خدمـات فعـاالن عرصه 

تولیـد در شـرایط کنونی کشـور هسـتیم.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان:

صنایعمادر؛مادرهاییکهنامادریشدهاند

همایش هم اندیشی دیپلماسی اقتصادی کارآمد در اتاق بازرگانی برگزار شد:

بخشخصوصیبازیگرداناصلیمدیریتتحریمها

مدیرعامل فوالد مبارکه در دومین روز از کارگاه طراحی مدل کسب وکار شرکت های هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان:

فوالدمبارکهبایداتفاقبزرگیرادرکشوررقمبزند

وی تصریح کرد: سالی نیست که رهبر معظم انقالب در چندین سخنرانی، 
راهکار یا بحثی درباره مبارزه با پدیده شوم قاچاق نداشته باشند.

وی یادآور شد: رهبر انقالب در یکی از بیانات خود می فرمایند جنس لوکسی 
که قاچاق شده را داخل خوردکن بیاندازید و زیر دستگاه خورد کنید؛ مبارزه با 

قاچاق باید بی رحمانه و قاطعانه باشد.
سرپرست فرمانداری کاشان اظهار داشت: پدیده شوم قاچاق اثرهای بسیار 

بدی روی اقتصاد جامعه می گذارد که یکی از آنها کاهش اشتغال است.
وی ادامه داد: وقتی کاالی قاچاقی تولید و از مبادی رسمی یا غیررسمی وارد 
می شود سبب کاهش تولید و اخراج برخی کارگران می شود و از این طریق 

روی اشتغال تأثیر می گذارد.
زارعی کاهش درآمد دولت را دومین اثر بد قاچاق روی اقتصاد عنوان کرد و 
افزود: دولت به طور رسمی از ورود کاال از گمرکات درآمد کسب می کند که 

در صورت قاچاق این درآمد حاصل نمی شود.
وی سومین اثر منفی قاچاق روی اقتصاد را کاهش انگیزه سرمایه گذاری 
عنوان و اضافه کرد: مواد اولیه ۹۰ درصد کاالهای قاچاق بی کیفیت است و 
این موضوع انگیزه سرمایه گذارانی که با مواد اولیه بهتری این کاال را تولید 

می کنند کاهش می دهد.
سرپرست فرمانداری کاشان چهارمین اثر منفی قاچاق روی اقتصاد را خروج 
ارز از کشور و افزایش تورم بیان و تصریح کرد: قاچاق کاال سبب اخالل در 

نظام اقتصادی کشور می شود.
زارعی علت اصلی قاچاق را تفاوت ارز رسمی و غیررسمی دانست و افزود: یکی از 
سیاست های دولت سیزدهم تالش برای تک نرخی کردن ارز در جامعه است که 

در این راستا یکی از اقدام های مهم اخیر حذف ارز ترجیحی بود.
وی با بیان اینکه قاچاق فقط مختص واردات نیست و می تواند در صادرات هم 
نمود یابد، ادامه داد: فردی که با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گندم و دانه های 
روغنی وارد و برای مثال بیسکوییت تولید و از برخی مبادی به خارج کشور 

ارسال می کند به اقتصاد کشور آسیب می رساند.
سرپرست فرمانداری کاشان با بیان اینکه نزدیک به ۱۵ میلیون غیرایرانی 
در شعاع ۳۰۰ کیلومتری مرزهای کشورمان از یارانه های مردم ایران استفاده 
می کنند، گفت: دولت سیزدهم با تالش برای مردمی سازی یارانه ها، حرکت 
انقالبی را در ابتدای فعالیت خود انجام داد و ایثار، شجاعت و جسارت بزرگ 

به خرج داد.
وی افزود: شاید خیلی از دولت ها این اقدام را انجام نمی دادند اما هدف دولت 
سیزدهم جلوگیری از خروج سرمایه مردم از کشور است، از این رو ممانعت از 

قاچاق باید جدی گرفته شود.
وی تصریح کرد: در سال های گذشته نزدیک ۳۰ درصد را قاچاق تشکیل 
می داد اما سیاست سه قوه و تاکیدهای رهبر انقالب عزم را بر مبارزه جدی با 
قاچاق قرار داده و در سال های گذشته روند کاهش در این خصوص داشتیم.

