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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:

حمل و نقل عمومی  100 + دستگاه میدل باس تا پایان سال

Dried Fruit: Good or Bad?

5

شهر میزبان نمایشگاه دیدنی در خیابان است؛

قاب های عاشورایی در گذر باغ گلدسته
2

چنـد سـالی اسـت رسـم نویـن و بسـیار  
فرخنـده ای را شـاهد هسـتیم بـه نـام نـذر 
خون. رسـمی کـه پویـش »نـذر خـون« و 
»ُشـکرانه سـامت« از تاسـوعا تـا اربعیـن 

اسـت.
رسـمی کـه می تواند الگـوی جهانی بشـود 
و ساختار انسـانی و ارزشـمندی که در درون 
دارد را به عنـوان درسـی عاشـورایی بـه 

جهانیـان صـادر کند.
شـاید در نگاه نخسـت این مسـئله اغراق به 

نظر برسـد ولـی البتـه آمـار سـازمان انتقال 
خون نشـان می دهد در شـرایطی که برخی 
کشـورهای پیشـرفته جهان حتی با افت 65 
درصـدی در ذخایر خونی مواجـه بوده اند، اما 
ایـن اُفت در ایـران عزیز اسـامی و اسـتان 
قم با حضـور اهداکننـدگان مسـتمر خون و 
همچنین دیگـر خیریـن، به مراتـب کمتر از 
این درصـد بـوده و مـردم بازهـم در این امر 

خیـر سـربلند بوده اند.
دراین بـاره بـاور برخـی از مـردم این اسـت 

کـه اهـدای خـون در ایـن روزهای شـیوع 
کرونا، ریسـک ابتا به این بیماری را بیشتر 
می کنـد درحالی که بـه دلیل متفـاوت بودن 
مراکـز اهدای خـون با مراکـز درمانـی، این 
باور نادرسـت اسـت، چراکـه مراکـز اهدای 
خـون همیشـه میزبـان سـالم ترین افـراد 
جامعه بـوده و هسـت. از همه مـوارد مهم تر 
اینکـه ایـن نـذر و رفتـار می توانـد مرزهای 
زمانی خاصی نداشـته باشـد و هرروز از سال 

می تـوان ایـن نـذر را ادا کرد.

اعظم رجبی
سرمقالـــه
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پویشی که می تواند جهانی بشود
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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان در جمع خبرنگاران تشریح کرد:

ویژه برنامه های هیأت رزمندگان اسالم 
شهرستان در دهه دوم محرم

سناریوهای پیش روِی خودروهای دپو شده؛ ترخیص، مرجوع یا امحاء؟

 توقف 22٤9 خودرو وارداتی
پشت راه بند قوانین

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اصفهان:

 کمبود سبزی، صیفی جات و میوه
در اصفهان نداریم
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مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای پروژه های محرک توسعه با اعتبار 
163 میلیارد ریال در محله دردشت

چهره روز

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و نماینده مردم اصفهان 
در مجلس:

بصیرت و بینش حضرت اباالفضل 
ویژگی بارز ایشان در کربال است

3

عضو شورای عالی انقاب فرهنگی گفت: امام صادق )ع( در 
توصیف حضرت عباس کلیدواژه »نافذ البصیرة« را به کار بردند، 
صفتی که جامعه امروز به آن نیازمند است و مشکل عصر امام 

حسین )ع( به بی بصیرتی افرادی باز می گردد...

صفهان
منبع: اخبار ا

 شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار
آگهى مزایده عمومى شماره 1401/44 (نوبت  دوم)

شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار بر اساس مصوبه شماره 1400/2316 مورخ 1400/12/9 هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به عملیات 
جمع آورى مواد قابل بازیافت از خط پردازش پسماند مطابق با شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مزایده و قرارداد 

منظم اقدام نماید.
* متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند با شماره تماس 57420621-031 و یا به نشانى: گلپایگان، پارك شهر، مجتمع 

تجارى و ادارى پارسیان، طبقه سوم، واحد 7، پالك 182 اقدام نمایند.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 1401/5/25 مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 1401/5/26 مى باشد.

شناسه: 1359476 محسن محسنى -  مدیرعاملشماره تماس: 03157420621   

آگهى فراخوان عمومى شناسایى پیمانکاران
 (ارزیابى کیفى)

موضوع فراخوان : احداث سالن ورزشى چند منظوره و ساختمان ادارى امور ورزش مجتمع فوالد مبارکه
 از آنجاییکه این شرکت در نظر دارد نسبت به ساخت سالن ورزشى جدید و ساختمان ادارى امور ورزش، داخل فنس مجتمع فوالد مبارکه 
اقدام نماید ، لذا از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه فوق الذکر داراى تخصص و توانایى و همچنین سابقه کار مشابه میباشند ، دعوت 

میگردد ضمن ارسال نامه اعالم آمادگى نسبت به ارسال مدارك و مستندات ممهور به مهر شرکت بر اساس موارد ذیل اقدام نمایند:
 1) سوابق کار مشابه با موضوع فراخوان با تایید سازمان ورزش و جوانان در سالهاى اخیر

2) مدارك رتبه سازمان برنامه و بودجه حداقل 4( ابنیه)
3) توان فنى - پشتیبانى شامل: چارت سازمانى ، تحصیالت و رزومه پرسنل دفتر فنى

 4) توان تجهزاتى شامل : لیست تجهیزات و ماشین آالت به همراه اسناد مالکیت و امکانات اجرایى نصب و مونتاژ مصالح ساختمانى ، 
دستگاه جوش و ...

 5) مدارك مرتبط با توانایى مالى شرکت شامل صورت هاى مالى حسابرسى شده 
6) گواهینامه صالحیت ایمنى از اداره کار 

نحوه ارسال اسناد و مدارك : کلیه متقاضیان در صورت تمایل ، الزم است حداکثر تا تاریخ 25 مردادماه 1401 نسبت به ارسال اسناد و 
مدارك به نشانى : اصفهان ، 75 کیلومترى جنوب غربى اصفهان ، شرکت فوالد مبارکه ، صندوق پستى 161-84815 اقدام نمایند. 

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن3098-0315273 سرکار خانم قاسمى یا شماره تماس -51590315273 آقاى آذرخش 
تماس حاصل فرمایید. 

ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد
بدیهى است پس از بررسى اسناد ، از شرکتهاى توانمند جهت مراحل بعدى دعوت به عمل خواهد آمد.

کد آگهى: 24-1401 روابط عمومى شرکت فوالد مبارکه اصفهان  

نوبت  دوم

 آگهى  مزایده
 شهردارى تودشک در نظر دارد به استناد مصوبه 32 مورخ 1401/3/4 شوراى اسالمى شهر امالك و مستغالت تحت اختیار 
خود را از طریق مزایده عمومى و با جزییات مندرج در اســناد مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

(setadiran.ir) و با شماره مزایده 916 و شماره سیستمى 2001093410000002 بصورت الکترونیکى به فروش برساند.
ساعت 19:00 تاریخ بازدید: از 1401/5/10 تا 1401/6/7  تاریخ انتشار: 1401/5/10 مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/5/27   

مهلت ارسال پیشنهاد: از 1401/5/10 ساعت: 8:00 تا 1401/6/7 ساعت 19:00 
تاریخ اعالم برنده: 1401/6/9 تاریخ بازگشایى: 1401/6/8      

محمدرضا مجلسى-  شهردار تودشک شناسه آگهى: 1358648

نوبت  دوم



در شـــهر

Isfahan News
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عکاسـی  هنـر  یـادگاری   مریـم   
دقیق تریـن ابـزار برای ثبـت وقایع اسـت؛ از 
این رو، ثبـت هر واقعه از سـوی عـکاس، به 
مثابه ثبت بخشـی از تاریخ خواهـد بود. یکی 
از هـزاران واقعه ای کـه عکاسـان آن را ثبت 
کـرده و می کننـد، صحنه هـای عاشـورایی 
اسـت که دوسـتداران امام حسـین )ع( برای 
زنده نگاه داشـتن واقعـه کربال، به عکاسـی 
و ثبـت ایـن تصاویـر حماسـی می پردازنـد. 
این مهم، جـدا از سـاحت هنـری و مذهبی، 
بخشـی از فرهنـگ و میـراث ناملمـوس در 
ایـران و جهان تشـیع محسـوب می شـود.

به همین منظور دفتر تخصصی هنرهای 
تجسمی شهرداری اصفهان در همین راستا به 
مناسبت ایام محرم و صفر سال 1444 هجری 
قمری به برگزاری نمایشگاه عکس »10 
تصویر عاشورایی« شامل آثاری از 10 هنرمند 

عکاس در اصفهان اقدام کرده است.
این نمایشگاه از 14 مرداد تا 31 شهریور در 
گالری گذر باغ گلدسته )تقاطع خیابان های 
باغ گلدسته و سیدعلیخان( در معرض دید 

عالقمندان و مخاطبان قرار می گیرد.
نمایشگاه عکس »10 تصویر عاشورایی« از 14 
مرداد تا 31 شهریور در گالری گذر باغ گلدسته 
)تقاطع خیابان های باغ گلدسته و سیدعلیخان( 

مورد توجه عالقه مندان قرار می گیرد.
گفتنی است؛ محمد آذربرزین، مهدی تمیزی، 
مهدی خادم القرآن، سیدعلی درمیانی بزرگ، 
مهیار دولتخواه، محبوبه کریمی علویجه، 
امیرحسین کمالی، علی نجات بخش، وحید 
مؤمن زاده خولنجانی و بابک مهرافشار از 
جمله 10 هنرمندی هستند که صحنه هایی از 
آیین های عاشورایی را به تصویر کشیده و آثار 

آنان در این نمایشگاه دیده می شود.

 قاب های عاشورایی
در گذر باغ گلدسته

 شهر میزبان نمایشگاه دیدنی
در خیابان است؛

 اخبار اصفهان  مدیرمنطقه سه شهرداری 
اصفهان گفت: احداث خانه کودک و نوجوان، 
ورزشگاه مادر و کودک، پارک دوستدار 
کودک، کف سازی محور دردشت، بهبود 
قسمت جنوبی مسجد جامع، مرمت سقف 
بازارچه دردشت و ساماندهی گذر امامزاده 
شورا از پروژه های محرک توسعه در محله 
دردشت است که با اعتباری بالغ بر 163 

میلیارد ریال انجام می شود.
محمدباقر کالهدوزان با اعالم این خبر گفت: 
تراکم بافت فرسوده و تاریخی، بازارها و مراکز 
تجاری متعدد در خیابانهای عبدالرزاق و ابن 
سینا و همچنین افزایش تردد خودرو و عابرین 
موجب نارضایتی ساکنان محله شهشهان یا 
دردشت شده و تمرکز مدیریت جدید شهری 
را در راستای احداث پروژه های جدید به خود 

جلب کرده است.
او یکی از مهم ترین پروژه های این محله 
در سال های گذشته را ساماندهی محور 
گردشگری دردشت دانست و افزود: این محور 
از َمدرس ابن سینا آغاز شده و با گذر از بازارچه 
دردشت، حمام دردشت و بوستان دردشت به 
سمت دومنار دردشت )سلطان بخت آغا(، 
عصارخانه جماله، حمام شیخ بهایی و بازارچه 

شیخ بهایی ادامه یافته است.
به گفته کالهدوزان، این پروژه شامل بلوک 
فرش یا سنگ فرش کف و کاهگل دیوارهای 

تخریب شده بوده است.
• انجام عملیات حفاری خانه کودک 

در هفته جاری
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره 
به تدوین طرح های جدید برای پروژه های 
محرک توسعه در این محله بیان کرد: با 
مطالعات گسترده درخصوص ویژگی های 
این محله و اختصاص پروژه های مخصوص 
کودکان که از سالیان قبل توسط نماینده 
یونیسف در ایران مورد تأیید قرار گرفت، پارک 
دردشت به عنوان پارک دوستدار کودک 

انتخاب شد.
او افزود: به دنبال آن، تکمیل و تجهیز وسایل 
کودک در این بوستان، احداث خانه کودک 
و ورزشگاه ویژه مادر و کودک نیز به عنوان 

پروژه های جانبی تصویب شد.
کالهدوزان خبر داد: بر اساس رویکرد جدید 
مدیریت شهری و طرح محله محوری، عالوه 
بر تأیید این پروژه ها عملیات تسریع آزادسازی، 
طراحی و تجهیز کارگاه انجام شده و در این 
راستا عملیات حفاری خانه کودک نیز در هفته 

جاری انجام می شود.
•تخصیص اعتبار 50 میلیارد ریالی 

برای آزادسازی گلوگاه ها
کالهدوزان با بیان اینکه یکی از مهمترین 
محله  این  شهروندان  درخواست های 
آزادسازی گلوگاه های آن است، خبر داد: در 
سال جاری اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال 
به منظور آزادسازی گلوگاه های این محله 

اختصاص داده شده است.
او افزود: همچنین باتوجه به ترافیک و 
تصادفات بیش از حد خیابان ابن سینا، عملیات 
احداث رفیوژ میانی در این خیابان انجام شده 
که آمار تصادفات را به نحو چشمگیری 

کاهش داده است.
• ساماندهی جنوب مسجد جامع و 
طرح محله گردشگری شیخ بهایی 

در سال جاری
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان درباره 
دیگر پروژه شاخص در محله دردشت اعالم 
کرد: در راستای بهبود و ساماندهی محیطی 
جنوب مسجد جامع و طرح محله گردشگری 
شیخ بهایی در سال جاری، آزادسازی ها با 

هزینه 33 میلیارد ریال انجام شده است.
او ادامه داد: به این منظور از مالکان گرامی 

درخواست همکاری بیشتری با شهرداری 
منطقه را داریم تا آزادسازی ها هرچه زودتر به 

سهولت انجام شود.
• مرمت سقف بازارچه دردشت با 

اعتبار 13 میلیارد ریال
کالهدوزان از مرمت سقف بازارچه دردشت 
با اعتبار 13 میلیارد ریال در سال جاری خبر داد 
و گفت: این پروژه دردست اقدام است که با 
توجه به تکمیل مرمت سایر سقف ها، نیازمند 

اعتبار 55 میلیارد ریالی هستیم.
او با اشاره به قدمت تاریخی بازار دردشت تأکید 
کرد: متاسفانه تردد وسایل نقلیه در این بازار 
آسیب هایی را به بدنه و سقف آن وارد کرده 
است، لذا طرح احداث گذر کمکی به این بازار 
را در دست مطالعات شهرسازی قرار داده ایم 
که با تصویب و اجرای آن تردد وسایل نقلیه در 

بازار به طور کلی حذف خواهد شد.
کالهدوزان از هزینه 163 میلیارد ریالی جهت 
اجرای پروژه های مذکور در محله دردشت 
در سال جاری خبر داد و افزود: با اجرای 
پروژه های مذکور در محله دردشت، یکی 
از گذرهای مهم گردشگری شهر اصفهان 
ساماندهی می شود تا شاهد رونق این محله 

و برخورداری آن از خدمات شهری باشیم.

اجرای پروژه های محرک توسعه با اعتبار 163 میلیارد ریال در محله دردشت
مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:
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مدیر کل مدیریـت بحران اسـتانداری اصفهـان گفت: برنامـه مدیریت 
جامـع تـاالب بین المللـی گاوخونـی از سـوی تمـام دسـت انـدارکاران 
دولتـی و غیـر دولتـی و جوامـع محلی تـاالب تنظیـم و تدوین شـد که 
محیط زیسـت باید پاسـخگوی اجرایی نشـدن آن تا زمان کنونی باشـد.

منصـور شیشـه فروش اظهـار داشـت: تدویـن برنامـه مدیریـت جامـع 
حوضه آبریـز تاالب بیـن المللـی گاوخونـی از اواخـر سـال ۷5 با هدف 
اسـتقرار مدیریت زیسـت بومی بر تاالب  در دسـتور کار محیط زیسـت 

قرار گرفـت و به تصویب رسـید و در نیمه اول سـال ۷۹ به دانشـگاه آزاد 
اسـالمی واحد اصفهان سـپرده شـد.

• لزوم تصویب و ابالغ برنامه مدیریت جامع تاالب 
وی  گفـت: برنامـه مدیریـت جامـع تـاالب پـس از تصویب و ابـالغ به 
دسـتگاه های اجرایـی، بایـد بـه عنـوان یـک سـند باالدسـتی  مبنـای 
تصمیـم گیـری و اقـدام در خصـوص پروژه هـای توسـعه ای در سـطح 
حوضـه آبریـز و اقدامـات مرتبـط بـا تـاالب در بخش هـای مختلـف 

قـرار مـی گرفت.مدیـر کل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان 
افـزود: سـازمان برنامـه و بودجـه بایـد به عنـوان یـک سـند در تنظیم 
و تخصیـص منابـع بـه تـاالب  توجـه داشـته باشـد. وی بـا اشـاره بـه 
اینکـه محیط زیسـت کشـور بـرای حفـظ و صیانت  تـاالب بایـد توجه 
ویـژه ای مبـذول دارد، ادامـه داد: در سـیالب اخیر یک درصـد از تاالب 
 نـم و. رطوبـت گرفـت و فعـال شـدن  کانـون هـای گـرد و غبـار  را به

تاخیر انداخت. 

