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رییس بنیاد نخبگان اصفهان در همایش آشنایی با تسهیالت و حمایت های بنیاد ملی نخبگان:

نُخبهُگماریمانعمهاجرتمیشود

Some Health 
Benefits of Mint
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:

سهمشهرکهایصنعتیازمصرفآب؛یکدرصد
6

دو مؤلفه اقتصادی و سیاسی ازجمله عوامل اثرگذار  
بر بازار ارز به شمار می روند. افزایش عمده نرخ ارز 
در شرایط اخیر به این دلیل است که هم به لحاظ 
اقتصادی و هم تنش های بین المللی و داخلی کشور در 
وضعیت حادتری قرار داریم. بنابراین تا این دو عامل 
مدیریت نشود، نمی توان چشم انداز مناسبی نسبت به 

آینده بازار ارز ارائه داد.
باید در نظر داشت که اکنون کشور با کسری جدی 
بودجه روبروست و تا اراده ای برای کاهش هزینه ها 
وجود نداشته باشد و در کنار آن، با برنامه ریزی مدون 

از شتاب رشد نقدینگی کاسته نشود و گامی در راستای 
کنترل نرخ تورم برداشته نشود، نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم که نرخ ارز مدیریت شود و البته در این 
میان نمی توان عدم مدیریت بازار را بر گردن بازار 
مرکزی انداخت، زیرا ورود بانک مرکزی، آخرین 

حلقه این زنجیر برای مدیریت بازار ارز است.
باید در نظر داشت که دالر نیز مانند یک کاال از عوامل 
اقتصادی متأثر می شود. یکی از عوامل اثرگذار در 
دسته سیاسی بر نرخ دالر، اعتراضاتی است که در 
کشور شکل گرفته و تا آرامش برقرار نشود و ثبات 

اقتصادی در ادامه آن فراهم نشود، چندان نرخ ارز 
قابل کنترل نیست.

آنچه اکنون در بستر اقتصادی کشور شاهد آن 
هستیم، افزایش انتظارات تورمی و میل به مهاجرت 
و خروج قابل توجه سرمایه از کشور است. یک فعال 
اقتصادی در بررسی های خود به این نکته توجه 
می کند که آینده اقتصادی کشور در چشم انداز 
برنامه ریزی های او مثبت است و پاسخ در این زمینه 

چندان مطلوب نیست. 
ادامه در صفحه 8 ...

کمالسیدعلی
سرمقالـــه
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دالیل اصلی گرانی دالر
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دو قالده شیر کشف شده در خمینی شهر به باغ وحش صفه اصفهان منتقل شده اند؛

 اسارت برای اسیری فرقی نمی کند
چه باغ وحش چه باغ شخص!

توله یوزها، دریوزه توجه، تصمیم و دلسوزی!

 سرنوشت توله یوزها
نامعلوم و شاید ناگوار

وزیر صمت هم کارت زرد گرفت!

 گرانی خودرو
 گریبان گیر وزیر
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تخریب بخشی از سنگ نگاره های ماقبل تاریخ در گلپایگان؛

 »تیمره« خمین و »کوچری«
 سنگ نگاره ها 40 هزار ساله را دریابید

چهره روز

شهردار نجف آباد خبر داد:

جوانسازیناوگان
حملونقلعمومیشهر
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شهردار نجف آباد با بیان اینکه برای جوان سازی ناوگان حمل ونقل 
عمومی این شهر 575 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار در نظر 
گرفته شده است، گفت: تعداد ۲0 دستگاه اتوبوس بنز ۴57 کولردار 
و 6۲ دستگاه خودروی ون توسط شهرداری این شهر خریداری شده 

است که به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

صفهان
منبع: اخبار ا

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/10/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:30 روزیکشنبه به تاریخ 1401/10/11

www.abfaesfahan.irمحل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 395  )

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال )برآورد (ریال )اعتبار

اصالح و توسعه شبکه فاضالب در سطح 263,2-4-401
601,100,000  13,369,466,915جارىمنطقه چهار (با ارزیابى کیفى)

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت  دوم

نام روزنامه: اخبار اصفهان
تاریخ انتشارنوبت  دوم: 1401/9/26

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره فضاى بالاستفاده خود را از طریق مزایده عمومى و با جزییات مندرج در اسناد 
مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت setadiran.ir به شرح ذیل اقدام نماید.