زارعی با اشاره آمارهایی درباره مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کاشان اظهار 
داشت: سال ۱۴۰۰، ۲۶ میلیارد تومان کاالی قاچاق در قالب ۲۵۹ پرونده در 
شهرستان کشف شده که ۹۰ درصد توسط تعزیرات حکمتی و ۱۰ درصد 

توسط دادسرای کاشان بوده است.
وی اضافه کرد: در سه ماهه نخست امسال نیز سه میلیارد تومان کاالی 

قاچاق با تشکیل ۳۶ پرونده در کاشان کشف شده است.
سرپرست فرمانداری ویژه کاشان از شهروندان خواست هرگونه مشاهده در 
خصوص قاچاق کاال و ارز را با برقراری تماس با سامانه ۱۱۰ پلیس اطالع 

دهند.

به  اشاره  با  کاشان  ویژه  فرمانداری  سرپرست 
فرمایش های رهبر معظم انقالب درباره مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گفت: همه مسووالن باید این موضوع را جدی 
بگیرند و هر دستگاه به سهم خود در این زمینه تالش 
کند. محمدشریف زارعی با گرامیداشت هفته مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز افزود: این نوع قاچاق به عنوان یکی 
از معضل های بسیار بد، همواره گلوی اقتصاد را فشرده 

و مشکل های شدیدی برای جامعه ایجاد کرده است.

سرپرست فرمانداری ویژه کاشان:

همهدستگاههابایددرمبارزهبا
قاچاقکاالوارزجدیباشند

خبر روز

۳ - روشـن اسـت بـرای قطـع کـردن یا 
کاهـش تأثیـر مارپیـچ دسـتمزد قیمـت 
بایـد لینـک افزایـش هزینه هـای تولیـد 
که موجـب افزایـش قیمت ها می شـود را 

ضعیـف یـا قطع کـرد.
۴ - یکـی از راهکارهـا در جنبـه تضعیـف 
کاهـش  باقیمـت،  دسـتمزد  لینـک 
هزینه هـای تولیـد اسـت. در شـعارهای 
انتخاباتـی بحـث کاهـش نـرخ مالیاتی از 
۲۵ درصـد بـه ۱۰ درصـد مطـرح گردید. 
البتـه کاهـش مالیـات بـر تولیدکننـده 
موجب کاهـش هزینه هـای وی می گردد 
و در ایـن صـورت بخشـی از تورم ناشـی 
از مارپیـچ و نیـز تـورم بخشـی را تخفیف 
خواهـد داد. امـا در کنـار ایـن بحـث ایـن 
سـؤال مطـرح می شـود کـه در شـرایط 
کسـری بودجه کنونـی دولت آیـا کاهش 
نرخ مالیاتـی منجر به کاهـش درآمدهای 
دولـت نمی شـود. در پاسـخ بایـد گفـت 
بسـتگی به این دارد که اقتصـاد در کجای 
منحنـی الفـر قـرار دارد. طبیعتـًا اگـر در 
شـرایط شـیب منفـی الفـر قـرار داشـته 
باشـد با کاهش مالیات که موجب کاهش 
هزینه تولید می شود و سود تولیدکنندگان 
افزایش می یابد، و تولیـد افزایش می یابد. 
اگـر نـرخ افزایـش تولیـد از نـرخ کاهش 
مالیات بیشـتر باشـد این موجـب افزایش 
درآمـد دولـت نیـز می گـردد. ایـن نـوع 
سیاسـت در دوره ریـگان در آمریکا اعمال 
شـد و تولیـد و درآمدهـای مالیاتـی دولت 
آمریـکا افزایـش یافـت. ناگفتـه نمانـد 
منحنی الفر در بازارهای مختلف شـیب و 
حالت هـای متفاوتی دارد و نیاز به بررسـی 

و محاسـبه کارشناسـی دارد.
۵ - در مسـیر کاهـش هزینـه تولیـد، 
حمایت های نـرخ بهـره ای در کوتاه مدت 
می توانـد مؤثـر باشـد و لینـک مارپیـچ 
را تضعیـف کنـد. در حـال حاضـر وجـوه 
بانکـی قابل وام بـه دالیل مختلفـی دچار 
محدودیـت شـدیدی هسـتند و فشـار بر 
آن می توانـد ماجـرای تأمیـن وام ارزان 
به مسـکن مهـر در دهـه گذشـته را تکرار 