محیط زیست پاسخگوی 
عدم اجرای برنامه جامع 
تاالب گاوخونی باشد

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

خبر روز
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عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: به منظور 
رفع مشکل آلودگی از صنایع آالینده از توان شرکت های دانش بنیان استفاده 

شده است که راهکارهای در این زمینه به صنایع ارائه کنند.
محمدرضا برکتین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: محیط زیست 
در حالی اخطار آلودگی به صنایع آالینده می دهد که عمده این صنایع برای 
رفع آلودگی نمی دانند باید از چه ابزار و روش های برای کاهش میزان آلودگی 

استفاده کنند.
وی بیان داشت: این در حالی است که در چند سال گذشته شرکت های 

دانش بنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی به راهکارهای برای رفع آلودگی 
صنایع دست یافتند که در همین راستا نیاز به پیوند و تعامل با این شرکت هاست. 
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تصریح کرد: 
اگر چه نظارت محیط زیست بر آلودگی صنایع در چند سال اخیر افزایش یافته 
است و صنایع به سمت فیلتر گذاری رفته اند اما صنایع برای رفع آلودگی نیازمند 
راهنمایی هستند که اگر بستر و راه کاهش آلودگی را به صنایع نشان دهند، 

قطعاً از سوی صنایع هم استقبال خواهد شد.
وی با بیان اینکه صنایع آالینده همواره یکی از چالش ها در دنیا بوده است و 

بدنبال راهکارهای برای رفع و کاهش آلودگی بودند، ادامه داد: سهم صنایع 
در آلودگی هوا، خاک و آب هر کدام متفاوت است و آنچه تحقیقات نشان داده 
است اینکه میزان آلودگی صنایع از میزان آلودگی ناشی از خودروها کمتر و این 

اثبات شده است.
برکتین، ادامه داد: سهم 6 تا ۷ درصدی را برای آلودگی صنایع از سهم 
آالینده های استان در نظر گرفته شده است و این در حالی است که اگر یک 
دستگاه آلوده سنج کنار پل خواجو و یک دستگاه در سه راه مبارکه گذاشته شود 

قطعاً میزان آلودگی خودروها بیش از صنایع را نشان خواهد داد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان خواستار شد؛

رفع آالیندگی از صنایع با 
مشارکت شرکت های 
دانش بنیان
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شهرستان
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عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
امام صادق )ع( در توصیف حضرت عباس 
کلیدواژه »نافذ البصیرة« را به کار بردند، 
نیازمند  آن  به  امروز  جامعه  که  صفتی 
است و مشکل عصر امام حسین )ع( به 
بی بصیرتی افرادی باز می گردد که فرزند 

پیامبر را به شهادت برسانند.
مردم  نماینده  بانکی پور،  امیرحسین 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  اصفهان 
در  اینکه  بیان  با  تاسوعا  روز  مراسم  در 
اول  روز  از  عزاداری،  ایام  تقسیم بندی 
محرم را هر روز به نام یکی از دالورمردان 
اختصاص  )ع(  حسین  امام  یاران  مطرح 
داده اند، اظهار داشت: در این تقسیم بندی 
هرچه به شب عاشورا نزدیک تر می شویم، 
افراد شاخص تر می شوند و در همین راستا 
روز تاسوعا به عزاداری حضرت عباس )ع( 
اختصاص پیدا می کند. وی تأکید کرد: این 
تقسیم بندی جنبه روایی و حادثه ای ندارد 
بلکه نظم عزاداری است تا عزاداران توجه 
بیش تری به این شخصیت ها داشته باشند.

بزرگداشت  اینکه،  بر  تأکید  با  بانکی 
صفات  بزرگداشت  )ع(،  عباس  حضرت 
ایشان است، عنوان کرد: امام صادق )ع( 
در توصیف حضرت عباس کلیدواژه »نافذ 
البصیرة« را به کار بردند، صفتی که جامعه 
امروز به آن نیازمند است و مشکل عصر 
امام حسین )ع( به بی بصیرتی افرادی باز 
شهادت  به  را  پیامبر  فرزند  که  می گردد 

برسانند.
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
در  را  بصیرتی  بی  گاهی  شد:  یادآور 
افرادی با سوابق طوالنی علمی و مذهبی 
می بینیم، برای مثال در داستان مشروطه 
بی بصیرتی برخی افراد باعث اعدام شیخ 
فضل اهلل نوری شد. وی پیرامون معنای 
یعنی  بصیرت  کرد:  اظهار  بصیرت  واژه 
انسان وقایع و  باعث می شود  دیدی که 
حقایق را عیناً ببیند و این موضوع با علم 
زیرا  است  متفاوت  موضوعی  به  داشتن 

بصیرت از جنس نگاه است.
بانکی گفت: اگر شخصی در قله تقوا باشد 
بصیرت پیدا می کند زیرا خدا در تقوا به 
انسان گشایش و تشخیص حق و باطل 
تقوا  قله  به  مورد  این  البته  می دهد،  را 
مشخص  اما  داریم  تقوا  ما  بازمی گردد؛ 
نیست در قله آن ایستاده ایم یا خیر زیرا در 
شرایط خاص ممکن است دچار گناهانی 
گشایش هایی  خودمان  حد  در  و  شویم 
داریم. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
داشت:  بیان  قرآن  از  آیاتی  به  اشاره  با 
همچنین اگر شخصی در قله علم ایستاده 
باشد و به عمق حقایق رسیده باشد، برای 
از  جز  ما  اما  می شود  حاصل  بصیرت  او 
قلیل علم بهره مند نشدیم و با علم قلیل 

بصیرت حاصل نمی شود.
وی با تأکید بر اینکه علم و تقوا به بصیرت 
کمک می کند اما تضمینی بر این موضوع 
مسیر  این  در  کرد:  خاطرنشان  نیست، 
موانعی وجود دارد؛ برای مثال زمانی که در 
موضوعی ذی نفع باشیم، به همان میزان 
همین  در  و  می رود  بین  از  بصیرت مان 
راستا افرادی که در معرض تصمیم گیری 
آن  در  که  مواردی  برای  نباید  هستند 
نفعی دارند تصمیم گیری کنند و در این 
باره جدیداً طرحی به مجلس آمده است 
کالن  سطح  به  محدود  مورد  البتهوایت 
قابل  نیز  خانواده  بعد  در  حتی  و  نیست 

بررسی است.
انسان  درون  در  اینکه  بیان  با  بانکی 
باعث  که  دارد  وجود  متفاوتی  امیال 
به درستی  را  حقیقت  و  مسیر  می شود 
مشورت  راستا  این  در  و  نشود  متوجه 
کردن یکی از موضوعاتی است که مورد 
تأکید است، اظهار داشت: نیاز است برای 
تصمیم گیری هایمان افرادی را پیدا کنیم 
که به هیچ نحوی در این تصمیم ذی نفع 
نیستند و با توجه به همین مورد، یکی از 
راه های کسب بصیرت مشورت با اهل آن 
است. وی تأکید کرد: حضرت ابوالفضل 
یک شخص دالورمرد و شجاع است که 
بیان می کنند  ایشان  امام حسین )ع( به 
و  امنیت  احساس  حضورت  از  دوستان 
اما  می کنند  ناامنی  احساس  دشمنان 
شاهدیم چنین شخصیتی برای جنگیدن 
از امام اجازه می گیرند و دلیل این اجازه 
است که تردیدی که در این باره مطرح 
است که شاید الیه هایی از نفسانیت حتی 
)ع(  ابوالفضل  حضرت  جنگیدن  برای 

مطرح باشد.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و 
نماینده مردم اصفهان در مجلس:
 بصیرت و بینش حضرت

 اباالفضل ویژگی بارز ایشان
در کربال است

گزارش
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مراسم عزاداری تاسوعای حسینی همزمان با سراسر 
کشور در شهرستان های استان اصفهان با حضور اقشار 
مختلف مردم و جوانان در شهرها و روستاهای مختلف 

استان برگزاری شد.
استان اصفهان همزمان با روز تاسوعای حسینی غرق 

در ماتم حضرت ابوالفضل العباس و امام حسین )ع( و 
یاران باوفایش است و شور حسینی در خیابان ها موج 
می زند. شیفتگان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت با 
برگزاری آئین های عزاداری، بر مظلومیت سید و ساالر 
ابالفضل  ویژه حضرت  به  باوفایش  یاران  و  شهیدان 

العباس )ع( اشک ماتم ریخته و به سوگ نشسته اند. 
شهرها، غرق در ماتم هستند و سیاه پوش تاسوعای 
حسینی؛ موکب ها از عزاداران حسینی پذیرایی می کنند، 
گوشه گوشه شهرها صدای عزاداری می آید، در این 
بین مراسم محوری نیز برگزار می شود تجمع هیأت ها، 
حضور سخنرانان و مداحان و کرسی های تالوت و در 

نهایت سینه زنی و زنجیرزنی امروز به اوج می رسند.
امروز هر کس سعی دارد کاری را صورت دهد یکی 
نذری بین دسته های عزاداری پخش می کند دیگری 
سینه زنی می کند آن یکی خیری است که امروز اطعام 
جمعیت را در مساجد بر عهده دارد و دیگری گرداننده 

موکب عزاداری است.
همزمان با تاسوعای حسینی مردم عزادار و هیأت های 
پرداختند.  عزاداری  به  شهرضا  شهرستان  مذهبی 
با حضور در  امروز هیأت های مذهبی شهرضا  صبح 
الحسین  اباعبداهلل  عزاداری  به  )ع(  امامزاده شاهرضا 

)ع( پرداختند.
از رسوم شهرضا این است که در روز تاسوعا و عاشورای 
حسینی هیأت های مذهبی ابتدا در امامزاده شاهرضا 
به  عزاداری  برای  سپس  می کنند  عزاداری  و  تجمع 

سمت شهر حرکت می کنند.
هیأت های مذهبی شهرضا امروز پس از سینه زنی و 

زنجیرزنی در جوار امامزاده شاهرضا )ع( و گلزار شهدا 
به سمت مرکز شهر حرکت و در منازلی که روضه امام 

حسین )ع( برگزار می شود عزاداری و مداحی کردند.
 از زمان های گذشته منازلی در شهرضا قرار دارد که 
تا به امروز در ایام محرم روضه خوانی و عزاداری امام 
مذهبی  هیئات  و  می شود  انجام  آن  در  )ع(  حسین 
شهرستان با حضور در این منازل به عزاداری مشغول 
در  روضه خوانی  منازل  از  بعضی  قدمت  می شوند، 

شهرضا به ۴۰۰ و ۵۰۰ سال می رسد.
در روز تاسوعا هیأت های شهر داران در جوار بقعه شیخ 
ابوسلیمان دارانی تجمع و عزاداری می کنند، این مراسم 

حدود ۸ سال است که به این صورت برگزار می شود.
مراسم عزاداری و زنجیرزنی روز تاسوعا با حضور کلیه 
اردستان  اسماعیل  امامزاده  در  عزاداری  دسته جات 

برگزار هز سال برگزار می شود.
همزمان با تاسوعای حسینی هیأت های سینه زنی و 
زنجیرنی سمیرم راهی امامزاده ابراهیم شدند تا بار دیگر 
در جوار گلزار شهدا با مکتب عباس که تعلیم دلدادگی و 
خلوص را در صحنه سرخ نینوا، از گفتار، به عمل رساند 

و بیعتی دوباره بندند.
از رسوم شهرستان سمیرم حضور و تجمع هیأت های 
عاشورای  و  تاسوعا  روز  در  زنجیرزنی  و  سینه زنی 

حسینی در امامزاده ابراهیم )ع( و عزاداری است سپس 
هر هیأت به محله خود جهت عزاداری حرکت می کنند 
و با دعوت از هیأت های مذهبی جهت صرف ناهار و 

شام در منازل پذیرایی می شوند.
آیین سنتی دسته روی در روز تاسوعا یکی از سنت های 
نخل گردانی،  است،  نائین  شهرستان  بافران  شهر 
سینه زنی و زنجیرزنی از آداب این روز است. در روز 
تاسوعای حسینی مردم والیتمدار کاشان بعد از دو سال 
محدودیت کرونایی با حضور پرشور خود در مجالس 

عزای حسینی زینت بخش مساجد و تکایا شده اند.
دوری  دو سال  از  نیز پس  کاشان  فین  عزادار  مردم 
بار دیگر در سرچشمه سلیمانیه باغ فین کاشان گرد 
هم جمع شدند و به نوحه خوانی و سینه زنی پرداخته 
و ساالر شهیدان  به سرور  را  ارادت خود  و  و عشق 
حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و حضرت ابوالفضل )ع( 

ابراز کردند.
به گزارش فارس، شهرستان های اصفهان در ماه محرم 
مانند بسیاری از نقاط کشور حال و هوای ویژه ای دارند 
و خیابان های این شهرها در روز و شب های محرم 
شاهد حضور عاشقان حضرت سیدالشهدا )ع( در قالب 
دسته های عزاداری است که هر کدام به سبک و سیاق 

خود، بانگ ماتم را در خیابان های شهر سر می دهند.

گزارش

برشی از تاسوعای حسینی در استان اصفهان ؛

 همه شهرها غرق درعزا و ماتم ماه منیربنی هاشم )ع( است 

و  سوگواری  مراسم  برگزاری  از  کاشان  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
عزاداری دهه دوم محرم هیأت رزمندگان اسالم شهرستان کاشان با ۴ 
ویژه برنامه در مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای بسیج این شهرستان 
خبرداد.  کریم اکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کاشان در 
جمع خبرنگاران با اعالم مراسم سوگواری و عزاداری دهه دوم محرم 
هیأت رزمندگان اسالم این شهرستان اظهار داشت: مراسم سوگواری و 
عزاداری دهه دوم محرم هیأت رزمندگان اسالم شهرستان کاشان با ۴ 
ویژه برنامه در مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای بسیج این شهرستان 

برگزار می شود. وی به تجمع زنان عاشورایی و دختران حاج قاسم اشاره 
کرد و افزود: اجتماع بزرگ زنان و دختران عاشورایی شهرستان کاشان 
ورزشی  فرهنگی  در مجموعه  الی ۱۲  از ساعت ۸  عاشورا  روز  صبح 

شهدای بسیج برگزار خواهد شد.
اکبری با بیان برگزاری ویژه برنامه سرداران شهید کاشانی در روز ۲۳ 
مردادماه افزود: ایام دهه دوم محرم که از ۱۸ تا ۲۷ مرداد است که با 
سالروز شهادت سه تن از سردارهای شاخص شهرستان کاشان، شهید 
لشکر  مقام  قائم  و شهید حسین صنعتکار  پکوک  مجرد، شهید  زارع 

هشت نجف اشرف و فرمانده گردان تخریب مصادف شده است، ویژه 
از  فاطمیون و سخنرانی یکی  از لشکر  با حضور عزیزان  را  برنامه ای 
فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی خواهیم داشت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کاشان از برگزاری ویژه برنامه 
احلی من العسل به یاد حضرت قاسم ابن الحسن )ع( در روز ۲۴ مردادماه 
خبر داد و افزود: این ویژه برنامه با همکاری آموزش و پرورش و ویژه 
برگزار  مردادماه  روز ۲۴  در  دوم  و  اول  متوسطه  مقطع  آموزان  دانش 

می شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان 
در جمع خبرنگاران تشریح کرد:

ویـژه برنامه هـای 
رزمندگان  هیـأت 
شهرسـتان  اسـالم 
محرم دوم  دهه  در 

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان لنجان گفت: 
مستند نگاری پرونده ثبت میراث فرهنگی ناملموس 
چمعلیشاه  روستای  محرم  هفتم  گالب  نذر  آیین 
انجام شد. احمد فتحی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: روستای چمعلیشاه واقع در بخش باغ بهادران 
آیین  برگزاری  شاهد  ساله  هر  لنجان  شهرستان 
کهنی است که در روز هفتم محرم برگزار می شود. 
در این آیین مردم روستا نذورات خود را به منازلی 
می آورند که محل گرفتن گالب از گل های محمدی 
خشک شده است و ضمن ادای نذر خود، در مراسم 
این  افزود:  وی  می کنند.  شرکت  نیز  گالب گیری 
مراسم با حضور پر شور زنان روستا برگزار می شود 
و خانم ها به روش های مختلفی از قبیل نوشتن روی 
دیگ به وسیله یک تکه چوب و یا روشن کردن شمع 
در کنار دیگ گالب گیری، و یا برداشتن یک قطعه از 
چوب باقیمانده از آتش زیر دیگ و بردن آن به خانه 
و بازگرداندن آن به آتش دیگ در سال بعد، برآورده 