تذکر مهم:
1- کلیه شرکت کنندگان باید حداکثر تا تاریخ مهلت دریافت اسناد نسبت به ورود به سامانه اقدام و مورد اجاره منتخب خود را به کارتابل اجاره جهت انجام مراحل بعد منتقل 

نمایند. در غیر این صورت امکان شرکت در مزایده نخواهد بود.
2- کلیه مزایده گران الزاما باید قبل از واریز ودیعه و پیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره شامل آگهى مزایده عمومى و شرایط اختصاصى اقدام نمایند.

3- کلیه مزایده گران باید داراى صالحیت و مدارك تعیین شده درآگهى عمومى مزایده باشند.
4- در صورتى که برنده مزایده فاقد مدارك خواسته شده در آگهى مزایده باشد ودیعه شرکت در مزایده وى به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد.

5- ارائه ضمانت نامه بانکى حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد الزامى است.
6- فقط رشته هاى اعالم شده در صفحه مورد اجاره در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و در آگهى عمومى مزایده مورد تایید مزایده گذار مى باشد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:
1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت بوده و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل مشاهده و دریافت اسناد مزایده، بارگزارى مستندات مزایده 

گران، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2- کلیه اطالعات مورد اجاره در صفحه مورد اجاره سامانه قابل مشاهده بررسى و انتخاب مى باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره 41934-021 مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه تماس حاصل 
نمایند.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.
*جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36693157 اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان واحد برونسپارى تماس حاصل نمایید.

مهلت دریافت تاریخ انتشارنام مزایده
اسناد تا تاریخ

پایان زمان ارسال 
شماره مزایده در سامانهشماره مورد اجارهتاریخ بازگشایىپیشنهاد قیمت

واگذارى اجاره دو کارگاه آموزشى در 
مرکز زرین شهر به مساحت حدود 84 

مترمربع براى مدت سه سال
1401/9/261401/10/101401/10/211401/10/2251010033430000515001003343000011

واگذارى اجاره کارگاه آموزشى گلخانه در 
مرکز تیران و کرون با مساحت حدود 518 

مترمربع براى مدت سه سال
1401/9/261401/10/101401/10/211401/10/2251010033430000545001003343000011

واگذارى اجاره کارگاه آموزشى در مرکز 
شهید موسویان کاشان به مساحت حدود 

198 مترمربع براى مدت یک سال
1401/9/261401/10/101401/10/211401/10/2251010033430000525001003343000011

واگذارى اجاره کارگاه آموزشى در مرکز 
شهید موسویان کاشان به مساحت حدود 

387 مترمربع براى مدت سه سال
1401/9/261401/10/101401/10/211401/10/2251010033430000535001003343000011

آگهى مزایده اجاره

شناسه آگهى: 1426957

  نوبت اول  

 آگهى مزایده (نوبت اول)
شهردارى ورزنه در نظر دارد مزایده عمومى مرحله اول- نوبت اول موضوع فروش یک دستگاه سوارى پژو پارس 
TU5 به شماره سیستمى 1001093739000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به شرح ذیل برگزار 

نماید.
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه 
نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را 

به عمل آورند.
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/9/26 تاریخ انتشار فراخوان: 1401/9/16   

زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/10/7 مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/10/7   
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: پرداخت الکترونیکى در سامانه یا فیش نقدى نزد بانک ملى

آدرس شهردارى: استان اصفهان، شهرستان ورزنه، میدان شهردارى، شهردارى ورزنه کدپستى 8375166571
تلفن شهردارى: 031-46482220