نمایـد کـه بسـیار خطرنـاک اسـت.
۶ - در مسـیر کاهـش هزینـه تولیـد، 
حمایت هـای ارزی و پرداخـت ارز ارزان 
از راهـه ای دیگـری اسـت کـه قبـاًل در 
ایران اجراشـده اسـت. این معنا در شرایط 
تحریمی کنونـی محلـی از اعراب نـدارد، 
و در صـورت پیوسـتن آمریـکا بـه برجـام 
و گشـایش های ارزی، بایـد مواظـب بـود 
کـه تجربـه تلـخ رانت هـای ایجادشـده 
درگذشـته تکـرار نشـود. البتـه هم اکنون 
حذف ارز ترجیحـی موجب افزایـش مواد 
اولیـه و واسـطه ای و تعرفه گمرکی شـده 
اسـت و مسـیر تورمـی را تشـدید کـرده 

اسـت.
7 - در مسـیر کاهـش هزینـه تولیـد، 
می تـوان در کوتاه مـدت بـه تولیـدات 
و سـرمایه گذاری های هدفمنـد و در 
مسـیر توسـعه، معافیـت مالیاتـی اعمـال 
کـرد و نیـز تسـهیالتی دیگـر قائل شـد. 
البتـه هم اکنـون افزایـش مالیات هـا و 
فشـار مالیاتـی رکـود تورمـی را تشـدید 
خواهد کـرد و ایـن مسـیر را برعکس طی 

. می کنـد
دانشیار گروه آموزشِی اقتصاد 
دانشگاه خوارزمی
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غیورمـردان ناحیـه آهن سـازی شـرکت فـوالد مبارکـه در 
واحـد گندله سـازی، موفـق شـدند، رکـورد روزانه تـازه ای به 
میزان ۲۳ هـزار و 7۳۰ تن رقـم بزنند و رکورِد قبلـِی ۲۳ هزار 
و ۶۶۰ تـن کـه در ۱7 مردادماه سـال ۱۳۹۹ محقق شـده بود 

را ارتقـا دهند.
به گزارش خبرنـگار ایراسـین، غیورمردان ناحیه آهن سـازی 
شـرکت فوالد مبارکـه در واحـد گندله سـازی، موفق شـدند، 

رکـورد روزانـه تـازه ای بـه میـزان ۲۳ هـزار و 7۳۰ تـن رقم 
بزننـد و رکورِد قبلـِی ۲۳ هـزار و ۶۶۰ تن کـه در ۱7 مردادماه 

سـال ۱۳۹۹ محقق شـده بـود را ارتقـا دهند.
گفتنـی اسـت پیـش از این نیـز تالشـگران ناحیه آهن سـازی 
شـرکت فوالد مبارکه در واحد احیاء مسـتقیم ۲، روز چهارشنبه 
۸ تیرماه موفق شـدند میزان تولید روزانه آهن اسـفنجی را به ۹ 
هزار و 7۶۰ تن برسـانند و رکورد قبلِی ۱۲ اردیبهشـت ماه سال 

جاری بـه میزان ۹ هـزار و ۶7۰ تـن را ارتقا دهند.
همچنیـن در ادامـه دسـتاوردهای تولیـد در گـروه فـوالد 
مبارکه، جهادگران واحد احیاء مسـتقیم سـبای فوالد مبارکه 
نیز موفـق شـدند در تاریـخ 7 تیرماه سـال جـاری بـا تولید ۴ 
هـزار و ۹۵۲ تن آهن اسـفنجی رکورد روزانه جدیـدی را ثبت 
کنند و رکـورد قبلـی ۲۳ خردادماه سـال جـاری بـه میزان ۴ 

هـزار و ۹۰۱ تـن را ارتقـاء بدهند.