شدن حاجات خود را مسئلت می کنند.
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان لنجان گفت: 
اهالی روستا در کنار این مراسم اقدام به پخت نذری 
می کنند و بعضاً با آوردن مواد اولیه مانند رشته و نبات 
و چایی و ... در پخت نذورات پای گالب مشارکت 
این  در  گالب  تهیه  روش  افزود:  فتحی  می کنند. 
مراسم به سبکی خاص و انحصاری انجام می شده 
است، که در آن گل های خشک شده محمدی را در 

یک دیگ مسی ریخته و روی آنها را آب می ریزند، 
سپس یک ظرف خالی را در وسط دیگ روی یک 
این  که  به صورتی  می دهند،  قرار  فلزی  چهارپایه 
انتها  قرار گیرد. در  بر روی محتویات دیگ  ظرف 
نیز در دیگ را که مقداری نخ پنبه ای به آن بسته 
شده است روی دیگ گذاشته و با خمیر روزنه های 
اطراف در دیگ را می بندند و آتش را زیر دیگ روشن 

می کنند.
جوش  باعث  آتش  گرمای  کرد:  خاطرنشان  وی 
آمدن آب و گالب شده و گالب تبخیر شده پس از 
برخورد با در دیگ به حالت مایع در آمده و از طریق 
نخ پنبه ای آویزان شده به آن به داخل ظرف روی 
میراث  اداره  رئیس  می ریزد.  دیگ  داخل  چهارپایه 
فرهنگی لنجان ادامه دهد: گالب به دست آمده در 
این آیین کهن در مراسم روز تاسوعا و عاشورا بین 
مردم توزیع می شود و مردم از این گالب به عنوان 

تبرک استفاده می کنند.
فتحی گفت: اداره میراث فرهنگی شهرستان لنجان، 
با حمایت و پیگیری دهیار و اعضای شورای اسالمی 
روستای چمعلیشاه، ضمن دعوت از کارشناس ثبت 
پرونده های میراث فرهنگی ناملموس استان اصفهان، 
اقدام به مستندنگاری و برداشت میدانی اطالعات 
مربوط به این آیین کرده و امید است پرونده این آیین 
پس از طی مراحل تدوین و تصویب، در فهرست 

مواریث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت برسد.

اداره حفاظت محیط زیست فالورجان اعالم کرد: مدیرعامل یک شرکت 
آالینده محیط زیست در شهرک صنعتی اشترجان مستقر در این شهرستان 

به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این شرکت واقع در شهرک صنعتی اشترجان با فعالیت در زمینه ریخته گری 
فلزات موجب آالیندگی محیط زیست و نارضایتی مردم شهر اشترجان شده 
است. اداره حفاظت محیط زیست فالورجان، آالیندگی ایجاد شده توسط 
این شرکت را از سال ۱۳۹۹ در دادسرا پیگیری کرد که پس از پیگیری 
قضایی، اخطارهای متعدد و بازدیدهای شبانه، به صدور رأی محکومیت و 

تحمل یک سال حبس تعزیری برای مدیرعامل این شرکت ُمنجر شد.
بر اساس گزارش اداره حفاظت محیط زیست فالورجان، تخلفاتی همچون 
تهدید علیه بهداشت عمومی، آلودگی هوا و رعایت نکردن قوانین هوای 

پاک، موجب صدور این رأی شده است.
کشور  صنعتی  شهرک های  نخستین  از  یکی  اشترجان  صنعتی  شهرک 
کیلومتری غرب شهر  و ۳۵  فالورجان  در شهرستان  که  می آید  به شمار 
اصفهان در دامنه شمالی رشته کوه موسوم به »اشترجان« واقع شده است.

واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک در زمینه های ریخته گری، شیمیایی، 
پالستیک و الستیک، برق و الکترونیک، کانی غیرفلزی، تراشکاری، ماشین 

سازی و قطعه سازی فعالیت دارند.
در استان اصفهان حدود ۸۰ شهرک و ناحیه صنعتی تصویب شده که از بین 

آنها ۷۵ شهرک و ناحیه صنعتی فعال در حال واگذاری است.

مدیر فرهنگسرای هنر شاهین شهر از برگزاری سومین دوره مسابقه عکس و فیلم 
شیدایی به مناسبت سوگواری اباعبداهلل الحسین )ع( خبر داد.

مسابقه  دوره  سومین  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  معالیی  سادات  مریم 
بزرگ شیدایی در قالب عکس و آثار چندرسانه ای نمای محرم در شاهین شهر 
از آموزه های دینی، اخالقی و اجتماعی  آثار هنری مهم  برگزار می شود. تولید 
فرهنگ عاشورایی، گامی مؤثر در راستای توسعه هنر دینی و فرهنگ جریان ساز 
همدلی حسینی با موضوعات آداب و فرهنگ سوگواری، اخالق و سیره حسینی، 

عاشورائیان کوچک در نسل های جوان است.
فعالیت های  توسعه  هنرمنـدان،  دوربین  قاب  از  حسینـی  مکتب  ترویج  وی   
هنری مرتبط با سیره ائمه معصومین )ع( به ویژه فرهنگ همـدلی حسینـی و 
گسترش هنر دینی را از اهداف این مسابقه برشمرد و تصریح کرد: این جشنواره در 
بخش های عکس نمـای محـرم )دوربین حرفه ای و موبایل گرافی( و چندرسانه ای 
)فایل تصویری ۶۰ ثانیه ای با پسوند mp4 که می تواند از ترکیب عکس، متن، 
ویدئو، انیمیشن و هرگونه عنـاصر بصری و صوتی مرتبط با موضوعات فراخوان 
باشد( برگزار می شود. مدیر فرهنگسرای هنر شاهین شهر با تأکید بر ارسال مجازی 
آثار به شماره ۰۹۶۰۹۸۵۴۳۱۵ و پرهیز از بروز خدشه به جنبه استنادی عکس ها 
 ،jpg از طریق ویرایش آنها، گفت: عکس های ارسالی به این مسابقه باید با فرمت
ضلع بزرگ ۲۰۰۰ پیکسل، رزولوشن ۳۰۰ و حجم کمتر از ۲ مگابایت ارسال 

شوند. )ارائه فایل با قابلیت چاپ در کیفیت باال پس از انتخاب اثر جهت نمایش در 
نگارخانه آفتاب الزامی است( و هنگام ارسال آثار، باید مشخصات عکاس به صورت 
فایل Word با نام و نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی پستی، شماره تلفن همراه، 

ثابت و اکانت اینستاگرام ارسال شود.
 معالیی با اعالم ممنوعیت درج هر نوع نشانه اعم از امضا، واتر مارک و لوگو بر 
روی عکس های ارسالی، ادامه داد: ارسال اثر توسط عکاس به منزله قبول مالکیت 
اثر و اصالت آن بوده و دبیرخانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال تبعات پس از آن را 
عهده دار نیست. همچنین حق استفاده از عکس های پذیرفته شده در قالب چاپ، 
کتاب، بروشور، نمایش در صفحات مجازی و … را، با ذکر نام عکاس، برای برگزار 

کننده محفوظ است.
وی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال آثـار چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ است و 
آثار برگزیده یکشنبـه ۳۰ مـرداد ۱۴۰۱ اعالم خواهد شد، ادامه داد: در بخش 
چندرسانه ای به نفرات اول تا سوم به ترتیب مبالغ ۲۰ میلیون ریال، ۱۵ میلیون ریال 
و ۱۰ میلیون ریال کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اعطا می شود و در بخش 
عکاسی حرفه ای به نفرات اول و دوم به ترتیب مبالغ ۱۵ میلیون ریال، ۱۰ میلیون 
ریال کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و به نفر سوم کارت هدیه ۸ میلیون ریالی 
اهدا می شود. همچنین در بخش موبایل گرافی نیز به نفرات اول تا سوم به ترتیب 

کارت هدیه ۸ میلیون ریالی، ۶ میلیون ریالی و ۴ میلیون ریالی اعطا می شود.

اعضــای هیئــت رییســه شــورای اســالمی شــهر آران و بیــدگل بــرای ســال 
دوم انتخــاب شــدند و بــر ایــن اســاس، حســین ناظمــی بــه عنــوان رییــس 

شــورا معرفــی شــد.
در نشســت اعضــای شــورای اســالمی شــهر آران و بیــدگل پــس از 
رأی گیــری بــرای انتخــاب اعضــای هیئــت رییســه، عبــاس علیــزاده نایــب 
رییســی ایــن شــورا را بــر عهــده گرفــت. همچنیــن محمــد باللــی بــه عنــوان 
منشــی اول، محســن رمضانــی بــه عنــوان منشــی دوم و عباســعلی دهقانــی 
بــه عنــوان خزانــه دار ســال دوم ششــمین دوره شــورای اســالمی شــهر آران 
ــات رییــس جمهــوری و  ــدگل انتخــاب شــدند. ســیزدهمین دوره انتخاب و بی
ششــمین دوره شــوراهای اســالمی شــهر، روســتا و عشــایری و میانــدوره ای 
پنجمیــن دوره خبــرگان رهبــری و یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی 
برگــزار شــد. در ایــن انتخابــات رضــا چاقیــان آرانــی پنــج هــزار و ۳۲۲ رأی، 
عباســعلی دهقانــی آرانــی چهــار هــزار و ۹۵۹ رأی، حســین ناظمــی بیدگلــی 
۴ هــزار و ۸۴۲ رأی، عبــداهلل بابــازاده آرانــی چهــار هــزار و ۷۳۳ رأی، عبــاس 
ــی چهــار  ــی بیدگل ــی چهــار هــزار و ۵۱۹ رأی، محســن رمضان ــزاده آران علی
هــزار و ۳۱۹ رأی و محمــد باللــی بیدگلــی چهــار هــزار و ۱۹ رأی بــه ترتیــب 
بــا کســب بیشــترین رأی بــه عنــوان عضــو شــورای اســالمی شــهر آران و 
بیــدگل انتخــاب شــدند. شــورای اســالمی شــهر آران و بیــدگل هفــت عضــو 
ــه ۶  ــر در فاصل ــزار نف ــر ۱۰۳ ه ــزون ب ــت اف ــا جمعی ــدگل ب دارد. آران و بی

کیلومتــری کاشــان و ۲۱۵ کیلومتــری شــمال اصفهــان واقــع اســت.

آیین نذر گالب روستای چمعلیشاه به ثبت آثار ناملموس برسد مدیریک شرکت آالینده درفالورجان به 
حبس تعزیری محکوم شد

 اعضای هیئت رئیسه شورای شهر
آران و بیدگل انتخاب شدند

سومین دوره مسابقات شیدایی در شاهین شهر

رییـس مرکـز فوریت هـای پزشـکی ۱۱۵ کاشـان 
گفـت: موتـور آمبوالنس )موتورالنس( بـرای اولین 
بـار وارد چرخه عملیات اورژانس پیش بیمارسـتانی 
دانشـگاه علوم پزشکی کاشان شـد. حسین ریاحی 
در گفـت و گـو با ایسـنا، اظهار کرد: خدمـات واحد 
اورژانـس موتـوری، از ابتـدای مردادمـاه بـا تأمیـن 
یـک دسـتگاه موتـور آمبوالنـس توسـط اورژانس 
عملیاتـی  نـاوگان  بـه  دائـم  به صـورت  کشـور، 
اورژانـس ۱۱۵ کاشـان اضافـه شـد. وی افـزود: راه 
انـدازی ایـن واحـد بـرای کاهـش زمان رسـیدن+ 
اسـتهالک  هزینـه  کاهـش  بیمـاران،  بالیـن  بـر 
آمبوالنس ها، مدیریت بهتر منابع انسـانی، پوشـش 
بهتـر فوریت هـا در معبرهـای پرترافیـک و مناطق 
شـلوغ شـهری و نیز یاری رسـانی بهتر و سـریع تر 

بـه سـایر تیم های عملیاتـی به خصـوص در موارد 
فوریتـی مهـم و حیاتـی بـوده اسـت. رئیـس مرکز 
فوریت هـای پزشـکی ۱۱۵ کاشـان تصریـح کـرد: 
موتـور آمبوالنـس دارای تجهیـزات مناسـب برای 
ارائـه خدمـات بـه بیمـاران در مـوارد فوریت هـای 
پزشـکی اسـت کـه بـا توجـه بـه اهمیت سـرعت 
رسـیدن بـر بالیـن بیمـاران و ارائه خدمـات حیاتی، 
راه انـدازی موتـور آمبوالنس هـا یـک تحـول در 
ارائـه خدمـت مرکـز فوریت هـای پزشـکی ۱۱۵ 

قلمـداد می شـود.
ریاحـی گفـت: امیدواریـم در آینـده نزدیـک و بـا 
جدیـد،  موتورسـیکلت های  و  تجهیـزات  تأمیـن 
تعـداد موتورالنس هـا در سـطح  افزایـش  شـاهد 

شـهرهای کاشـان و آران و بیـدگل باشـیم.

راه اندازی واحد اورژانس موتوری در کاشان

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مبارکه از توزیع یک هزار 
بین  ریال  میلیارد   ۶ ارزش  به  معیشتی  بسته کمک 
مددجویان کمیته امداد و نیازمندان این شهرستان خبر 
داد. سید فضل اله بهرامی افزود: این بسته ها شامل 
در  ماکارونی و حبوبات است که  برنج، روغن، مرغ، 
هشتمین مرحله از رزمایش مواسات و کمک مؤمنانه 
بین خانواده های محروم و نیازمند این شهرستان توزیع 

شد.
وی ادامه داد: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون بیش از 
هفت هزار بسته معیشتی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال 
تهیه و بین نیازمندان این شهرستان توزیع شده است. 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه گفت: 
همه ظرفیت های سپاه و بسیج و گروه های جهادی 
نهادها، تشکل ها، خّیران، چهره های هنری و ملی و 

آحاد مردم در این زمینه فعال هستند.
وی با بیان اینکه ایثار و همدلی مردم نیکوکار استان 
اصفهان و شهرستان مبارکه یک سرمایه عظیم دینی 
است اضافه کرد: در صورتی که بنا به دالیل اقتصادی 
و ضرر و زیان ناشی از کرونا، سفره برخی از نیازمندان 
کوچک شده است اما، سفره انفاق و همدلی مؤمنانه 
نیکوکاران در کمک به نیازمندان گسترده تر شده است.

سرداران  ملی  کنگره  برگزاری  به  اشاره  با  بهرامی   
هفت  افزود:  امسال،  مهر  در  سرافراز  شهید   ۶۰۰ و 
باب منزل مسکونی برای محرومان و سه باب برای 
خانواده های شهدای مدافع حرم ساخته شده است که 
همزمان با برگزاری این کنگره ملی واگذار خواهد شد. 
 ۴۵ در  جمعیت  نفر  هزار   ۱۵۳ با  مبارکه  شهرستان 

کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار دارد.

یک هزار بسته کمک معیشتی بین نیازمندان شهرستان مبارکه 
توزیع شد
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Iran has reiterated its opposi-
tion to nuclear weapons, de-
scribing their existence as the 
greatest threat to humanity 
that has only intensified after 
the recent developments in 
Europe.
Asadollah Eshragh Jahromi, 
Director General for the Inter-
national Peace and Security at 
the Iranian Foreign Ministry, 
made the remarks in a state-
ment on Sunday to the Tenth 
NPT Review Conference in 
New York.
“The Islamic Republic of 
Iran is of the firm belief that 
the continued existence of 
nuclear weapons poses the 
greatest threat to humanity 
that due to the recent devel-
opments in Europe, has even 
intensified. The outcome of 
this Conference should reflect 
our deep concern about any 
use or threat to use nucle-
ar weapons and declare that 
any use of such weapons is a 
crime against humanity and a 
violation of international law,” 
Eshragh Jahromi said.