شناسه آگهى: 1427395



در شـــهر
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سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه آلودگـی هوا 
باعث تشـدید عالئـم کرونـا و آنفلوانزا 
می شـود، گفـت: مبتالیـان بـه کرونا و 
آنفلوانـزا در هـوای آلـوده دیرتـر بهبود 

بنـد. می یا
پژمـان عقـدک در گفت وگـو با ایسـنا، 
بـا اشـاره بـه اینکـه هرسـال با شـروع 
پاییـز و سـرمای هـوا شـاهد پیـک 
آنفلوانزا در کشـور هسـتیم، اظهار کرد: 
معمـواًل هـر ۴ تا ۵ سـال یک بـار پیک 
آنفلوانـزا در فصـل سـرما صعـودی و 
تعـداد مبتالیان زیاد می شـود. امسـال 
از آن سـال هایی بـود کـه آنفوالنـزا 
نسـبت بـه چنـد سـال قبـل شـدت 

بیشـتری داشـت.
وی با اشـاره بـه اولیـن پیـک آنفلوانزا 
در مهرمـاه امسـال، گفـت: آنفلوانـزا تا 
آبان مـاه در اصفهـان افزایـش یافـت، 
امـا در حـال حاضـر در شـیب نزولی و 
کاهش آنفلوانزا هسـتیم، البتـه در یک 
تا دو هفتـه اخیـر ایـن بیمـاری دوباره 

افزایـش مختصـری داشـت.
سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اصفهان بـا بیـان اینکـه به احتمال زیاد 
آنفلوانـزا در بهمن مـاه پیـک دیگـری 
خواهـد داشـت، تصریـح کـرد: البتـه 
شـدت ایـن پیـک به انـدازه آبان مـاه 
نخواهـد بـود، ضمـن اینکـه پـس از 
فروکـش کـردن پیـک بهمن مـاه، بار 
دیگـر در اردیبهشـت ماه نیـز بیمـاری 
شـیوع پیـدا می کنـد. به عبارت دیگـر 
بـاز شـیوع آنفلوانـزا کـه از ابتـدای 
مهرمـاه آغـاز شـد و در آبان مـاه پیـک 
پیدا کـرد، پیـک دیگـری در بهمن ماه 
و سـپس در اردیبهشـت ماه خواهـد 
داشـت، بنابرایـن مـردم بایـد مراقـب 

سـالمت خـود باشـند.
وی بـا اعـالم اینکـه هم اکنـون در 
شـاخه نزولـی پیـک هفتـم کرونـا 
هسـتیم، گفـت: به احتمال زیـاد در 
زمسـتان شـاهد پیـک هشـتم کرونـا 
خواهیـم بـود و احتمـال هم زمانی این 
دو بیمـاری یعنـی آنفلوانـزا و کرونـا 
می توانـد بـرای مـردم در روزهـای 
پایانی سـال مشـکالتی به وجود آورد.

عقـدک بـا اشـاره بـه اعـالم آمـار روزانه 
کرونـا، اظهـار کـرد: در حـال حاضـر ۴۴ 
بیمـار مبتال بـه کوویـد در بیمارسـتان ها 
بستری هسـتند که ۶ نفر از آن ها به دلیل 
شـدت بیمـاری در بخـش مراقبت هـای 

ویژه یـا آی سـی یـو بـه سـر می برند.
وی اعـالم کـرد: حـدود ۵ تـا ۶ درصد 
از تسـت های افراد مشـکوک به کرونا 
مثبـت می شـود، ایـن در حالـی اسـت 
کـه ۳ تـا ۴ برابـر ایـن میـزان تسـت 
آنفوالنـزای مثبـت داریـم، بنابرایـن 
آنفلوانـزا شـیوع ۳ تـا ۴ برابری نسـبت 
به کرونـا دارد و در حال حاضر شـیوع و 
بـروز کرونا در حدی نیسـت کـه خیلی 