در نهم تیرماه ۱۴۰۱ محقق شد؛

ثبترکوردجدید
تولیدروزانهگندله

درفوالدمبارکه
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 رضا اخالق پور  اگر سری به تاالر شیشه ای بزنید و 
یا تابلوی قیمت و حجم معامالت روزانه سهام را از سایت 
بورس مشاهده کنید احتمااًل به این نتیجه می رسید 
که وضعیت این روزهای بازار سهام مناسب برای 
سرمایه گذاری نیست. بورس که باید مکانی امن برای 
سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت ها باشد، این روزها حال 
خوشی ندارد و از کمبود نقدینگی و حاشیه های پیرامونش، 
رنج می برد. شرایط فعلی بورس باعث شده تا نقدینگی ها از 
بورس به سمت سایر بازارهای موازی ازجمله بازار مسکن، 

طال و ارز کوچ کند.
• بازار مسکن، جایگزین این روزهای بورس

در هفتـه گذشـته، بانک مرکـزی آخریـن آمـار مربوط 
به معامالت مسـکن شـهر تهـران را منتشـر کـرد. این 
گـزارش نشـان می دهـد کـه تعـداد آپارتمان هـای 
مسـکونی معامله شـده در پایتخت طی خردادماه سـال 
جاری به حـدود ۹/ ۱۳ هزار واحد مسـکونی رسـیده که 
این میزان نسـبت به اردیبهشت و ماه مشـابه سال قبل 
به ترتیب ۳/ ۳۲ و ۹/ ۱۷۱ درصد افزایش داشـته اسـت. 
این آمار نشـان می دهـد در روزهایی که بـورس به دلیل 
ابهام هـای موجود با ریزش شـاخص و خـروج نقدینگی 
روبرو بـود، بازار مسـکن در دوماه اخیر، تحت تأثیر رشـد 
انتظـارات تورمی، بـا افزایش قیمـت و افزایش تقاضای 

سـرمایه ای مواجه شـده است.
• تصمیم های خلق ساعه مانع رشد شاخص

 پـس از افزایـش قیمت هـا، انتظـار می رفـت تـورم 
ایجادشـده بـر بـورس اثر مثبـت بگـذارد و باعث رشـد 
شـاخص کل بازار سـرمایه حداقل متناسـب با نرخ تورم 
شـود. چراکه انتظار می رود افزایش تـورم باعث افزایش 
سـوددهی شـرکت ها و به دنبال آن رشـد شـاخص کل 
بازار شـود، اتفاقـی کـه تاکنون بـه دلیل ریسـک هایی 

که پیرامون بازار وجود دارد رخ نداده اسـت. نامشـخص 
بودن نتیجـه مذاکرات هسـته ای و وضعیـت تحریم ها، 
یکـی از ایـن ابهام ها اسـت کـه بـر عملکـرد و ارزآوری 
شـرکت ها و همچنیـن ارزش پـول ملـی، تأثیـر منفی 
گذاشـته اسـت. در کنار تحریم ها، صدور بخشنامه های 
خلق سـاعه از دیگـر ابهام هایی اسـت که باعث شـده تا 
ریسـک سـرمایه گذاری در بورس افزایش یابـد. درکنار 
این ابهام هـا، عوامل دیگری ازجمله نوسـان های روزانه 
نـرخ ارز، بازدهی باالتـر بازارهای موازی مانند مسـکن، 

طال و ارزدرمقایسـه بـا بـازار سـرمایه، محدودیت های 
ناشـی از مقررات بازار مانند حجم مبنا و اثر سیاست های 
جهانـی بـر اقتصـاد و قیمـت کامودیتی هـا، دیگـر 
ریسـک های سیسـتماتیکی اسـت کـه موجـب شـده 
شـاخص کل بازار سـهام، به رغـم افزایش تـورم نه تنها 
متناسـب با نرخ تورم رشـد نکند؛ بلکه هرروز شـاهد آب 
رفتن بیشـتر سـرمایه های فعاالن بازار سـرمایه باشیم. 
بنابرایـن در شـرایطی کـه اقتصاد کشـور در سـال های 
اخیـر رونـد باثباتی نداشـته و بـا ریسـک های مختلفی 

همچـون تحریـم، محدودیت هـای صادراتـی، تغییـر 
مکـرر قوانیـن، قطعـی احتمـال بـرق برخی صنایـع در 
فصل تابسـتان و غیـره روبرو اسـت کـه باعث شـده تا 
بـازار سـرمایه حرکـت باثباتـی نداشـته باشـد؛ بـه نظر 
می رسـد در چنین شـرایطی، بورس بـرای رونق به یک 