He added, “In 1996, the ICJ 
affirmed that nuclear-weapon 
States have an explicit obliga-
tion and special responsibility 
for achieving nuclear disarma-
ment. To fulfill the mandate of 
this Committee, and to eval-
uate the implementation of 
article VI, it is necessary to 
examine whether the actions 
and policies of the nucle-
ar-weapon States since 2010 
have demonstrated a commit-
ment to and compliance with 
the objective of article VI of 
the Treaty.”
The Iranian diplomat contin-
ued, “Like many other States 
parties, Iran believes that the 
nuclear-weapon States have 
failed to take any effective 
measures for nuclear dis-
armament during the past 
twelve years. Since then, no 
negotiation has begun among 
nuclear-weapon States on ef-
fective measures relating to 
the reduction or elimination 
of their nuclear weapons. 
INF has been abrogated and 
rejected. The role of nuclear 

weapons in security policies 
has increased. A moderni-
zation program of nuclear 
weapons is advancing, and 
the stockpiles are growing. 
A new nuclear arms race has 
begun among nuclear-weap-
on States. The prospects of 
the use of nuclear weapons 
have increased. Most nucle-
ar-weapon States continue to 
maintain the doctrine of the 
first use of nuclear weapons.”
Eshragh Jahromi pointed 
out that the NPT is facing a 
serious crisis of persistent 
non-compliance with disar-
mament commitments and 
numerated some examples 
of non-compliance in this re-
gard. He cited three examples 
in this regard: “First, despite 
the nuclear disarmament ob-
ligations under the NPT and 
the commitments made in the 
2000 and 2010 NPT Review 
Conferences, the U.S. nuclear 
policy increases the impor-
tance of nuclear weapons and 
the utility of retaining them, 
advocates tremendous build-

up and modernization of its 
nuclear arsenal and delivery 
systems, allows the first use 
of such weapons, threatens 
to use them against non-nu-
clear-weapon States, and 
authorizes the development 
of new types of low-yield 
nuclear weapons, increasing 
the likelihood of their use. 
Second, increasing the UK’s 
stockpile of nuclear weapons 
by up to 44 percent, lowering 
the threshold for the possible 
use of such weapons, and 
reducing transparency about 
its nuclear weapons are fully 
incompatible with the spirit 
and objectives of the Trea-
ty. Third, is France, which is 
spending €37 billion on its nu-
clear weapons modernization 
program from 2019–2025 
to develop a new generation 
of nuclear-powered ballistic 
missile submarines, ballistic 
missiles, air-launched cruise 
missiles, and their respective 
launch platforms. Such mod-
ernizations not only violate 
legal obligations on nuclear 
disarmament under Article VI 
but also turn article VI into a 
hollow promise. France also 
continues to actively oppose 
any reduction of the role and 
value of nuclear weapons or 
any effective measure that 
would restrict the possible 
use of nuclear weapons.”
He stated, “It is deeply disap-
pointing that the nuclear dis-
armament obligations under 
the Treaty and the commit-
ments assumed by the nucle-
ar-weapon States in the 2000 
and 2010 Review Conferenc-
es have remained unfulfilled. 

Our deep concern over the 
continued lack of progress in 
implementing article VI and 
commitments agreed upon at 
previous Review Conferenc-
es should be duly reflected 
in the report of the Commit-
tee. The implementation of 
article VI is essential for the 
maintenance and credibili-
ty of the Treaty. The Review 
Conference should call for 
urgent compliance with legal 
obligations and fulfillment 
of commitments on nuclear 
disarmament by the nucle-
ar-weapon States. The final 
document should commit 
all nuclear-weapon States 
to cease modernization pro-
grams of their nuclear arse-
nals and the development of 
new types of nuclear weapons 
systems.”
He noted, “The Conference 
should call upon nucle-
ar-weapon States to enter 
into immediate negotiations 
on a verifiable, non-discrim-
inatory, and comprehensive 
convention banning nuclear 
weapons and providing for 
their total elimination within 
a specified timeframe. The 
Islamic Republic of Iran as a 
steadfast supporter of nucle-
ar disarmament has actively 
fulfilled its obligations under 
article VI and has submitted 
a national report to this Con-
ference (NPT/CONF.2020/28). 
Iran has also submitted a 
Working Paper on nuclear dis-
armament (NPT/CONF.2020/
WP.43) which contains sev-
eral elements for inclusion in 
the outcome document of the 
Conference.”

Nuclear weapons greatest threats to humanity: Iran

Water donation cam-
paign to begin within 
days
A water donation campaign will 
be launched in the next few days 
aiming to supply water and pro-
vide healthcare services to people 
in drought-affected areas, Vahid 
Salimi, the head of the Iranian Red 
Crescent Society’s Volunteers Or-
ganization, has said.
The campaign, called Nazr-e Ab (lit-
erally meaning water donation), was 
launched four years ago, following 
the drought crisis in the southern 
and southeastern provinces of the 
country, with the aim of supplying 
fresh water to deprived areas with 
the help of the people and the IRCS.
It was first held in August 2018, in 
the southeastern province of Sis-
tan-Baluchestan which went into 
trouble after the Hamoun wetland 
drained and the rainless sky left 
many in dire need of drinking water.
The campaign has two main as-
pects; the first one centers on water 
supply issues including desalination 
of water, rehabilitation of qanats, 
improving wells and water quality, 
and filtering and sanitation of res-
ervoirs.
And the second aspect focuses on 
health issues including health care 
services, free diagnosis, and provid-
ing food packages to the deprived.
The phenomenon of drought is hit-
ting the country, especially in the 
southern and southeastern provinc-
es, and naturally, its complications, 
including the lack of access to clean 
and sufficient drinking water, the 
faster proliferation of environmental 
bacteria, etc., can seriously affect 
the health of residents, and even 
cause the outbreak of contagious 
and infectious diseases, Salimi ex-
plained.
Through the fifth phase of the cam-
paign, volunteer doctors and para-
medics of the Red Crescent groups 
are dispatched to 100 identified ar-
eas in the provinces of Hormozgan, 
Sistan-Baluchestan, Kerman, and 
South Khorasan to provide preven-
tive training as well as healthcare 
services to deal with food-borne or 
infectious diseases caused by the 
water crisis.
Since ancient times, Iran has been 
constantly struggling with water 
shortage, which caused the creation 
of qanats, so that people actually 
accepted that water is scarce in the 
country.
But for several years, along with the 
industrial and agricultural devel-
opment, it seems that the available 
water resources have been used 
unbridled, and the result is being on 
the verge of a water crisis.
4.8m people at medium to high risk 
The amount of rainfall in Iran’s main 
river basins from September 2020 
to July 2021 was, in most places, 
substantially lower compared with 
the year-earlier period. Iran experi-
ences frequent droughts and faces 
the prospect of more extreme con-
ditions brought about by climate 
change.
According to current assessments, 
parts of Iran are facing a rainfall 
anomaly which has had an observed 
impact on vegetation and agricul-
ture. Of particular concern is that 
these drought impacts have been 
observed in northeastern Iran in ar-
eas bordering Afghanistan.
The Iranian Red Crescent Society es-
timates that 4.8 million people are at 
medium to high risk of drought-re-
lated impacts, mostly in remote and 
rural areas of the provinces.
It reports that 29 of 31 provinces, 
and especially seven – South Kho-
rasan, Kerman, Sistan-Baluchestan, 
Hormozgan, Khuzestan, Isfahan, 
and Khorasan Razavi – have been 
severely affected by the drought. 
The lack of safe and sufficient water 
supply for drinking, hygiene, agri-
culture, animal husbandry, and elec-
trical power is having a devastating 
and increasingly unsustainable 
strain on households’ health, and 
income in addition to encouraging 
negative social trends and coping 
mechanisms.

Substantial pro-
gress made in Vi-
enna; sides focus-
ing on Safeguards

In the third day of talks in Vien-
na intended to restore the 2015 
nuclear deal, Iran’s chief nego-
tiator held talks with European 
Union’s Enrique Mora, who acts 
as a coordinator.
The third day of talks between 
experts from Iran and the EU 
centered around technical and 
legal matters regarding the 
Safeguards agreement between 
Iran and the International Atom-
ic Energy Agency (IAEA).
Delegates from Iran, the EU 
and the U.S. resumed talks in 
Vienna on Thursday after nearly 
a five-month hiatus. This round 
of talks started on Thursday 
without the presence of nuclear 
negotiators from the Europe-
an trio – Germany, France and 
Britain. Only experts from these 
three countries have attended 
the negotiations.  
Iran believes that any agree-
ment on restoring the nuclear 
deal, officially called the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), is dependent on put-
ting an end to unsubstantiated 
allegations about Iran’s past nu-
clear program. Iran insists that 
these questions had already 
been resolved within the PMD, 
when the nuclear deal was 
signed in July 2015.
According to reports, substan-
tial progress has been made in 
bringing the views of Iran and 
the U.S. closer together during 
the last three days. However, 
in Tehran’s view nothing is re-
solved until everything is set-
tled.
Behrouz Kamalvandi, the 
spokesman for the Atomic 
Energy Organization of Iran 
(AEOI), also confirmed on 
Saturday that talks are mainly 
focused on Safeguards issues.
“We are now negotiating,” 
Kamalvandi said of the talks 
between Iran’s nuclear experts 
with Mora.
On the atmosphere of the talks, 
he said, “It is not bad.”
Mohammad Marandi, a senior 
expert on nuclear issues, also 
told Al-Mayadeen TV that “pro-
gresses” have been made in 
Vienna, but one should be “cau-
tious”. He argued the success 
of talks is 50 percent. Marandi 
said the differences remain only 
between Iran and the United 
States.
He added, “We have heard from 
certain European sources that 
the Americans have revived 
their views on certain issues.”

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

Flood incurs 
$740,000 damage 
to Tehran nomad-
ic areas

Flooding caused a total of 200 
billion rials (around $740,000) 
damage to nomads of Tehran, 
Director of nomadic affairs of 
Tehran province has said.
Considering that the nomads 
of Tehran province were set-
tled in the cold and mountain-
ous regions of the province, 
floods blocked and destroyed 
more than 500 kilometers of 
nomadic routes, especially 
in the cities of Firozkoh and 
Shemiranat, Farshid Zabihi 
said.
The flood caused the loss of 
more than 300 nomadic live-
stock, and 500 hectares of no-
madic fields and pastures were 
also damaged, he lamented.

Iran’s Foreign Ministry issued a state-
ment early on Monday marking the 
anniversary of the killing of Iranian 
diplomats in Mazar-i-Sharif.
On August 8, 1998, the Taliban forc-
es occupied the city of Mazar-i-Sha-
rif, which was known as the political 
capital of Ahmad Shah Massoud, who 
was backed by Iran at the time.
After occupying the city, Taliban sol-
diers forced their way into the Iranian 
Consulate in Mazar-i-Sharif,  frisking 
diplomats.
Allahmadad Shahsavand, the only 
Iranian diplomat who miraculously 
survived the terrorist attack, recount-
ed the incident as the following: “De-
spite their rude behavior, our friends 
(diplomats) behaved peacefully. They 
even offered them fruit and tea. The 
Taliban militants searched us all and 
took our money and valuables. How-
ever, I believe that these people were 
not thieves and were acting within a 

certain framework, as if they were be-
ing guided from outside and looking 
for something specific,” ISNA said.
Nevertheless, Taliban said that rebels 
attacked the Iranian consulate, avoid-
ing any responsibility. 
The following is the statement issued 
by the Iranian Foreign Ministry:
“August 8 brings to mind the very bit-
ter memories that were imposed on 
the foreign policy apparatus of Iran 
and the Iranian nation in 1998.
24 years ago, and at the height of 
internal strife in Afghanistan and fol-
lowing the entry of Taliban forces into 
the city of Mazar-i-Sharif, and con-
trary to ethical, humanitarian and in-
ternational obligations, our country’s 
mission in the city of Mazar-i-Sharif 
was attacked and diplomats and a 
journalist of the Islamic Republic of 
Iran were martyred.
The widespread condemnation of the 
crime by the international communi-

ty and also the memorable empathy 
and sympathy of the dignified people 
of Afghanistan was a unique show of 
the solidarity of the peoples of both 
countries and led to the Islamic Re-
public of Iran to stand with its broth-
ers and sisters in Afghanistan hon-
orably and to support their will while 
showing restraint.
The people and government of the 
Islamic Republic of Iran have always 
stood by the oppressed people of Af-
ghanistan. Iran supports any solution 
that leads to lasting peace, stability 
and calm for the people of this coun-
try and safeguards their years-long 
fight against foreign occupation while 
protecting the achievements of the 
bloods of the dear martyrs of Afghan-
istan.
Past experience shows, today, the 
formation of a government com-
prised of all Afghan elites, who repre-
sent all tastes and all esteemed tribes 

of this country, that leads to a sense 
of belonging to that government by 
the people of Afghanistan can pave 
the way for a suffering Afghanistan to 
move toward development, progress 
and prosperity and increase the pow-
er of its people against the oppressive 
pressure and sanctions of the West.
The Foreign Ministry of the Islamic 
Republic of Iran once against com-
memorates the memory of the dear 
martyrs of the Mazar-i-Sharif inci-
dent and condemns the unforgettable 
crime, while reiterating the necessity 
of clarification of its different dimen-
sions as a firm demand by the coun-
try.
The concurrence of this terrorist 
incident with the Ashura of Imam 
Hussein (AS) this year is an oppor-
tunity to pray for divine mercy and 
blessing for all martyrs, especially 
the oppressed martyrs of the terrorist 
incident in Mazar-i-Sharif.”

Iran renews call for inclusive govt in Afghanistan as it remembers diplomats 
martyred in 1988

Nuclear negotiators who have gathered in Vienna 
after a five month-hiatus have indicated that they 
are optimistic about reviving the 2015 nuclear deal, 
officially known as the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).
“We stand five minutes or five seconds from the fin-
ish line,” Russian Ambassador Mikhail Ulyanov told 
reporters outside Vienna’s Palais Coburg on Sunday, 
four days into the talks. He said there are “three or 
four issues” left to be resolved.
“They are sensitive, especially for Iranians and Amer-
icans,” Ulyanov said. “I cannot guarantee, but the im-
pression is that we are moving in the right direction.”
Enrique Mora, the European Union’s top negotiator 
who acts as mediator between Iran and the U.S., also 
said he is “absolutely” optimistic about the talks’ pro-
gress so far.

“We are advancing and I expect we will close the ne-
gotiations soon,” he told Iranian media.
The Wall Street Journal also said negotiations be-
tween Iran and the U.S. on reviving the JCPOA are 
close to completion, Mora said on Sunday evening.
The text of an agreement could be closed in coming 
hours, said Mora.
According to the Iranian diplomats, experts are 
focusing on technical issues about Iran’s nuclear 
program.Behrouz Kamalvandi, the spokesman for 
the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), con-
firmed on Saturday that the talks are mainly focused 
on Safeguards issues.
One of Iran’s demands is that the IAEA should stop 
unsubstantiated allegations regarding PMD that had 
already been resolved in July 2015, when the nuclear 
deal was struck.

In a telephone call with UN Secretary General Antonio 
Guterres on Sunday afternoon, Iran’s Foreign Minis-
ter Hossein Amir-Abdollahian said, “We believe that 
the Agency should completely resolve the remaining 
issues related to the Safeguards [Agreement] by 
distancing itself from irrelevant and nonconstructive 
political issues and through the technical channel.”
He added, “Nuclear weapons have no place in the 
[defense] doctrine of the Islamic Republic of Iran 
and are in contradiction to our policies and beliefs,” 
referring to a fatwa (religious decree) by Leader of 
the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khame-
nei declaring that the production, stockpile and use 
of nuclear weapons as forbidden.
“The Leader’s fatwa that prohibits the use of nuclear 
weapons is clear-cut and is the final say for every-
body,” Iran’s foreign minister said.

‘We stand five minutes from the finish line,”
Russia’s Ulyanov says of Vienna talks
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Sweden defeated Iran 39-11 in 
the 2022 International Handball 
Federation (IHF) Women’s Youth 
World Championship on Friday.
Iran had previously lost to Iceland 
28-17 in Group I.
Irsn are scheduled to play Roma-
nia on Sunday in the 13th - 16th 

place. 
The 2022 IHF Women’s Youth 
World Championship is ninth edi-
tion of the championship which is 
being held from 30 July to 10 Aug. 
in Skopje, North Macedonia under 
the aegis of International Handball 
Federation (IHF).