آزاردهنـده باشـد.
سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه آلودگی 
و  آنفوالنـزا  تشـدید  باعـث  هـوا 
کرونـا نمی شـود، توضیـح داد: ایـن 
و  هسـتند  ویروسـی  بیماری هـای 
افـراد از طریـق انتقـال ویـروس بـه 
آن هـا مبتـال می شـوند، امـا کسـانی 
کـه عالمـت دار هسـتند و مشـکالت 
تنفسـی دارنـد در هـوای آلـوده ممکن 
اسـت عالئـم حادتری داشـته باشـند، 
مثـاًل سـرفه های آزاردهنـده داشـته 
باشـند. ضمـن اینکه افـرادی هـم که 
مبتـال بـه بیماری هـای تنفسـی یـا 
زمینـه ای هسـتند، اسـتعداد ابتـالی 
بیشـتری به بیماری هـای عفونی مثل 
آنفوالنـزا و کرونـا دارنـد. به طورکلـی 
آب وهـوا باعـث تشـدید عالئـم کرونا 
و آنفلوانـزا می شـود و مبتالیـان دیرتر 

بهبـود می یابنـد.
وی بـا اشـاره بـه خطـر آلودگـی هـوا 
بـرای سـالمت شـهروندان، توصیـه 
کـرد در شـرایط آلودگـی هـوا افـراد و 
به ویـژه گروه هـای آسـیب پذیر مثـل 
زنـان بـاردار، سـالمندان و کـودکان از 
منـازل خـود خـارج نشـوند. خـوردن 
مایعـات زیـاد، به ویـژه شـیر، میـوه و 
سـبزی فـراوان از مـواردی اسـت کـه 
به کم کـردن تأثیـر آالینده هـا در بدن 

کمـک می کنـد.

آلودگی هوا باعث 
تشدید عالئم کرونا و 

آنفلوانزا می شود

 سخنگوی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان:

معـاون وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و رییـس 
سـازمان امور دانشجویان گفت: بورسـیه دانشجویان 
توسـط افـراد خیـر و نیکـوکار نشـان از خردمنـدی، 
فضیلـت و هوشـمندی و نوعـی سـرمایه گـذاری 

معنـوی اسـت. 
هاشـم داداش پور در آیین تجلیل از دانشجویان نمونه 
آموزشـی و افتتـاح و کلنگ زنـی چند طـرح عمرانی 
دانشـگاه کاشـان گفـت: سـرمایه گذاری در حـوزه 

بورسـیه دانشـجویان باید تقویت شـود تا با همکاری 
دانشـگاه ها و خیران هیچ دانشـجویی بـه علت تنگ 

دسـتی، گرفتار روزمرگـی و ترک تحصیل نشـود.
وی اظهـار کـرد: دانشـگاه های کاشـان، یـزد و 
هرمزگان در بین سـایر دانشـگاه های کشـور بیشـتر 
از کمک خیـران برای بورسـیه دانشـجویان بهره مند 

شـده اند.
معـاون وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و رییـس 
سـازمان امور دانشـجویان گفـت: در بیـن مرکزهای 
آموزش عالـی کشـور، دانشـگاه هایی کـه از ظرفیت 
خیـران اسـتفاده کرده انـد رشـد بیشـتری نسـبت به 
دیگـر دانشـگاه ها دارنـد و دانشـگاه کاشـان یکی از 

آنهاسـت.
داداش پـور افـزود: دانشـگاه کاشـان در بیـن 
دانشـگاه های کشـور توانسـته اسـت از ظرفیـت 
خیـران بـرای تقویت و رشـد مناسـب خود بـه خوبی 

اسـتفاده کنـد.
وی اظهـار کـرد: دانشـگاه کاشـان بیـن شـهرهای 
متوسـط کشـور از لحاظ جمعیت بزرگترین دانشـگاه 