شـوک قوی نیـازارد.
• تأثیر توافق هسته ای بر بورس

بورس به مذاکرات هسـته ای عکس العمل مثبتی نشان 
می دهـد. به طوری که هر زمـان که مذاکرات هسـته ای 

بـه جریـان می افتـد، امیدهـا بـرای بـه نتیجه رسـیدن 
مذاکرات واحیای برجام افزایش می یابـد. چراکه احیای 
برجـام بر صنایع مختلـف بازار سـرمایه اثـرات متفاوتی 
دارد. درصورتی که توافق هسـته ای به سـرانجام برسـد، 
نـرخ دالر در بـازار آزاد ریـزش می کند و باعث می شـود 
تـا سـهام شـرکت های صـادرات محور بـا اقبـال کمتر 
خریـداران روبـرو شـود. گروه های صـادرات محـور در 
روزهای گذشـته هم به دلیـل خوش بینی فعـاالن بازار 
نسـبت به نتیجه مذاکـرات هسـته ای و ریـزش قیمت 
دالر، بـا کاهش تقاضا و قیمت روبرو شـده بود. از سـوی 
دیگـر، مثبت بـودن نتیجـه مذاکـرات هسـته ای باعث 
می شـود تا تقاضـا به سـمت گروه هـای ریالـی ازجمله 
حمل ونقل، خـودرو و گـروه بانکی بـرود؛ امـا برعکس، 
اگر مذاکرات هسـته ای به بن بسـت برسـد، قیمت دالر 
در بـازار آزاد به دلیل انتظـارات تورمی افزایـش می یابد. 
افزایـش نـرخ ارز باعث اقبـال فعاالن بـازار سـرمایه به 

سـهام شـرکت های صـادرات محور خواهد شـد.
• بورس، نیازمند یک شوک

ابهام های موجـود در بـازار سـرمایه ازجملـه تحریم ها، 
محدودیت های صادراتـی، عدم ثبات در سیاسـت های 
اقتصـادی و غیـره باعـث شـده تـا حجـم معامـالت و 
میـزان نقدینگـی در بـورس کاهـش یابـد. بنابراین به 
نظر می رسـد یکـی از مشـکالت اصلـی ایـن روزهای 
بازار سـهام، کمبود نقدینگی اسـت. حتی اگـر مذاکرات 
هسـته ای نیـز بـه نتیجـه برسـد تـا زمانـی کـه حجم 
نقدینگـی در بازار سـرمایه افزایـش پیدا نکنـد، احتمااًل 
همچنـان روند فرسایشـی ونوسـانی شـاخص کل بازار 

ادامـه خواهد داشـت.

کارشناس بازار بورس و سرمایه

گونـــاگون
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اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان یکی از فروشگاه های زنجیره ای اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

بزرگ اصفهان را به پرداخت جریمه نقدی، نصب پالکارد به عنوان متخلف و 
پلمب به مدت یک هفته محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اعالم این خبر، اظهار کرد: در 
راستای اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و مطالبات مردمی از دستگاه های 
نظارتی و مجموعه تعزیرات حکومتی بر بازرسی از فروشگاه های زنجیره ای، 

این کار به صور مستمر توسط بازرسان دستگاه های نظارتی انجام می شود.
علی اکبرمختاری گفت: این بازرسی ها با حضور گشت های سیار اعزیرات 
حکومتی و در راستای قانون افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی که اخیراً به 

تصویب مجمع سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، انجام شد.

وی با بیان اینکه در بازرسی انجام شده شاهد تخلف یکی از فروشگاه های 
زنجیره ای معروف شهر بودیم، افزود: قاضی تعزیرات حکومتی وارد عمل شد و 
در همان محل اقدام به صدور رأی کرد. باتوجه به فرم گزارش تخلف از سوی 
بازرسان، این واحد صنفی به پرداخت جریمه به میزان دو میلیارد و یکصد و سی 
میلیون ریال و همچین نصب پالکارد به عنوان متخلف و پلمب به مدت یک 

هفته محکوم شد.
مختاری خاطرنشان کرد: استفاده از تخفیفات غیرواقعی در تطبیق بهای درج 
شده روی کاالها با نرخی که به عنوان اتیکت در قفسه این فروشگاه نصب 
شده بود از مسائل قابل تأملی بود که از دید گشت سیار تعزیرات حکومتی 

مخفی نماند.

اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان خبرداد:

پلمب یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ در اصفهان

نتایج یک پژوهش حاکی از این است 
که توجه به تربیت اخالقی به عنوان 
یک چالش جدی در آموزش عالی 
مطرح است که تقویت آن می تواند 
برای حل معضل حجاب پیشنهادی 

مؤثر باشد.
دانش آموخته کارشناسی ارشد 
دانشکده علوم انسانی دانشگاه 
کاشان در گفت وگو با ایسنا، به مقاله 
خود که در خصوص بررسی نقش 
تربیت اخالقی در رعایت حجاب 
دانشجویان دختر دانشگاه کاشان 
است اشاره و اظهار کرد: حجاب یکی 
از اصلی ترین مسائل جامعه اسالمی 
و امری فطری است که از ضروریات 

دین اسالم است.
مریم عسکریان بیدگلی افزود: 
حجاب در سایه تربیت اخالقی 
صحیح که منجر به سعادتمندشدن 
فرد و دوری از رذائل اخالقی 

می شود، بهبود می یابد.
وی در توضیح پژوهش »بررسی 
نقش تربیت اخالقی در رعایت 
حجاب دانشجویان دختر دانشگاه 
از  تحقیق  این  گفت:  کاشان« 
نظر هدف کاربردی از نظر اجرا 
توصیفی- همبستگی است. جامعه 
آماری شامل تمام دانشجویان دختر 
دانشگاه کاشان در مقاطع کارشناسی 

و ارشد به تعداد ۳۴۴ نفر است.
دانش آموخته کارشناسی ارشد 
دانشکده علوم انسانی دانشگاه 
کاشان ادامه داد: پرسشنامه محقق 
این  در  اخالقی  تربیت  ساخته 
پژوهش با ۳۹ گویه در شش مؤلفه 
)عفت، شرم و حیا، غیرت، وقارو 
متانت، کرامت و عزت( و پرسشنامه 
محقق ساخته حجاب با ۲۱ گویه بر 
اساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت 

استفاده شد.
نتایج  داد:  توضیح  عسکریان 
تحلیل داده ها نشان از معنادار بودن 
نقش تربیت اخالقی و هر یک از 
مولفه های آن در رعایت حجاب 
دانشجویان دارد. بر این اساس هرچه 
هریک از مولفه ها تقویت شود، میزان 
رعایت حجاب مناسب تر خواهد بود. 
بنابراین یافته های پژوهش حاکی از 
این است که توجه به تربیت اخالقی 
به عنوان یک چالش جدی در 
آموزش عالی مطرح است که تقویت 
آن می تواند برای حل معضل حجاب 

پیشنهادی مؤثر باشد.
تربیت  نقش  پژوهش »بررسی 
حجاب  رعایت  در  اخالقی 
دانشجویان دختر دانشگاه کاشان« 
که دکتر زینب سادات اطهری 
استاد راهنما و دکتر حسین ستار 
استاد مشاور این پایان را بر عهده 
داشتند، در سومین جشنواره ملی 
پایان نامه های تحصیالت تکمیلی 
با محوریت امنیت اخالقی حائز رتبه 

دوم شد.
سومین جشنواره ملی پایان نامه های 
تحصیالت تکمیلی با هدف توجه 
و اهتمام بیشتر دانشگاهیان نسبت 
به شناخت مسائل و آسیب های 
امنیت  محوریت  با  اجتماعی 
اخالقی، تشویق دانشجویان به 
انجام پژوهش پیرامون مسائل 
و  جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی 
نتایج  از  دانشگاه و بهره گیری 
پایان نامه ها و رساله های دانشجویی 
به منظور کمک به ارتقا امنیت 
اخالقی و جهت دهی کاربردی به 
پایان نامه های بعدی با همکاری 
سازمان امور اجتماعی کشور در 

دانشگاه یزد برگزار شد.