Sweden down 
Iran at 2022 IHF 
Women’s Youth 

World

Which wetlands 
refilled in flood-
ing?
The recent floods caused by 
monsoon rains, while affecting 
two-thirds of the Iranian plateau 
and leaving many people dead 
and injured, have refilled dried 
rivers, streams, and dams.
August rains are very important 
and can revive the qanats and 
make agriculture flourish in the 
summer heat, and even one of 
the reasons for living in the pla-
teau of Iran in the past centuries 
was monsoon rains.
The recent rainfall system has 
increased the long-term average 
rainfall in August from about 4 
mm to 11 mm, which is a signif-
icant amount happening rarely; 
the monsoon system extends 
to the Alborz and Zagros moun-
tains in addition to the south and 
southeast of the country.
Firooz Qasemzadeh, the spokes-
person of the country’s water 
industry, said that these rains 
brought about 250 to 260 mil-
lion cubic meters of water into 
the country’s dams, which is not 
a significant number, while its ef-
fect on the aquifers will be deter-
mined in a period of 12 months.
In provinces involved in the 
monsoon rain system, especial-
ly the southern ones, the water 
entered the river beds and mois-
tened the dry soil of wetlands, 
and watered several wetlands, 
aquifers, and dams, he noted.
Gavkhuni Wetland
Stretching 47,000 hectares, 
Gavkhuni is a salt marsh with 
an average depth of about 1 m. 
which is located in the terminal 
basin of the Zayandehrud river. 
It is the 19th wetland in Iran 
designated as a Wetland of In-
ternational Importance on the 
Ramsar list, which as defined by 
the Ramsar Convention for the 
conservation and sustainable 
use of wetlands, recognizes the 
fundamental ecological func-
tions of wetlands and their eco-
nomic, cultural, scientific, and 
recreational value.
Gavkhuni wetland, which is con-
sidered to be home to various 
species of migratory birds in 
the east of Isfahan province, has 
been facing water scarcity and 
declining water levels over the 
past decade, with recent surveys 
showing that the number of mi-
gratory birds in the wetland has 
declined significantly.
Although it was hoped that the 
recent rains would revive this 
wetland, according to the Isfa-
han department of environment, 
the share of this wetland from 
the recent rains is small and less 
than one percent of the mini-
mum annual water requirement 
of the wetland, so there are no 
floods and runoff. Water from 
the Zayandehrud river has not 
entered the lagoon.
Jazmourian Wetland
Nestled between the provinces 
of Kerman and Sistan-Baluch-
estan, Jazmourian is one of the 
two major wetlands in southeast 
Iran, which is on the knife-edge 
of complete desiccation as a 
result of climate change, ex-
cessive dam construction, and 
the depletion of groundwater 
resources.
The area of Hamoon and Jaz-
mourian basin stretches to 
69,600 square kilometers, with 
the western part of 35,600 
square kilometers in Kerman 
province and the eastern part of 
34,000 square kilometers in Sis-
tan-Baluchestan province.
In January, heavy rainfalls have 
led the Jazmourian wetland to be 
filled by 100 percent. However, it 
dried up once again in June and 
turned into a dust storm hotspot.

Dried Fruit: Good or Bad?
By: PARISA JAMADI
Source: https://www.healthline.com/nutrition/dried-fruit-good-or-bad#TOC_TITLE_HDR_11

Information about dried fruit is very 
conflicting.
Some say it is a nutritious, healthy 
snack, while others claim it is no better 
than candy.
This is a detailed article about dried 
fruit and how it can affect your health.
What is Dried Fruit?
Dried fruit is fruit that has had al-
most all of the water content removed 
through drying methods.
The fruit shrinks during this process, 
leaving a small, energy-dense dried 
fruit.
Raisins are the most common type, 
followed by dates, prunes, figs and 
apricots.
Other varieties of dried fruit are also 
available, sometimes in candied form 
(sugar coated). These include man-
goes, pineapples, cranberries, banan-
as and apples.
Dried fruit can be preserved for much 
longer than fresh fruit and can be a 
handy snack, particularly on long trips 
where refrigeration is not available.
Dried Fruit is Loaded With Micronutri-
ents, Fiber and Antioxidants
Dried fruit is highly nutritious.
One piece of dried fruit contains about 
the same amount of nutrients as the 

fresh fruit, but condensed in a much 
smaller package.
By weight, dried fruit contains up to 
3.5 times the fiber, vitamins and min-
erals of fresh fruit.
Therefore, one serving can provide a 
large percentage of the daily recom-
mended intake of many vitamins and 
minerals, such as folate (1Trusted 
Source).
However, there are some exceptions. 
For example, the vitamin C content is 
significantly reduced when the fruit is 
dried (2Trusted Source).
Dried fruit generally contains a lot of 
fiber and is a great source of antioxi-
dants, especially polyphenols (3Trust-
ed Source).
Polyphenol antioxidants are associated 
with health benefits such as improved 
blood flow, better digestive health, 
decreased oxidative damage and re-
duced risk of many diseases (4Trusted 
Source).
Health Effects of Dried Fruit
Several studies have shown that peo-
ple who eat dried fruit tend to weigh 
less and ingest more nutrients, com-
pared to individuals not eating dried 
fruit (5Trusted Source, 6Trusted 
Source, 7Trusted Source).

Dried fruit is also a good source 
of many plant compounds, includ-
ing powerful antioxidants (8Trusted 
Source, 9Trusted Source, 10Trusted 
Source, 11Trusted Source).
Raisins May Reduce the Risk of Cer-
tain Diseases
Raisins are dried grapes.
They are packed with fiber, potassium 
and various health-promoting plant 
compounds.
They have a low to medium glycemic 
index value, and a low insulin index 
(12Trusted Source, 13Trusted Source).
Studies show that eating raisins may 
(12Trusted Source, 14Trusted Source, 
15Trusted Source, 16Trusted Source, 
17Trusted Source):
• Lower blood pressure.
• Improve blood sugar control.
• Decrease inflammatory markers and 
blood cholesterol.
• Lead to increased feeling of fullness.
All of these factors should contribute 
to a reduced risk of developing type 2 
diabetes and heart disease.
Prunes are Natural Laxatives and May 
Help Fight Diseases
Prunes are dried plums.
They are highly nutritious, being rich 
in fiber, potassium, beta-carotene (vi-

tamin A) and vitamin K.
They are known for their natural laxa-
tive effects.
Prunes are considered to be even more 
effective at relieving constipation than 
psyllium, which is another common 
remedy (18Trusted Source).
Dried Fruit is High in Natural Sugar and 
Calories
Fruit tend to contain significant 
amounts of natural sugars.
Because the water has been removed 
from dried fruit, this concentrates 
all the sugar and calories in a much 
smaller package.
For this reason, dried fruit is very high 
in calories and sugar, including both 
glucose and fructose.
Avoid Dried Fruit with Added Sugar 
(Candied Fruit)
To make some dried fruit even more 
sweet and appealing, they are coated 
with added sugar or syrup before be-
ing dried. Added sugar has repeatedly 
been shown to have harmful effects 
on health, increasing the risk of obe-
sity, heart disease and even cancer 
(28Trusted Source, 29Trusted Source).
Dried Fruit May Also Contain Sulfites, 
and May be Contaminated With Fungi 
and Toxins

Some producers add preservatives 
called sulfites to their dried fruit.
This makes the dried fruit look more 
appealing, because it preserves the 
fruit and prevents discoloration.
This applies mainly to brightly colored 
fruits, such as apricots and raisins.
Some individuals may be sensitive to 
sulfites, and may experience stomach 
cramps, skin rashes and asthma at-
tacks after ingesting them (30Trusted 
Source, 31Trusted Source). 
Take Home Message
Same as with many other foods, dried 
fruit have both good and bad aspects.
Dried fruit can boost your fiber and nu-
trient intake and supply your body with 
large amounts of antioxidants.
However, they are also high in sugar 
and calories, and can cause problems 
when eaten in excess.
For this reason, dried fruit should only 
be eaten in small amounts, preferably 
along with other nutritious foods.
Also, they are a high-carb food, mak-
ing them unsuitable on a low-carb diet.
At the end of the day, dried fruit is far 
from perfect, but it is certainly a much 
healthier and more nutritious snack 
than chips or other processed junk 
foods.

Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian has said that Israe-
lis have sought to change the “bal-
ance of power and terror” since 2006 
but they failed and accepted a cease-
fire because they only understand the 
language of power.
In a post on his Instagram, the Iranian 
foreign minister offered some details 
on his recent phone conversations 
with a number of foreign counter-
parts about the Israeli aggression 
against the Gaza Strip.
“Since the 33-day war [of 2003] to 
this day, their goal was to change 
the balance of power and terror. Fair 
and wise observers can attest wheth-
er they succeeded or failed in this 
regard. A ceasefire was established 
because the Zionists only understand 
the language of power,” the Iranian 
foreign minister said.
He spoke over the phone with the 
foreign ministers of Qatar, Syria, 
and Lebanon as well as the UN sec-
retary-general about the situation in 

Gaza.“The diplomatic apparatus of 
the Islamic Republic of Iran, in con-
sultation with its allies and neighbors, 
while condemning the crimes of the 
Zionist regime, will always defend the 
active resistance that will prevent the 
malice of the occupiers,” he said.
In his telephone conversation with 
UN Secretary General Antonio Gu-
terres, Amir Abdollahian pointed to 
the onset of the recent aggression by 
the Zionist regime against Gaza and 
the martyrdom of dozens of Palestin-
ians, including children and women. 
He said that in his telephone conver-
sation with the secretary general of 
the Palestinian Islamic Jihad Move-
ment, he learned the Palestinian re-
sistance will give a firmer response to 
the Zionist regime to defend its land 
and security.
He noted that it is necessary that the 
international community fulfill its re-
sponsibility to defend the people of 
Gaza and immediately stop the Zion-
ist regime’s aggression.

Zionists only understands language of 
power: Iran FM

Every year, 4,200 Iranians die of osteopo-
rosis and its complications, Afshin Ostovar, 
head of the non-communicable diseas-
es management office of the Ministry of 
Health, has stated.
Osteoporosis is a condition that weakens 
bones, making them fragile and more likely 
to break. It develops slowly over several 
years and is often only diagnosed when 
a minor fall or sudden impact causes a 
bone fracture. The most common injuries 
in people with osteoporosis are wrist and 
hip fractures.
Noting that 170,000 fractures occur due to 
osteoporosis in the country every year, he 
said that one out of two women and one 
out of four men over the age of 50 expe-
riences a fracture due to osteoporosis, 
which is considered a very severe disease.
Some 20 to 50 percent of these fractures 
are related to hip, which causes people to 
die, and 80 percent of people who break 
their hips and survive, do not return to their 
original state and need crutches and help 
from others to walk, he lamented.
Unfortunately, 160 women and 140 men 
out of every 100,000 people in the country 

experience hip fracture, he regretted, add-
ing, hip fracture is more common than all 
the cancers specific to women, i.e. uterine, 
ovarian, and breast cancers, in the country.
This disease has not attracted as much 
attention as its importance, while its eco-
nomic burden is equal to heart attacks and 
strokes. The disease incurs a cost of 70 
trillion rials (nearly $259 million) for the 
health system annually, he highlighted.
Osteoporosis is not diagnosed in time in 
two-thirds of high-risk people, and the first 
symptom of this disease appears as a frac-
ture, he said, ILNA reported.
Treatment and medicines for this disease 
are available, but for 70 percent of people, 
the treatment does not start. In fact, 87 
percent of women do not continue their 
treatment. The treatment of the disease 
is long and at least three years should be 
spent to achieve the desired result, Ostovar 
explained.
There is not enough awareness in society 
about osteoporosis and its consequences, 
and the number of bone density measure-
ment devices in the country is low, and 50 
percent of the devices are located in Teh-

ran, and two-thirds of the provincial medi-
cal centers do not have this device, he said, 
referring to challenges facing the disease 
diagnosis.
Women suffering from osteoporosis more 
than men
Ostovar said in May that 80 percent of 
women over the age of 75 across the coun-
try are suffering from osteoporosis.
Seventeen percent of Iranians over the age 
of 30 and 20 percent of women aged over 
50 are suffering from osteoporosis, Ahmad 
Raeisosadat, secretary of the association 
of physical medicine and rehabilitation, 
said in October 2019.
Mina Kermani, a rheumatologist, an-
nounced in February 2019 that about sev-
en million Iranian people were suffering 
from osteoporosis.
Currently, it has been estimated that more 
than 200 million people are suffering from 
osteoporosis around the world. According 
to recent statistics from the International 
Osteoporosis Foundation, worldwide, 1 in 
3 women over the age of 50 years and 1 
in 5 men will experience osteoporotic frac-
tures in their lifetime.

The Imam Khomeini Relief Foundation will construct 32,000 hous-
ing units for the deprived rural residents by the end of the current 
[Iranian calendar] year (March 21, 2023).
A total of 25 trillion rials (nearly $92 million) has been proposed to 
provide housing for the underprivileged in the budget bill for the 
next [Iranian calendar] year (starting March 21), Seyed Morteza 
Bakhtiari, head of the Foundation said.
The construction of 360,000 housing units has been entrusted to 

the Imam Khomeini Relief Foundation under the “national housing 
plan”, of which 120,000 will be built in villages and 240,000 units 
in cities.
Pointing to the memorandum of understanding between the Relief 
Foundation and Mostazafan Foundation of Islamic Revolution for 
the construction of 10,000 housing units by the end of this year, he 
noted that If these are provided by the end of the year, the construc-
tion of 10,000 new houses will begin.

Also, 40,000 housing units will be built with the cooperation of the 
Basij, he further announced.
The Imam Khomeini Relief Foundation has constructed 6,576 hous-
ing units and delivered them to financially-struggling rural residents 
over the first six months of the current [Iranian calendar] year 
(March 21-September 23, 2021).
The Foundation also plans to build 360,000 housing units over the 
next four years.

Relief Foundation to build 32,000 housing units for deprived

Osteoporosis responsible for 4,200 annual deaths



اقتصاد استان

Isfahan News

افزایـش سـرمایه ۸۰.۸۸ درصـدی از 
محل سـود انباشته و تقسـیم حدود ۵۰ 
هـزار میلیارد تومان سـود نقـدی)۱۷۰ 
تومـان بهـازای هـر سـهم( در مجمع 

فوالد مبارکـه اصفهـان  انجام شـد. 

افزایـش سـرمایه ۸۰.۸۸ درصـدی از محل سـود 
انباشـته و تقسـیم حدود ۵۰ هـزار میلیـارد تومان 
سـود نقـدی)۱۷۰ تومـان بـه ازای هر سـهم( در 
مجمع فوالد مبارکه اصفهان محقق شـد. مجمع 
عمومـی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شـرکت 
فـوالد مبارکـه روز سه شـنبه ۱۱ مردادمـاه سـال 
جاری با حضـور امیـر خرمـی شـاد)به نمایندگی 
از سـازمان ایمیـدرو(، به عنـوان رئیـس مجمـع، 
سـعید محمدی)به نمایندگی از شـرکت توسـعه 
رفاه(، طهمورث جوانبخت)به نمایندگی از سـهام 
عدالت( به عنوان ناظران، نماینده سـازمان بورس 
و حسـابرس شـرکت و مدیرعامل شـرکت فوالد 

مبارکـه برگزار شـد.
مجمع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبان سـهام 
شـرکت فوالد مبارکـه برای سـال منتهـی به ۲۹ 
اسـفندماه ۱۴۰۰، به صـورت حضـوری و آنالیـن 
با حضـور ۷۴.۷ درصـد از سـهامداران برگـزار و با 
اکثریـت آرای سـهامداران، صورت هـای مالـی 
ایـن شـرکت، به عنـوان دومین شـرکت بورسـی 
کشـور ازنظر ارزش بازار تصویب شد و تخصیص 
۱۷۰ تومـان سـود بـه ازای هـر سـهم شـرکت 
فـوالد مبارکـه مـورد موافقـت مجمـع عمومـی 
عادی سـالیانه قرار گرفت؛ همچنیـن طی مجمع 
عمومـی فوق العـاده، سـرمایه شـرکت از مبلـغ 
۲۹۳۰۰ بـه ۵۳۰۰۰ میلیارد تومان)معـادل ۸۰.۸۸ 
درصـد( از محـل سـود انباشـته افزایـش یافـت؛ 
ایـن افزایـش سـرمایه به منظـور احداث نیـروگاه 
۹۱۴ مگاواتـی، خریـد ۵۰ دسـتگاه لوکوموتیـو 
و مشـارکت در افزایـش سـرمایه شـرکت های 
سـرمایه پذیـر صـورت گرفتـه اسـت؛ همچنین 
اصالحات پیشنهادی سازمان بورس در اساسنامه 

شـرکت اعمـال گردید.

• تعریـف ۱۸۶ هـزار میلیـارد تومـان 
پـروژه در فـوالد مبارکـه 

ــل شــرکت  ــا، مدیرعام ــب نی ــر طی ــد یاس محم
ــن مجمــع ضمــن  ــدای ای ــه در ابت ــوالد مبارک ف
خیرمقــدم بــه ســهامداران اظهــار کــرد: کارکنان 
و جهادگــران بلندهمــت گـــروه فــوالد مبارکــه 
ــر  در ۳ ماهــه نخســت ســالی کــه از ســوی رهب
ــال »  ــوان سـ ــالب اســالمی، به عن ــم انق معظـ
ــن  ــن« مزّی ــتغال آفری ــان؛ اش ــد، دانش بنی تولیـ
گردیــد، توانســتند بــه رکوردهــای متعــدد روزانه 

ــد. ــه دســت یابن و ماهیان
وی بابیـان این که ثبـت ۲۷ رکـورد به تنهایی گذر 
از یک حدنصاب و رویه معمـول بـوده و ۱۸۶ هزار 
میلیارد تومان پـروژه برای فوالد مبارکه طی سـه 
سال آینده در دسـتور کار قرارگرفته اسـت، افزود: 
عــالوه بـر ایــن، در پی کسب ایــن موفقیت ها 
در اولیـن همایش تجلیـل از برترین هـای بورس 
کاالی کشور نیـز به عنوان شــرکت برتر ازلحاظ 

ارزش در بورس کاال انتخـاب شـد.