کشـور است.
معـاون وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و رییـس 
سـازمان امور دانشجویان گفت: کاشـان شهر بزرگان 
علـم و هنـر اسـت، در ایـن منطقـه شـخصیت های 
علمـی، معرفتـی و دینـی بسـیار بزرگـی ماننـد 
باباافضل الدین مرقی، غیاث الدین جمشـید کاشـانی، 
کمال الملـک و سـهراب سـپهری متولـد و بـزرگ 
شـده اند که ایـن نشـان از ظرفیـت علمـی و معرفتی 

ایـن منطقـه دارد.
داداش پور از کاشـان بـه عنوان مرکز تولیـد و تجارت 
نام برد و افزود: نساجی کاشـان دارای گستره وسیعی 
اسـت که از دیرباز زبـان زد بوده اسـت و ایـن منطقه 
می تواند بـه عنوان قطـب علمی کشـور پیشـدار و یا 
پیشـاهنگ حرکت در حوزه فناوری باشـد و تجارت و 

تولید را بـه این حـوزه تاثیرگـذار وصل کند.
در پایان این مراسـم از ۹۳ دانشـجوی نمونه آموزشی 

دانشگاه کاشـان تجلیل شد.
به گـزارش ایرنا، بـا حضـور هاشـم داداش پورمعاون 
وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و رئیس سـازمان 

امور دانشـجویان سـالن های غذاخوری دانشـجویی 
و ورزشـی ریحانـه، مرکـز آزفـا و زمین ورزشـی چند 
منظوره افتتـاح و عملیـات اجرایی خوابـگاه متأهلین 

دانشـگاه کاشـان آغاز شـد.
عملیـات اجرایـی سـاخت طرح هـای افتتاح شـده از 
سـال ۱۴۰۰ آغاز شـد و در مجموع بـرای این طرح ها 

چهار میلیـارد تومان هزینه شـده اسـت.
خوابگاه متأهلین دانشـگاه کاشـان که امـروز کلنگ 
زنی شـد در زمینی به مسـاحت یـک هـزار و صد متر 
مربع ایجاد می شـود و تکمیل آن نیازمنـد ۱۵ میلیارد 

تومان اعتبار اسـت.
دانشـگاه کاشـان در سـال ۱۳۵۲ تأسـیس و در حال 
حاضـر بـا ۳۱۳ عضـو هیـات علمـی، ۹ هـزار و ۵۰۰ 
دانشـجو و ۲۵۰ کـد رشـته در مقاطـع تحصیلـی 
کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و دکتـری دانشـجو 

می پذیـرد.
شهرسـتان کاشـان با جمعیـت افـزون بـر ۳۶۴ هزار 
نفـر در فاصلـه نزدیـک بـه ۲۰۰ کیلومتـری شـمال 

اصفهـان قـرار دارد. 

معاون وزیر علوم:

 کمک خیران برای بورسیه دانشجویان بیانگر هوشمندی و سرمایه گذاری معنوی است 

داریــوش کریمــی افــزود: از ابتــدای ســال تــا بــه امــروز حــدود ۲ هــزار 
و ۷۰۰ مــورد انــواع حــوادث در اســتان اصفهــان رخ داده، امــا در مــدت 
مشــابه ســال قبــل ایــن رقــم بالــغ بــر ۲ هــزار و ۲۷۰ مــورد بوده اســت.

وی اضافــه کــرد: بیشــترین حــوادث در ایــن منطقــه ســوانح جــاده ای 
اســت و پــس از آن حــوادث کارگاهــی و صنعتــی باالتریــن آمــار را بــه 

ــد. ــاص می ده ــود اختص خ
ــوع  ــان مجم ــر اصفه ــالل احم ــت ه ــات جمعی ــداد و نج ــاون ام مع
کل تیم هــای عملیاتــی اعــزام شــده را بــه صحنه هــای حــوادث 
ــزود:  ــرد و اف ــالم ک ــورد اع ــزار و ۲۸۲ م ــه ه ــالجاری، س ــتان در س اس
ایــن رقــم ســال قبــل ۲ هــزار و ۶۶۲ مــورد بــود کــه نشــان از افزایــش 