خبر علمی

ISFAHAN
N E W S

نقش تربیت اخالقی در 
رفتارهای دانشجویان

 در قالب یک پژوهش
بررسی شد؛

گزار تصویری

توسط نمایندگان مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو انجام گرفت؛

 بازدید از طرح آبرسانی به مجتمع های روستایی الی سیاه و کوهستان - بهارستان 

آنچه این روزها معامالت تاالر شیشه ای را متوقف کرده است!

کمبود نقدینگی، چالش این روزهای بازار سرمایه

دانشیار دانشـکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان 
گفـت: افزایش بیابـان زنـگ خطری بـرای این اسـتان 
در یـک دهـه آینـده به شـمار می آیـد و تعامـل بخـش 
خصوصی، دولـت و دانشـگاه بـرای کاهـش بیابان زایی 
ضروری اسـت. رضـا جعفری، با بیـان اینکـه بیابان زایی 
می توانـد بـا معیارهـای گوناگـون بررسـی شـود، افزود: 

براسـاس همـه ایـن معیارهـا اکنـون مناطـق مختلـف 
اصفهان بـا ایـن پدیـده دسـت و پنجه نـرم می کنـد اما 
شرق اسـتان و منطقه ِسگزی در وضعیت شـدید و بسیار 

شـدید قرار دارد.
معـاون آموزشـی و دانشـیار دانشـکده منابـع طبیعـی 
دانشـگاه صنعتی اصفهان اظهار داشـت: نقشـه کاربری 

اراضی و میزان فرسـایش بادی در اسـتان نشان می دهد 
سـطح بیابان هـا در حـال افزایش اسـت.

جعفـری ادامـه داد: ایـن در حالـی اسـت کـه تعـداد 
اسـتان های بیابانی کشـور نیز از ۱۷ به ۲۱ رسـیده است.

وی پدیده هـای طبیعـی زمیـن شناسـی ماننـد تغییرات 
اقلیمی و کاهـش بارندگی را در بیابان زایی مؤثر دانسـت 
و افزود: برخـی فعالیت های انسـانی مانند معـدن کاوی، 
بوته کنـی، چـرای بی رویـه دام در مرتع، تبدیـل مراتع به 
دیم زارهـا، کاهش شـدید سـطح آب هـای زیرزمینی در 
اثر برداشـت بی رویه از این منابع، جاده سـازی و توسـعه 
غیـر اصولی شـهرها و روسـتاها بـدون توجه بـه آمایش 

سـرزمینی نیـز از دیگر دالیـل افزایش بیابان اسـت.
بـه گفتـه وی تپه هـای ماسـه ای ورزنـه در جـوار تاالب 
بین المللی گاوخونـی تهدید جدی برای اسـتان اصفهان 

. ست ا
دانشیار دانشـکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان 
افزود: همچنیـن نتایـج مطالعات انجـام شـده و تصاویر 
ماهواره ای نشـان می دهد که مناطق سـگزی و جرقویه 

کانون های اصلـی گرد وخـاک در منطقه هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه عـالوه بـر ایـن ۲ منطقه، کاشـان و 
خـور و بیابانک نیـز از کانون هـای درجه یک فرسـایش 
بـادی )حرکـت مـواد از نقطـه ای بـه نقطه دیگر توسـط 
نیروی باد( هسـتند، اضافه کـرد: میزان تولیـد گردوغبار 

یا فرسـایش بـادی در اصفهـان ۵۰ تـا ۶۵ ُتـن در هکتار 
اسـت.

جعفـری، شـکل اراضـی و پسـتی و بلنـدی، سـرعت و 
وضعیـت بادهـا، خـاک و پوشـش سـطح آن، پوشـش 
گیاهی، رطوبـت خاک، نـوع و پراکنش پهنه هـای بادی 
و مدیریـت شـیوه اسـتفاده از زمیـن را از عوامـل مؤثر در 

فرسـایش بـادی اسـتان برشـمرد.
وی با بیان اینکه بخـش زیادی از کانون هـای گردوغبار 
ایـران منشـأ داخلـی دارد، افـزود: رطوبـت زمیـن عامل 
اصلـی جلوگیـری از گـرد و غبـار اسـت کـه با توجـه به 
شـرایط فعلـی اصفهـان و خشـک بـودن منابـع آبـی 
تحت شـعاع قرار گرفتـه و نیازمنـد برنامه ریـزی و اقدام 