•  آغـاز عملیات احـداث ۵ پـروژه بزرگ 
بــا سـرمایه گذاری ۴۰ هـزار میلیـارد 

نی  ما تو
مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکه گفـت: فوالد 
مبارکـه در سـال گذشـتــه به عنـوان یکـی 
از شـرکت های بـزرگ کارگـروه پیشـرانان 
پیشـرفت ایـــران اسالمی بــرای مشـارکت در 
بزرگ تریـن سـرمایه گذاری صنعتـی تاریـخ 
اقتصـاد ایـران، عملیـات احــداث ۵ پروژه بزرگ 
بــا سـرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی را آغاز 
کـرد و در همیـن راسـتا در ســال جــاری نیـز با 
امضـای تفاهم نامـه همـکاری با معاونـت علمی 
و فناوری ریاسـت جمهـوری، راه آهـن جمهوری 
اسـالمی ایـران و شـهرک علمـی و تحقیقاتـی 
اصفهـان، در مسـیر تحقــق ایــن طرح هـا گام 
نهــاد و با پیگیری اهــداف تعیین شـده در سـند 
چشـم انداز ۲۰ ساله صنعت کشور، همــه تــوان 
و تـالش خـود را جهـت افزایـش تولیـد بـه کار 
گرفته تـا با تضمیـن ادامه رونـد رو به رشـد خود و 
تأمیـن نیـاز بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت و صنایع 
اسـتراتژیک ازجملـه خودروسـازی، لوازم خانگی، 
لولـه و پروفیل، صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی، 

پیشران اقتصــاد غیرنفتی کشــور باشـد.
وی خاطرنشـان کـرد: آمـار و ارقــام به روشـنی 
گــواه این مدعاسـت که شـرکت فـوالد مبارکه 
در سـال ۱۴۰۱، با مدیریت و برنامه ریزی دقیــق 
و بـا بهره بـرداری از پروژه هـای متعــدد ازجملـه 
با قّوت هرچه بیشـتر عــزم خـود را جزم نمــوده 
تا علیرغـم همـه محدودیت هـا، اسـمز معکوس 
ثانویـه )RO2( و راه انـدازی واحــد گاز زدایـی 
و کربن زدایـی، ضمــن کاهـش مصـرف آب، 
امـکان تولیـد فوالدهــای الکتریکی را فراهــم 
کنـد کـه ایـن امـر نشان دهنده توانایی باال برای 
رقابـت تنگاتنگ با فوالدسـازان برتــر جـهــان 
اســت. ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال ۱۴۰۰ 
برای پاسخگویی بهتــر بـه نیـاز بــازار داخـل ۸ 
محصـول جدید توسـط فـوالد مبارکـه طراحی و 

تولیـد گردید.

• حمایـت همه جانبـه از شـرکت های 
دانش بنیـان 

طیب نیـا تأکید کـرد: بومی سـازی بیـش از ۱۰۰ 
هــزار قطعــه و تجهیــز طی سـالیان گذشــته 
بـا حمایت هـای همه جانبـه از شـرکت های 
دانش بنیـان و همـکاری شـرکت های سـازنده 
داخلـی تنهـا گوشـه ای از دسـتاوردهای فـوالد 
مبارکه برای خودکفایی حداکثـری صنعت فوالد 
کشور اسـت که علیرغــم وجــود مشـکالت، با 
مدیریت بهینه منابع موجــود و جدیـت کارکنان 
در بخشه ای مختلـف تــداوم می یابد تمامی مایه 
مباهـات اسـت کـه در کنـار ایـن دستاوردها فوالد 
مبارکــه به عنوان شهروندی مسـئولیت پذیر و در 
راستای عمـل بـه مسئولیت های اجتماعی خـود 
از ابتــدای همه گیـری ویـروس کرونا در سـطح 
کشور در کنار کادر درمـان و مـردم شریف ایـران 
بـوده اسـت و بـا تأمیـن بیـش از ۲۵ هـزار و ۷۰۰ 
تـن اکسـیژن موردنیـاز مراکـز درمانی کشـور، از 
هیچ تالشـی بــرای کمک به خدمتگزاران ایـن 

عـرصـه کوتاهـی ننـمــوده است.
وی بابیـان این کـه در فروردین مـاه امسـال 
۳۰ رکـورد تولیـد روزانـه در فـوالد مبارکـه 
ثبت شـده کـه در نـوع خـود بی سـابقه اسـت، 
ادامه داد: ازآنجایی که ایــن شــرکت، عمـل بـه 
مسـئولیت های اجتماعـی را یکی از رسـالت های 
اصلـی خود می داند، بــا فـراهــم کــردن زمینه 
اشتغال پایـدار بــرای ۳۵۰ هــزار نفـر به صورت 
مسـتقیم و غیرمستقیم و همچنیــن بــا حمایت 
حداکثری از مراکز دانش بنیـان در رونق اقتصادی 
و تزریق امیــد بــه جامعــه بافاصله معنی داری 
نسبت به سایر شرکت های داخلــی ایفای نقـش 

نموده اســت.

• تولیـد تختـال الکتریکـی گامـی در 
جهت تحقـق تولید محصـوالت جدید 
مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکه بابیـان این که 
در راسـتای تحقـق تولیـد محصـوالت جدیـد، 
تختـال الکتریکی در سـال جـاری تولید شـد که 
محصول نهایـی آن بـه بـازار عرضه خواهد شـد 
، گفت: باافتخار تـمــام خـدمــت سـهامداران و 
شـرکای کسـب وکار عــرض می کنیم که فوالد 
مبارکــه همــواره در تالش اسـت کـه امانت دار 
واقعـی سـرمایه آن هـا باشــد؛ از حمایت هـا و 
پشتیبانی های شما عزیــزان کـه همــواره ایـن 
مـولــود افتخارآفرین انقالب اسالمی را در مسیر 
تعالی یاری نموده اید، قدردانی نمـوده و امیدواریم 
در ادامـه ایـن مســیر پرافتخـار بـرای شکوفایی 
اقتصـاد ایـران اسـالمی و ارزش آفرینـی بـرای 
سـهامداران، ذینفعـان، جامعـه و صنعـت کشـور 

گام هـای مؤثرتـری برداریـم.
وی بابیـان این که درآمـد فوالد مبارکـه از فروش 
داخلی ۱۴۷ هـزار میلیارد تومـان بـوده و ۳۲ هزار 
میلیارد تومـان نیز مربوط به صادرات این شـرکت 
بوده کـه در ایـن زمینه بـه ترتیب شـاهد افزایش 
۷۸ و ۶۶ درصـدی فروش در سـال ۱۴۰۰ نسـبت 

بـه سـال ۹۹ بوده ایم.

• تولید بیش از ۹ میلیون و ۳۳۸ هزار تن 
فوالد خام 

طیب نیـا تصریـح کـرد: گـروه فـوالد مبارکـه با 
تولید بیش از ۹ میلیون و ۳۳۸ هـزار تن فوالد خام 
بیـش از ۴۳.۱۱ درصـد از بازار فوالدسـازان بزرگ 
کشـور را در دسـت دارد و میزان تولید محصوالت 
سرد این شـرکت در سـال ۱۴۰۰ نسـبت به مدت 
مشـابه سـال قبل از آن، بـه میـزان ۱۱ هـزار تن 

افزایـش یافت.
وی بــا اشــاره بــه رکــورد تولیــد ســالیانه در 
ــال  ــرکت در س ــن ش ــد ای ــی تولی ــوط اصل خط
۱۴۰۰ گفــت: در ســال تولیــد، پشــتیبانی ها و 
ــا همراهــی  مانــع زدایــی هــا، در ایــن شــرکت ب
و همــکاری تمامــی کارکنان شــرکت توانســتیم 
دســت یابیم؛  جدیــدی  رکوردهــای  بــه 
به طوری کــه رکــورد ۹ میلیــون و ۳۳۸ هــزار 
ــن  ــون و ۱۷ هــزار ت ــال، رکــورد ۴ میلی ــن تخت ت
گندلــه، رکــورد ۶ میلیــون و ۱۵۴ هــزار تن کالف 
ــن  ــزار ت ــون و ۶۰۲ ه ــورد یک میلی ــرم و رک گ

کالف ســرد ثبت شــده اســت.

طرح هـای  درخشـان  عملکـرد   •  
توسـعه ای، زیرسـاختی و سـرمایه ای 

شـرکت فـوالد مبارکـه 
وی در ادامـه بـه عملکـرد فـروش پرداخـت و 
توضیـح داد: میـزان افزایش فـروش محصوالت 
گـروه فـوالد مبارکـه در سـال ۱۴۰۰ نسـبت بـه 
سـال قبل از آن در محصـوالت گـرم ۴ درصد، در 
محصـوالت سـرد، ۱۰ درصـد و در محصـوالت 
پوشـش دار، ۵ درصـد افزایش یافت کـه درنهایت 
توانسـتیم به عـدد فـروش ۹ میلیـون و ۳۱۸ هزار 
تن برسـیم کـه ۵ درصـد نسـبت به مدت مشـابه 

سـال قبـل از آن رشـد یافته اسـت.
مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه بـه عملکرد 
طرح هـای توسـعه ای، زیرسـاختی و سـرمایه ای 
شـرکت فـوالد مبارکـه هم اشـاره کـرد و افـزود: 
پـروژه احداث خـط تولیـد نـورد گـرم ۲ به منظور 
کسـب سـودآوری پایـدار از طریـق تکمیل سـبد 
محصوالت کیفـی با ظرفیـت تولیـد ۴.۲ میلیون 
تن کالف گـرم شـامل پایه های مختلـف در ابعاد 
متفـاوت در دسـتور کار اسـت؛ احـداث نیـروگاه 
سـیکل ترکیبی باراندمـان باال به ظرفیت اسـمی 
۹۱۴ مگاوات، افـزودن ۵۰ دسـتگاه لوکوموتیو به 
نـاوگان حمل ونقـل ریلـی گـروه فـوالد مبارکه، 
اجـرای پروژه هـای آهن سـازی، فوالدسـازی، 
انـرژی و سـیاالت، طـرح توسـعه سـنگان، 
طرح هـای جنبـی و پشـتیبانی، پروژه هـای نورد 
گرم، نورد سـرد، فـوالد سـبا و فوالد سفیددشـت 
ازجملـه طرح های توسـعه ای اسـت کـه در گروه 

فـوالد مبارکـه برنامه ریزی شـده اسـت.

بـرای کاهـش  نیـروگاه  احـداث   •
احتمالـی  ضررهـای 

وی بیـان کـرد: مطالعـات و ارزیابی هـای اولیه در 
خصوص احداث پروژه احداث واحد اسـید شـویی 
و نورد سـرد در شـرکت فـوالد امیرکبیر کاشـان، 
بـه ظرفیـت ۵۰۰ هزار تـن در سـال انجام شـده و 
بـر اسـاس برنامه ریـزی صـورت گرفته در سـال 
جـاری عملیـات اجرایـی آن آغـاز خواهد شـد؛ با 
اعمال محدودیت های تخصیـص برق به صنایع، 
بخـش عمدهـای از فوالدسـازان متضرر شـدند. 
ازایـن رو، به منظـور کاهـش ضررهـای احتمالی، 
برنامه ریزی برای احـداث نیـروگاه ۹۱۴ مگاواتی 

در حـال انجام اسـت.
طیب نیـا به برنامه های توسـعه ای شـرکت فوالد 
مبارکـه در حـوزه معـدن به منظـور تأمیـن پایدار 
اشـاره کـرد و گفـت: همـواره تأمین مـواد معدنی 
پایـدار یکـی از چالش های اساسـی این شـرکت 
است و شـرکت فوالد مبارکه در ارزیابی و اکتشاف 
محدوده هـای معدنـی و توسـعه معـدن به منظور 
تأمین پایـدار با ارزیابـی و اکتشـاف محدوده های 
معدنـی و تأمیـن و فـرآوری سـنگ آهن اقدامات 

ارزشـمندی را محقق کرده اسـت.

•  فـوالد مبارکـه پیشـتاز سـودآوری 
کشـور  بورسـی  شـرکت های 

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه خاطرنشـان 
کرد: مجمـوع بهای تمام شـده سـرمایه گذاری ها 
در سـهام شـرکت های بورسـی در پایـان سـال 

۱۴۰۰ نسـبت بـه سـال قبـل معـادل ۷۱ درصـد 
رشد داشـته است. رشـد بهای تمام شـده پرتفوی 
سـرمایه گذاری شـرکت ناشـی از مشـارکت در 
افزایـش سـرمایه شـرکت های سـرمایه پذیـر و 
تحصیل سـهام هسـت؛ به عالوه در سـال ۱۴۰۰ 
باوجـود شـرایط حاکم بـر بـازار سـرمایه مجموع 
ارزش بازار سـرمایه گذاری های بورسـی نسبت به 
سـال قبل از آن به میزان ۹ درصد افزایش داشـته 
اسـت؛ ارزش روز شـرکت های بورسـی در سـال 
۱۴۰۰ بالغ بـر ۵ برابر بهای تمام شـده آن هاسـت.
طیــب نیــا حاشــیه ســودآوری خالص شــرکت در 
ســال ۱۴۰۰ را ۵۸ درصــد اعــالم کــرد و گفــت: با 
توجــه بــه بهبــود تقاضــای داخلی محصــوالت و 
ــال  ــوالد در س ــی ف ــای جهان ــش قیمت ه افزای
۱۴۰۰ و افزایــش فــروش شــرکت در درآمــد 
ــود  ــوردار ب ــدی برخ ــد ۸۸ درص ــرکت از رش ش
و بــه دنبــال اجــرای سیاســت های کاهــش 
هزینه هــا، نهایتــًا نســبت های ســودآوری 
ــال ۱۳۹۹  ــه س ــبت ب ــمگیری نس ــد چش از رش
ــن  ــه ای ــن مقایس ــد. همچنی ــوردار بوده ان برخ
نســبت ها بــا ســایر رقبــا حاکــی از باالتــر بــودن 
ــراوان  ــور ف ــودآوری به ط ــبت های س ــن نس ای

ــوده اســت. ــا ب ــه رقب نســبت ب

•  افزایـش سـرمایه بـا همراهـی 
سـهامداران شـرکت فـوالد مبارکـه 

شـد  محقـق 
امیر خرمی شـاد رئیس مجمع نیـز در ادامه ضمن 
قدردانی از عملکرد شـرکت فوالد مبارکه در سال 
مالـی ۱۴۰۰ اظهار کرد: از دو سـال گذشـته وعده 
افزایش سـهام فوالد مبارکه را در بورس داشـتیم 
که این امر بـه دالیلی محقق نشـد اما امـروز این 
افزایش سـرمایه با همراهی  سـهامداران شرکت 

فوالد مبارکه محقق شـد.
وی افـزود: سـهامداران در شـرکت نمایندگانـی 
دارنـد کـه به راحتـی می تواننـد بـا هیئت مدیـره 
ارتباط داشـته باشـد و مطالبـات خـود را پیگیری 
می کنند، مـا در مجامع نیز بنـا را بر ایـن داریم که 
سـهامداران صحبـت کنند و ایـن مطالـب باید بر 

اسـاس آئین نامـه باشـد.
موسسـه حسابرسـی وانیـا نیـک تدبیـر به عنوان 
حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونـی اصلـی و 
موسسـه حسابرسـی دش و همـکاران به عنـوان 
حسـابرس علی البدل برای سـال مالـی منتهی به 

۲۹ اسـفندماه ۱۴۰۱ انتخـاب گردیـد.
روزنامه هـای دنیـای اقتصـاد و صمـت به عنوان 
روزنامه های کثیراالنتشـار شـرکت بـا اکثریت آرا 

به تصویـب مجمع رسـید.