امدادرســانی ها در ســالجاری دارد.
کریمــی خاطرنشــان کــرد: میانگیــن زمــان حضــور در صحنــه عملیات 
ــه در  ــور در صحن ــا حض ــت ت ــه جمعی ــالع ب ــاده ای از اط ــوادث ج ح
ســال ۱۴۰۱، ۱۱ دقیقــه و ۶ ثانیــه و میانگیــن مــدت زمــان عملیــات در 
حــوادث جــاده ای از آغــاز تــا پایــان عملیــات یــک ســاعت و ۱۶ دقیقــه 

ــوده اســت. ــه ب و ۱۶ ثانی
ــارکت  ــد مش ــا نیازمن ــژه در جاده ه ــوادث به وی ــش ح ــت: کاه وی گف
ــزات  ــتن تجهی ــراه داش ــی و هم ــکات ایمن ــت ن ــردم، رعای ــه م آگاهان
ــرخ،  ــر چ ــد زنجی ــی مانن ــزات ایمن ــتفاده از تجهی ــت، اس ــی اس ایمن
رفــع عیــب خــودرو بویــژه در الســتیک، همــراه داشــتن وســایل مــورد 
ــه  ــدید از جمل ــی ش ــان بارندگ ــفر غیرضــروری در زم ــذف س ــاز و ح نی
مواردیســت کــه کاهــش چشــمگیر در بــروز ســوانح را بــه همــراه دارد.

وی اضافــه کــرد: بســیار دیــده شــده اســت کــه راننــدگان در جاده های 
کوهســتانی و در روزهــای برفــی بــدون زنجیــر چــرخ تــردد و یــا خودرو 
بــا انــواع عیــوب اســتفاده می کننــد، بــی تردیــد چنیــن ســهل 

ــد. ــد ش ــر خواه ــه منج ــروز حادث ــه ب ــی ب انگاری های
معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــالل احمــر اصفهــان تصریــح کــرد: 
ــانحه  ــکال و س ــی از اش ــچ خودروی ــه هی ــد ک ــد بدانن ــردم بای ــه م هم
مصونیــت نــدارد، بنابرایــن رعایــت نــکات ایمنــی، رفــع عیــب فنــی و 

ــت باشــد. ــد اولوی ــه ســفر کــم خطــر بای ــل ب نی
ــان بارندگی هــا  ــه اینکــه حــوادث جــاده ای در زم ــا اشــاره ب کریمــی ب
ــی  ــع رانندگ ــن مواق ــن در ای ــت: بنابرای ــد، اظهارداش ــش می یاب افزای
ــی  ــگام خــواب آلودگــی نکات ــز از رانندگــی هن ــاال و پرهی ــا حــواس ب ب
اســت کــه اگرچــه همیشــه تکــرار می شــود امــا بســیاری هنــوز بــه ان 

اهمیــت نمی دهنــد.
وی ادامــه داد: ۴۲ پایــگاه امــدادی در جاده هــای اســتان مســتقر اســت 
ــن  ــد، ای ــانی کنن ــک رس ــوادث کم ــروز ح ــان ب ــران در زم ــا امدادگ ت
ــد  ــش می ده ــتان را پوش ــطح اس ــی کل س ــور تقریب ــگاه بط ــداد پای تع
امــا بــدون مشــارکت مــردم و رفتــار آگاهانــه در زمــان ســفر و یــا بــروز 

حــوادث، امدادرســانی دشــوار خواهــد شــد.
بــه گفتــه کریمــی، ۱۱۲ شــماره نــدای امــداد جمعیــت هــالل احمــر در 
ــان  ــدگان و امدادخواه ــه دی ــبانه روز پاســخگوی حادث ــان از ش ــر زم ه

ــت. اس
ــاز در  ــی و انسان س ــالی طبیع ــی ۴۳ ب ــور کل ــا، بط ــزارش ایرن ــه گ ب
ــر  ــد و ب ــران رخ می ده ــورد آن در ای ــه ۳۵ م ــده ک ــناخته ش ــان ش جه
همیــن اســاس کشــورمان جــزو ۱۰ کشــور بالخیــز جهــان بــه شــمار 