مناسـب اسـت.
جعفری بـا اشـاره به اینکـه بحران کـم آبـی در اصفهان 
و از بیـن رفتـن مراتـع و جنگل هـا در بخش هـای غیـر 
بیابانـی نیـز در تشـدید ایـن مسـاله مؤثـر بـوده اسـت، 
تصریح کـرد: نبود مدیریـت صحیـح آب، رعایت نکردن 
حداقل سـهم حقابـه شـرق اصفهـان و نرسـیدن آب به 
تـاالب گاوخونـی و مصـرف آب در صنایـع در شـتاب و 
پیشـروی پدیده بیابان زایی در اسـتان تأثیر داشته است.
بـه گـزارش ایرنـا، گسـترش روزافـزون بیابـان زایی در 
کشـور نشـان از بحرانی شـدن این پدیـده طبیعـی دارد.
کامل ترین تعریفـی که از بیابـان ارائه شده اسـت تعریف 

برنامه محیط زیسـت سـازمان ملـل )UNEP( در سـال 
۱۹۷۷ اسـت کـه طبـق آن بیابـان بـه اکوسیسـتم زوال 
یافته ای گفته می شـود که اسـتعداد تولید طبیعی گیاهی 
در آن هـا کاهش یافتـه و یا بـه کلـی از بین رفته اسـت و 
این امـر نـه تنهـا بـه عوامـل اقلیمـی بلکـه بـه عوامل 
محیطـی از جملـه سـاختار زمین شناسـی، توپوگرافـی، 
کمیـت و کیفیـت آب و خـاک و در نهایـت دخالت هـای 

انسـان در محیط بسـتگی دارد.
ایـران بالـغ بـر ۲.۴ درصـد از مجمـوع کل بیابان هـای 
جهـان را در خـود جـای داده اسـت کـه در ۱۷ اسـتان از 
جمله اسـتان اصفهان پراکنده هسـتند، اصفهان یکی از 
اسـتان های مرکزی و دارای اقلیم خشـک و نیمه خشک 
به شـمار می رود. اراضـی بیابانی ایـن اسـتان ۱۰ درصد 
بیابان های کشـور و ۳۰ درصد منابع طبیعی اسـتان را به 

خـود اختصاص داده اسـت.
اسـتان اصفهـان بـه مرکزیـت شهرسـتان اصفهـان با 
۲۸ شهرسـتان، مسـاحتی معـادل ۱۰.۷ میلیـون هکتار 
دارد کـه بیـش از ۹۰ درصـد از ایـن مسـاحت را معـادل 
۹.۸ میلیـون هکتـار عرصه هـای منابـع طبیعـی و ملی 
و از ایـن میزان حـدود ۴۰۳ هـزار هکتار جنـگل )معادل 
چهار درصـد(، ۶ میلیون هکتار مرتع )معـادل ۶۴ درصد( 
و سـه میلیون هکتـار بیابـان )معـادل ۳۲ درصـد( در بر 

گرفته اسـت.

 اخبار اصفهان  نمایندگان مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو از طرح آبرسانی 
به مجتمع های روستایی الی سیاه و کوهستان- بهارستان در شهرستان نایین 
بازدید کردند. در جریان این بازدید که سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان، الهام 
آزاد نماینده مردم شهرستان های نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسالمی 
حضور داشتند مهدی خان احمدی و لیدا جاللی نمایندگان مرکز جهاد آبرسانی 
وزارت نیرو و عبدالحسین محمدی نماینده شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
از نزدیک در جریان مراحل اجرایی و پیشرفت فیزیکی طرح های محرومیت زدایی 
از روستاها قرار گرفتند. در قالب طرح جهاد آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور که 
با همکاری وزارت نیرو و قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( صورت می پذیرد ۵۴ روستا 
درشهرستان نایین نیز با همکاری بسیج سازندگی سپاه استان اصفهان از نعمت 

آب شرب پایدار برخوردار می شوند.

هشداردانشیاردانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان:

افزایش بیابان زنگ خطری برای دهه آینده است
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