•  تقسـیم  ۱۷۰ تومان سـود به ازای هر 
سـهم فوالد مبارکه 

ــرکت  ــالیانه ش ــادی س ــی ع ــع عموم در مجم
ــهامداران،  ــری س ــارأی حداکث ــه ب ــوالد مبارک ف
صورت هــای مالــی شــرکت فــوالد مبارکــه 
به عنــوان دومیــن شــرکت بورســی کشــور 
ازنظــر ارزش بــازار تصویب شــد و حــدود ۵۰ هزار 
میلیــارد تومــان ســود )۱۷۰ تومان ســود بــه ازای 

ــد. هــر ســهم( تقســیم گردی
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مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده فوالد مبارکه برگزار شد؛

تقسیم  ۱۷۰ تومان سود به ازای هر سهم فوالد مبارکه 

در این نشست، موسی مباشری، معاون استاندار و فرماندار شهرستان نجف آباد 
ضمن خوش آمدگویی به مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان و هیئت همراه، 
از زحمات مدیریت و کارکنان این شرکت تقدیر کرد و در خصوص گازرسانی به 

واحدهای صنعتی تاکید نمود.
در ادامه ابوالقاسم عسکری، با ارائه گزارشی از وضعیت گازرسانی در سطح استان 
و شهرستان نجف آباد بر لزوم همکاری و تعامل هر چه بیشتر بین اداره گاز و 
فرمانداری به منظور تسهیل و تسریع در گازرسانی به واحدهای صنعتی تاکید 
کرد. وی، بیان داشت: وجود بیش از یکصدو ۲۷ هزار مشترک، ۶۶ هزار و ۶۱۰ 
انشعاب، یک هزار و ۳۷۲ کیلومتر شبکه و ۳۳۸ مشترک عمده در این شهرستان 
بیانگر گوشه ای از حجم فعالیت های اجرا شده در این شهرستان است که با هدف 
خدمت به مردم، ایجاد اشتغال، حمایت از چرخه تولید و گسترش رفاه عمومی 
انجام گرفته است. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، خدمت گذاری به مردم 
را رسالت اصلی کارکنان این شرکت در بخش های مختلف عنوان کرد و تاکید 
داشت: الزمه خدمت گذاری، دلسوزی، همدلی، سرعت و دقت در انجام امور 
محوله می باشد. عسکری، همچنین در خصوص وضعیت گازرسانی درسطح 
استان اصفهان، گفت: در حال حاضر ۹۹٫۰۸ درصد جمعیت روستایی معادل 
۱۰۶۴ روستا و ۱۰۰ درصد جمعیت شهری این استان معادل ۱۱۴ شهر از نعمت 

گاز طبیعی برخوردار هستند.
وی، تصریح کرد: ساالنه حدود ۲۲ میلیارد متر مکعب گاز در سطح استان توزیع 
می شود که بیشترین سهم آن معادل ۷۰ درصد در بخش صنعت استان و به 

بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی فعال اختصاص یافته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، افزود: بیش از ۲۷ هزار کیلومتر شبکه 
گذاری، یک میلیون ۱۱۲ هزار انشعاب، یک میلیون و ۹۷۰ هزار مورد اشتراک 
پذیری و بیش از دو میلیون مورد مصرف کننده گاز طبیعی در استان اصفهان 
وجود دارد. در ادامه، معاون استاندار و فرماندار ویژه نجف آباد ضمن تشکر از 
اقدامات شرکت گاز در ارائه خدمات گازرسانی به مردم، خواستار همکاری و 
مدارای بیشتر برای وصول مطالبات شد ضمن اینکه به همه مردم شریف منطقه 

بر پرداخت بموقع گاز بهاء نیز تاکید نمود.
وی، با اشاره به اینکه نجف آباد یک شهرستان صنعتی است، گفت: تعامل 
شرکت گاز با فرمانداری قبل از قطع گاز، می تواند در وصول مطالبات این 
شرکت از صنایع بسیار مؤثر باشد و ما قول می دهیم در این راستا همکاری 

الزم را داشته باشیم.

مریم محسنی : مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با 
حضور در محل فرمانداری شهرستان نجف آباد بامعاون 
استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان دیدار کرد و 
گفت: شرکت گاز به عنوان یک سازمان خدمت رسان 
که توزیع انرژی در استان را برعهده دارد، تمام توان خود 
را به منظور گازرسانی به واحدهای صنعتی به کار بسته 
است و در این شهرستان ساالنه بیش از 600 میلیون متر 

مکعب گاز طبیعی توزیع می گردد.

در دیدار مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با معاون 
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد عنوان شد؛

توزیع ساالنه بیش از 6۰۰ میلیون متر 
مکعب گاز طبیعی در شهرستان نجف آباد

گزارش 

اخبار اصفهان مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان 
اینکه قرارداد خرید ۱۰۰ دستگاه میدل باس نهایی شده است، گفت: ۵۰ دستگاه 
میدل باس مهرماه و ۵۰ دستگاه دیگر نیز تا پایان سال به ناوگان اتوبوسرانی 

اصفهان اضافه می شود.
سید عباس روحانی با اعالم این خبر گفت: مکاتبات شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان با شرکت های تولیدکننده اتوبوس در حال انجام است و امیدواریم تا پایان 
مردادماه به قرارداد ختم شود و بتوانیم تا مهرماه امسال تعدادی اتوبوس جدید به 

ناوگان این شرکت اضافه کنیم.
• عیب یابی و اصالح ۵۰۰ دستگاه اتوبوس

او اضافه کرد: ابتدای فعالیت این دوره مدیریت شهری، ۵۰۰ دستگاه اتوبوس 
به دلیل کمبود قطعات و مشکل فنی زمین گیر شده بودند که به همت کارکنان 
فنی این شرکت و کمک شرکت های دانش بنیان اقداماتی در زمینه عیب یابی و 

اصالح آنها صورت گرفت.
به گفته روحانی، پیش بینی شده است که تا ابتدای مهرماه، تعداد اتوبوس هایی که 
در مدار خدمت قرار می گیرد دو برابر شود، به طوری که تعداد آنها از ۵۰۰ دستگاه 

اتوبوس فعلی به یک هزار دستگاه افزایش یابد.
او خاطرنشان کرد: تعدادی اتوبوس جدید نیز خریداری شده است که امیدواریم 

به موقع تحویل داده شود و از این حیث شرمنده شهروندان نباشیم.
• برای مهرماه برنامه ریزی شده است

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با اشاره به افزایش استفاده از 
حمل و نقل عمومی در مهرماه گفت: با توجه به درخواست های متعدد سفرهای 
درون شهری همه ساله برنامه ریزی برای مهرماه و ستاد استقبال از مهر انجام 

می شود.
• در حال حاضر ۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در شهر داریم

او با بیان اینکه در سال های گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، 
ستاد استقبال از مهر فعالیتی نداشت اما امسال این ستاد فعال خواهد بود، تصریح 
کرد: در حال حاضر ۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در شهر داریم که این تعداد باید به 

حدود یک هزار دستگاه برسد.
روحانی با بیان اینکه مذاکراتی در خصوص خرید اتوبوس و میدل باس انجام شده 
است، خاطرنشان کرد: قرارداد خرید ۱۰۰ دستگاه میدل باس نهایی شده است 
که ۵۰ دستگاه تا مهرماه و ۵۰ دستگاه دیگر تا پایان سال به ناوگان اتوبوسرانی 

اصفهان اضافه می شود.

حمل و نقل عمومی  ۱۰۰ + دستگاه 
میدل باس تا پایان سال

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر 
داد:

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اصفهان با اشاره به اینکه 
سیل اخیر موجب از بین رفتن برخی محصوالت شده است، گفت: 
برای دو روز تعطیالت تاسوعا و عاشورا هیچ کمبود سبزی و صیفی 
و میوه در اصفهان نداریم. نوروزعلی اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره سیل اخیر کشور و تأثیر آن بر بازار سبزی و صیفی جات، اظهار 
کرد: با توجه به قدرت خرید پایین مردم، سیل اخیر سبب تغییر 
فاحشی در قیمت ها نشد. وی افزود: البته برخی شنیده ها حکایت از 

صادرات گوجه دارد که در صورت این اتفاق، ما دچار کمبود و افزایش 
قیمت این محصول خواهیم شد. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و 
سبزی اصفهان به وضعیت بازار در ماه محرم اشاره کرد و گفت: در 
این ماه سیب زمینی و پیاز بیشتر از سایر محصوالت فروخته شد، البته 
بارهای دیگر همچون انواع میوه های تابستانه کمتر خریدار داشت. 
وی با تأکید بر اینکه هیچ کمبود میوه و سبزی و صیفی جات در بازار 
نداریم، توضیح داد: نسبت به چند هفته گذشته قیمت انواع میوه 

همچون هلو، شلیل، گرمک، طالبی و هندوانه کاهش یافته است.
اسماعیلی گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو هندوانه ۴۵۰۰ تومان، 
گرمک ۸۵۰۰ تومان، طالبی بین ۸ تا ۱۰ هزار تومان، هلو ۴۰ هزار 
تومان، انگور ۲۵ هزار تومان، سیب کهن بین ۴۰ تا ۲۵ هزار تومان 

و سیب گالب بین ۲۵ تا ۱۵ هزار تومان است.
وی البته تأکید کرد: به دلیل سیل اخیر، بخشی از محصول انگور از 

بین رفت که این موجب افزایش قیمت آن شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه 
و سبزی اصفهان:

کمبود سبزی، 
صیفی جات و میوه 
در اصفهان نداریم
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بررسی و پیگیری اخبار اصفهان از اما و اگرهای کاالبرگ الکترونیک؛
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سرعتگیرقیمت
خودروهادرفضای
مجازی!

»سامانه تخصیص یکپارچه خودرو« 
سدی در برابر رانت و انحصار؛

خبر اول
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آغاز تغییرات توییتر قبل از آمدِن 
ایالن ماسک؛

مدیر ایرانی االصل 
اخراج شد

؟

 ندا توکلی  به مناسبت گرامیداشت هفته تعلیم وتربیت و 
روز معلم، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در یک دیدار 
صمیمانه با اساتید جوان تازه استخدام و همچنین اساتید 

خانم دانشگاه صنعتی اصفهان گفتگو کرد.

گزارش

در دیدار رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با اساتید 
جوان دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح شد:

اساتیدجوانسرمایههای
ملموسومعتبرکشور

؟

حالسالمتروانی-اجتماعیجامعهخوبنیست
هشدارها و آمارهای بیماری های روانی بالفعل و بالقوه در پایتخت که محل مناقشه بین مسئوالن شد!

با رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی کشور پیرامون حل مسئله پرونده هسته ای گفت و گو شد:

چارهمشکلبرخوردازموضعقدرت!



پریسا جمدی  جالب اسـت بدانید که گرانقیمت ترین 
موتور سـیکلت های جهـان تنها بـرای نمایش هسـتند، 
نه بـرای اسـتفاده! ایـن موتـور سـیکلت های گرانقیمت 
را تنهـا می توانیـد در موزه هـا ببینیـد. دوسـت داریـد بـا 
گرانقیمت تریـن موتـور سـیکلت های جهـان در سـال 
2022 آشـنا شـوید؟ پس با ما در این مقاله همراه باشـید.

7. دوج تاماهـاوک بـا قیمـت 550000 دالر: دوج 
تاماهـاوک یـک موتور سـبکلت غیـر خیابانی می باشـد 
که در سـال 2003 توسـط دوج در نمایشـگاه بین المللی 
خـودرو آمریکای شـمالی معرفـی شـد، و پـس از مدتی 
در تعـداد بسـیار کمـی تولیـد و فروخته شـد. ایـن موتور 
سـیکلت سـریع ترین و یکـی از گران قیمت تریـن 

موتورسـیکلت های جهـان در سـال 2022 اسـت.
6. وینسـنت بلـک الیتنینـگ بـا قیمـت 929000 دالر: 
Vincent- وینسنت بلک الیتنینگ یک موتورسـیکلت
HRD بود که بـرای اولین بـار در خیابان بزرگ شـمالی، 
استیون، هرتفوردشـایر، بریتانیا در سپتامبر 1948 ساخته 
و از سـال 1948 تا 1952 تولید شـد. در فوریه 2018، طی 
مزایـده ای کـه توسـط بونهامـز در الس وگاس انجـام 
شـد، یـک بلـک الیتنینـگ، کـه گفتـه می شـود یکی 
از 19 دسـتگاه موتورسـیکلت بـه جا مانـده می باشـد، با 
باالتریـن قیمـت در حراجـی بـه ارزش 929000 دالر به 
فروش رفـت و رکـورد جهانی ثبت شـد. وینسـنت بلک 
الیتنینگ ششمین موتور سـیکلت گران قیمت جهان در 

سـال 2022 می باشـد.
BMS Nehmesis .5 بـا قیمـت 3 میلیـون دالر: ایـن 

موتـور در سـال 2022 در لیسـت، جـزو پنجمیـن موتور 
سـیکلت گران قیمـت جهـان قـرار گرفـت، که قطعـاً با 
دیدن عکس هـای این موتـور متوجه علـت گران قیمت 
بودن آن خواهیـد شـد. BMS Nehmesis از طالی 24 
عیار ساخته شـده اسـت. به راحتی می توانید تا 25 سانت 

این موتور سـیکلت را از روی زمین بلند کنیـد. طالی 24 
عیار بـه کار رفته در این موتور سـیکلت بسـیار جـذاب و 
خیره کننده اسـت و بـه همین دلیـل به راحتـی می توان 

قیمت 3 میلیـون دالر را بـرای آن در نظـر گرفت.
ــون دالر:  ــت 3.5 میلی ــا قیم ــر ب ــد و ولفمول 4. هیلدبران

ــیکلت در  ــور س ــد موت ــن برن ــر اولی ــد و ولفمول هیلدبران
ــل از  ــد قب ــم هیلدبران ــش و ویلهل ــود. هاینری ــان ب جه
ــور  ــد موت ــرای تولی ــر ب ــس ولفمول ــا آلوی ــکاری ب هم
احتــراق داخلی خــود در مونیــخ در ســال 1894، مهندس 
ــوان  ــه عن ــر ب ــد و ولفمول ــد. هیلدبران ــور بخــار بودن موت

چهارمیــن موتــور ســیکلت گران قیمــت جهان در ســال 
ــت. ــده اس ــناخته ش 2022 ش

3. اکوسـی ای اس 1 اسـپریت بـا قیمـت 3.6 میلیـون 
دالر: اکوسـی ای اس 1 اسپریت سـومین موتور سیکلت 
گران قیمـت جهـان در سـال 2022 می باشـد. حداکثـر 
سـرعت ایـن موتـور در حـدود 370 کیلومتـر در سـاعت 
می باشـد، کـه از بسـیاری از موتورسـیکلت های تولیـد 
فعلی کـه بـه 299 کیلومتـر سـرعت در سـاعت محدود 

شـده اند، خیلی بیشـتر اسـت.
AJS Porcupine E90 .2 مـدل 1949 بـا قیمـت 7 
میلیـون دالر: AJS Porcupine E90 به عنوان دومین 
موتور سـیکلت گران قیمت دنیا در سـال 2022 شـناخته 
شـده اسـت. این موتور یـک موتورسـیکلت مسـابقه ای 
 Associated Motor Cycles بریتانیایی بود که توسط

AMC)) تولید شـد.
 Neiman Marcus Limited Edition Fighter - 1
ــت  ــور در لیس ــن موت ــون دالر: ای ــت 11 میلی ــا قیم ب
گران قیمت تریــن موتــور ســیکلت های جهــان 
ــت  ــن اس ــب ای ــوع جال ــرار دارد. موض ــه اول ق در رتب
ــیکلت(،  ــن موتورس ــده ای ــوس )دارن ــان مارک ــه نیم ک
ــه  ــت، بلک ــیکلت نیس ــور س ــده موت ــد کنن ــاًل تولی اص
ــکا  ــس در آمری ــره ای لوک ــگاه های زنجی ــده فروش دارن
می باشــد. ایــن موتــور در فروشــگاه لوکــس آمریکایــی 
در ویتریــن قــرار داشــت، و در نهایــت نزدیــک بــه 
100 برابــر قیمــت اصلــی، بــه قیمــت 11 میلیــون دالر 

ــد. ــه ش فروخت

گونـــاگون
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ــا مشــارکت اداره رویدادهــای اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان همایــش »شــیرخوارگان حســینی« ب

اجتماعــی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان در گــذر فرهنگــی چهاربــاغ عباســی برگــزار شــد. 
ــوان یکــی از رویدادهــای شــناخته شــده  شــیرخوارگان حســینی عن
ــی  ــرت عل ــاد حض ــام و ی ــا ن ــه ب ــت ک ــرم اس ــاه مح ــام م ــژه ای وی
اصغــر )ع( طفــل شــش ماهــه امــام حســین )ع( کــه در واقعــه کربــال 
ــزار  ــالمی برگ ــورهای اس ــیاری از کش ــید، در بس ــهادت رس ــه ش ب
می شــود. امســال نیــز رویــداد شــیرخوارگان حســینی در 7500 
ــود و  ــزار می ش ــان برگ ــور جه ــران و 45 کش ــر ای ــه در سراس نقط
همزمــان، گــذر فرهنگــی چهاربــاغ عباســی در اصفهــان نیــز میزبان 

ــا همــکاری اداره رویدادهــای  ــه ب ــن برنام ــود. ای ــی ب ــن گردهمای ای
اجتماعی ســازمان فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان 
و مشــارکت هیــات رزمنــدگان اســتان اصفهــان، در گــذر فرهنگــی 
ــبکه  ــق ش ــده از طری ــان و زن ــه صــورت همزم ــزار و ب ــاغ برگ چهارب

ــت. ــن رف ــان روی آنت اصفه
ــون  ــده تلویزی ــناخته ش ــری ش ــانی مج ــژده لواس ــت، م ــی اس گفتن
اجــرای ایــن برنامــه را برعهــده داشــت و اهــدای لبــاس مخصــوص 
ســوگواری بــرای کــودکان شــیرخوار و برپایــی غرفه هــا و 
موکب هــای پذیرایــی از عــزاداران از بخش هــای مختلــف ایــن 

ــود. ــه ب برنام

چهارباغ عباسی میزبان همایش »شیرخوارگان حسینی« بود

 اخبـار اصفهـان  مدیرعامـل 
سـازمان پارک هـا و فضای سـبز 
شـهرداری اصفهـان از اجـرای 
آزمایـش موفقیـت آمیـز روش 
سـنجش  بـرای  توموگرافـی 
سـالمت درختـان کهنسـال در 
منطقه یـک شـهرداری خبـر داد 
و گفت: ایـن طرح بـه زودی برای 
درختان در سـایر مناطـق نیز اجرا 

. د می شـو
درختــان  بعضــی  از   •
ــت  ــات کافی در دس اطالع

نیســت
ــا اعــالم  مجیــد عرفــان منــش ب
ایــن خبــر گفــت: برخــی از 
درختــان پــس از رســیدن بــه 
ــرداری،  ــوژی بهره ب ــن فیزیول س
بــا عالئمــی ظاهــری مثــل 
ترک هــای طولــی از وضعیــت 
درونــی خــود خبــر می دهنــد 
ــان  ــان کارشناس ــن زم ــه در ای ک
ــی درخــت  تســت ســنجش پوک
را بــه صــورت دســتی انجــام داده 
ــع  ــا رف ــاز از آنه ــورت نی و در ص

خطــر می کننــد.
او افــزود: از بعضــی درختــان 
اطالعــات کافــی در دســت 
ــن  ــان س ــا آن درخت ــت و ی نیس
فیزیولوژیکــی باالیــی دارنــد 
و عالمتــی در ظاهــر آنهــا 
مشــخص نیســت کــه در چنیــن 
ــام  ــه ن ــدی ب ــی روش جدی مواقع
توموگرافــی بــرای شناســایی 
درختــان خطرآفریــن بــه کار 
ــت  ــری از وضعی ــد و تصوی می آی
ــه  ــه داده ک ــت ارائ ــی درخ داخل
ــا  ــالمت ی ــخیص س ــدرت تش ق
ــا  ــار م ــت را در اختی ــی درخ پوک

قــرار می دهــد.
ــرد:  ــح ک ــش تصری ــان من عرف
در ایــن روش بــا محاســبات 
اســاس  بــر  بیومکانیکــی 
ــب  ــاج و ضری ــی ت ــدازه و بزرگ ان
آیرودینامیکــی تــاج در زمــان 
ــه  پربرگــی متوجــه می شــویم ک
ــا  ــاد ت ــر وزش ب ــت در براب درخ
ــوان مقاومــت دارد  ــزان ت چــه می
و در نهایــت اعــالم می شــود 
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــر درخ ــه ه ک
میــزان تراکــم بافــت داخلــی تنه 
ــدرت  ــدار ق ــا چــه مق ــان، ت درخت
مقاومــت در برابــر بــاد را دارد.

ــی روش  ــرای آزمایش • اج
توموگرافــی بــر روی ۴۰ 

ــت ــه درخ اصل
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا 
و فضــای ســبز شــهرداری 
ــه روش  ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
توموگرافــی بــه تازگــی و بــه 
صــورت پایلــوت در مــورد 40 
ــال در منطقه  ــت کهنس اصله درخ
ــرا  ــان اج ــهرداری اصفه ــک ش ی
شــده اســت، خبــر داد: ایــن طــرح 
نتایــج فوق العــاده ای داشــت و 
ــی کــه  ــرای درختان ــرار اســت ب ق
احتمــال خطــر دربــاره آنهــا وجود 
ــد  دارد هــم اجرایــی شــود. او تأکی
ــه احتمــال باالی  ــا توجــه ب کرد: ب
ــقوط  ــی س ــی و مال ــرات جان خط
درختــان بــرای شــهروندان، 
اجــرای روش هــای علمــی و 
ــی  ــر روش توموگراف ــه روز نظی ب
بــرای ســازمان پارک هــا اهمیــت 

زیــادی دارد.

 خبراول

ISFAHAN
N E W S

اجرای موفقیت آمیز 
توموگرافی برای 
سنجش سالمت 

درختان شهر

مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان 

خبر داد:

گران قیمت ترین موتورسیکلت های جهان را بشناسید؛

الکچری های آهنی و حیرت انگیز

 محمد رضا صدری  هیـچ چیز دیگـر در بازار خودرو ایـران عجیب 
نیسـت، از ورود بانک هـا بـه ایـن عرصـه یـا ماشـین هایی بـا متریاِل 
فکـری ماکارونی! از ورودشـان بـه بورس تا خـاک خوردن بیـش از دو 

هزار خـودرو در گمـرک و زمرمـه هـای واردات جدید!
-ئ قوانین ترمزدستی 2249 خودرو وارداتی

در آستانه واردات خودرو، همچنان حدود 2249 دستگاه انواع خودرو از 
سال های قبل در گمرک مانده و تعیین تکلیف نشده است. بعد از آنکه 
مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در قانون بودجه 1401 حذف شد، 
در خردادماه، قانون ساماندهی واردات خودرو که در آبان ماه سال گذشته 
در راستای ساماندهی بازار در مجلس تصویب شده بود، به دولت ابالغ 
شد. قرار بر این بود که در فاصله یک ماه،  آئین نامه واردات خودرو نهایی 

و ابالغ شود که هنوز خبری از آن نیست.
با این وجود اخبار از ورود خودرو تا شهریورماه یعنی کمتر از یک ماه دیگر 
حاکی است و آن طور که منوچهر منطقی- معاون حمل ونقل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت(- تاکید داشته،  طبق برنامه ریزی 

صورت گرفته، تا شهریور 1401 واردات خودرو انجام می شود.
اکنون واردات خودرو که از سال 1397 به دلیل وضعیت ارزی ممنوع شد، 
لغو شده است و دولت حدود 19 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات 
خودرو در سال جدید در بودجه امسال پیش بینی کرده است، اما همچنان 

واردات در ابهام قرار دارد و سازوکار آن مشخص نیست.
در حاشیه این جریان، بحث خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک 
مطرح است که از سالها قبل از ممنوعیت واردات به گمرک رسیده و در 

نتیجه تصمیم یکباره برای ممنوعیت، بالتکلیف باقی ماند. بیش از 12 
هزار خودروی دپو شده در گمرک که درنهایت با چند مصوبه و تمدید 
زمان، از دی ماه 1397 تا شهریور 1399 تعداد زیادی از آن ترخیص 
شد ولی بخشی دیگر به دالیل مختلف، ترخیص نشد و مدت هاست در 
انبارها مانده است و بارها تصاویری از وضعیت نامناسب آنها در فضای 

مجازی منتشر و مورد توجه کاربران قرار گرفته بود.
• گمرک به وزارت اقتصاد گزارش داد

این در حالی است که در آبان سال گذشته و به دنبال دستور رئیس 
جمهوری مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، 
گزارشی از سوی معاونت وقت فنی گمرک ایران به وزارت اقتصاد ارائه 
و وضعیت خودروها اعالم شد. بر اساس این گزارش، از 12 هزار و 261 
دستگاه خودروی وارداتی که با ممنوعیت واردات مواجه شده بود،  10 
هزار و 12 دستگاه طبق مصوبات دولت ترخیص و 2249 خودروی دیگر 

امکان ترخیص پیدا نکرده بود.
• بیش از ۱۰۰۰ دستگاه پرونده قضایی دارد ولی می تواند 

ترخیص شود
دلیل عدم تعیین تکلیف خودروهای باقی مانده، به داشتن پرونده های 
قضایی، منع واردات و یا عدم ثبت سفارش است؛ به طوری که 1089 
دستگاه دارای پرونده قضایی بود که طبق مصوبات قبلی قید زمانی 
برای ترخیص آنها مصرح نیست و در صورت صدور رأی قطعی منع 
پیگرد یا برائت از سوی مرجع رسیدگی کننده،  با رعایت مقررات امکان 

ترخیص دارد.

• احتمال امحای ۷۳ دستگاه خودروی آمریکایی
73 دستگاه نیز خودروی آمریکایی و یا سفارش آمریکاست که در کل، 
واردات این قبیل خودروها از سال 1395 ممنوع اعالم شده بود و امکان 
ورود به مناطق آزاد و سرزمین اصلی را ندارند. بنابراین اینکه تکلیف 
این خودروها چه می شود تا حدودی مشخص است، زیرا امکان ورود 
به سرزمین اصلی و حتی مناطق آزاد را نداشته و درنهایت دو راه باقی 
می ماند؛ یا باید بازصادرات شود که ممکن است به در گذر زمان و افت 
مدل خودرو و آسیب دیدن ظاهر آن، به دلیل ماندن در شرایط آب و 
هوایی نامناسب، خریداری برای آن در کشورهای دیگر نباشد. راه دیگر 

نیز امحای فنی این خودروهاست.
این در حالی است که چندی پیش، سه خودروی آمریکایی که چند 
سالی متروکه شده بود، از سوی سازمان اموال تملیکی امحا شد، چرا 
که نه امکان ورود به کشور را داشت و نه خریداری برای بازصادرات آن 
پیدا شد؛ از این رو ممکن است با گذر زمان،  این 73 خودرو نیز به چنین 
سرنوشتی دچار شود. پیش تر وقتی که بحث تعیین تکلیف خودروهای 
دپو شده و واگذاری به مناطق آزاد مطرح شد، پیشنهاد امحای فنی 
خودروهای آمریکایی ارائه شده بود. 100 خودرو نیز متعلق به سهمیه 
جانبازان بوده که باالی 2500 سی سی است ولی قابلیت ترخیص 

داشته است.
• ۹۲۷ دستگاه معطل ثبت سفارش

اما موضوع مورد توجه به حدود 927 دستگاه خودرویی برمی گردد که 
فاقد ثبت سفارش بوده و یا تاریخ آن منقضی شده است، بر این اساس در 

صورتی که با مجوز دولت، وزارت صمت نسبت به باز کردن ثبت سفارش 
با توجه به لغو ممنوعیت واردات خودرو اقدام کند،  امکان ترخیص خواهد 
داشت. در سه سال اخیر و در جریان مصوبات دولت برای تعیین تکلیف 
خودروهای مانده در گمرک، موضوع انجام ثبت سفارش برای این 
خودروها از سوی وزارت صمت، مطرح شد ولی اقدامی صورت نگرفت و 

اگر این اتفاق نیفتد، بحث مرجوعی و بازصادرات نیز مطرح خواهد بود.
• پیش نویس هم رفت ولی اتفاقی نیفتاد

این در حالی است که در اواخر آبان پارسال، پیش نویس پیشنهادی برای 
مشخص شدن وضعیت خودروهای دپو در گمرک جهت تصویب در 
هیات وزیران،  از سوی گمرک ایران به وزارت اقتصاد ارائه شد تا مورد 

بررسی قرار گیرد اما به نتیجه ای نرسید.
• وزارت صمت گفته که برنامه ای برای این خودروها ندارد

در حالـی تکلیفـی بـرای ایـن حجـم از خـودروی مانـده در شـرایط نا 
مناسـب آب و هوایـی در انبارهای مختلـف گمرک و امـوال تمکلیکی 
وجود نـدارد کـه اعـالم آخریـن موضـع وزیـر صمـت نشـان داده که 
برنامه ای هم بـرای تعیین تکلیـف آنها در دسـتور کار نیسـت. فاطمی 
امیـن در ایـن بـاره گفتـه کـه طبـق قانـون، واردکننـدگان می تواننـد 
کاال را بـدون ثبـت سـفارش وارد گمـرک کنند، امـا نمی تواننـد آنها را 
ترخیص کننـد. این اتفـاق در بخش خـودرو هم افتـاده، امـا برنامه ای 
بـرای ترخیص آنهـا نداریـم. درنهایت بعـد از ابـالغ آئین نامـه واردات 
خودرو بر اسـاس شـرایط تعیین شـده در آن، وضعیـت خودروهای دپو 

شـده مشـخص می شـود.

فرهاد کلهـر بانـک آینده و شـرکت امـداد خـودرو ایـران بر توسـعه 
همکاری های مشـترک در حـوزه کسـب وکار و بانکداری نویـن، تأکید 
کردنـد. ارائـه انـواع خدمـات در زمینه هـای مختلـف بانکـی، مالـی، 
بیمه ای، تجاری، گردشـگری، تفریحی، عملیات بانکـداری الکترونیکی 

و صـدور انواع ضمانت نامـه بانکی از سـوی بانک آینده به شـرکت امداد 
خودرو ایران و شـرکت های پیمـان کاری آن از جمله خدمـات قابل ارائه 

در ایـن تفاهم نامه اسـت.
هم چنیـن اعطای انـواع تسـهیالت در قالـب طرح های »آینـده داران«، 
»طـراوت«، »کارا« و »کارگشـا«، اعطـای وام قرض الحسـنه ازدواج 
و فرزنـدآوری، صـدور کارت اعتبـاری بـرای کارکنـان ایـن شـرکت و 
شـرکت های هم گـروه از دیگـر موضوعـات مطـرح درایـن تفاهم نامـه 

بـود.
تمرکزبخشـی ازعملیـات بانکـی شـرکت امـداد خودروایـران و 
شـرکت های طـرف قـرارداد و پیمان کصـاران آن، از طریـق افتتـاح 
حسـاب و تمرکـز حسـاب ها نـزد بانـک، اخـذ ضمانت نامه هـا، تمرکـز 
حسـاب های واریـز حقـوق کارکنـان ایـن شـرکت و شـرکت های 
پیمـان کار نزد بانـک آینـده، از جمله دیگـر مفاد ایـن تفاهم نامه اسـت.

ایرنـا طبـق اعـالم بانـک مرکـزی و براسـاس قانـون جهـش تولیـد 
مسـکن، بانک هـا مکلفنـد تسـهیالت سـاخت مسـکن را متناسـب بـا 
پیشـرفت سـاخت واحدها، بـه صـورت مرحلـه ای بـه متقاضیـان واجد 

شـرایط پرداخـت نماینـد.

طبــق اعــالم بانک مرکــزی وبراســاس قانــون جهــش تولید مســکن، 
بانک هــا مکلفنــد تســهیالت ســاخت مســکن را متناســب با پیشــرفت 
ســاخت واحدهــا، بــه صــورت مرحلــه ای بــه متقاضیــان واجد شــرایط 

پرداخــت نماینــد.
ــی  ــون، متقاضیان ــن قان ــق ای ــت:  طب ــده اس ــات آم ــن توضیح درای
ــه  ــتند ک ــکن هس ــاخت مس ــهیالت س ــت تس ــرایط دریاف ــد ش واج
ــد. ــز کنن ــود را واری ــدی خ ــدارک، ســهم آورده نق ــل م ــس از تکمی پ
ــه  ــدارک وواریزحص ــل م ــس از تکمی ــی پ ــر بانک ــت اگ ــی اس بدیه
ــردازد، مشــمول  نقــدی )آورده( از ســوی متقاضــی، ســهم خــود را نپ
ــکن  ــد مس ــش تولی ــون جه ــده در قان ــاظ ش ــی لح ــه مالیات جریم

ــد. ــد ش خواه
ــی  ــبکه بانک ــه ش ــه را ب ــنامه مربوط ــتر، بخش ــزی پیش ــک مرک بان

ــد. ــارت می کن ــرای آن نظ ــن اج ــر حس ــرده ب ــالغ ک اب

سناریوهای پیش روِی خودروهای دپو شده؛ ترخیص، مرجوع یا امحاء؟

توقف ۲۲۴۹ خودرو وارداتی پشت راه بند قوانین
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حضور بانک آینده
درصنعت استراتژیک خودروپررنگ ترمی شود

نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای 
پرداخت تسهیالت ساخت مسکن
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