ــی رود. م
اســتان اصفهــان اکنــون ۴۲ پایــگاه امــدادی، ســه هــزار و ۸۷۵ نجاتگر 
و امدادگــر، ۲۳ هــزار عضــو جــوان و ۱۵ هــزار داوطلــب ثبــت شــده در 

ــامانه دارد. س

ــر  ــال احم ــت ه ــات جمعی ــداد و نج ــاون ام مع
ــی و  ــوادث طبیع ــوع ح ــت: مجم ــان گف اصفه
ــال  ــدای س ــتان از ابت ــن اس ــی در ای غیرطبیع
تاکنون نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال حدود 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای ۱۲ درص

 مجموع حوادث
در استان اصفهان ۱۲ درصد 

افزایش یافت

امسال نسبت به سال قبل،

خبر روز

رییس بنیاد نخبگان اسـتان اصفهان 
گفـت: نُخبه ُگمـاری و قـرار گرفتـن 
افراد مسـتعد در جایـگاه واقعـی خود 
در کشـور، مانـع مهاجرت می شـود و 
این موضـوع در دولت سـیزدهم مورد 

تاکیـد بنیاد ملـی نخبگان اسـت.
حسـین ربانـی در همایـش آشـنایی 
بـا تسـهیالت و حمایت هـای بنیـاد 
ملی نخبـگان در اصفهان افـزود: اگر 
نخبگان جامعـه شناسـایی و حمایت 
شـوند امـا نتوانیـم از آنهـا در جایگاه 
واقعـی خودشـان اسـتفاده کنیـم، به 
مهاجـرت آنهـا کمـک شـده اسـت 
به همین دلیـل امروزه نخبـه گماری 
و اسـتفاده از ظرفیت آنها در کشـور از 

اهمیـت خاصـی برخوردارسـت.
وی نخبـه شناسـی، نخبـه گزینـی، 
نخبه پـروری و نخبه گمـاری را چهار 
گام اصلـی فعالیت هـای بنیـاد ملـی 
نخبـگان عنـوان کـرد و گفـت: ایـن 
چهـار گام بایـد بطـور کامـل انجـام 
شـود و اگر زنجیره آن تکمیل نشـود، 

کارآمـد نخواهـد بـود.
وی یکـی از برنامه هـای بنیـاد ملـی 
نخبگان را حمایـت از دانـش آموزان 
نخبه در قالب طرح " شهاب " دانست 
و اظهـار داشـت: در این طـرح دانش 
آمـوزان پایه هـای چهـارم تـا هفتم، 
پایـش اولیـه و برترین هـای آنهـا در 
هوش هـای هشـت گانه شناسـایی 

می شـوند.
وی با اشـاره به اینکه بنیـاد نخبگان، 
این کار را انجام داده و فهرست دانش 
آموزان نخبه تهیه شـده اسـت، ادامه 
داد: الزم اسـت کـه بـا همـکاری 
آمـوزش و پـرورش و سـازمان های 
مـردم نهـاد، زمینه هـای رشـد و 
شـکوفایی این دانش آمـوزان فراهم 
شـود و امیدواریم بتوانیـم در اصفهان 
در این زمینـه کارهای ویـژه ای انجام 

دهیـم.
رییـس بنیـاد نخبـگان اصفهـان 
بیشـترین  و  مخاطب تریـن  پـر 
برنامه هـای ایـن بنیـاد را مربـوط 
بـه دانشـجویان دانسـت و تصریـح 
کـرد: رتبه هـای برتـر کنکـور و 
المپیادهـای مختلـف از جملـه افـراد 

زیر پوشـش بنیاد هسـتند و از امسال 
نیـز برنامه هایـی بـرای حمایـت از 
طلبه های نخبـه در نظر گرفته شـده 

اسـت.
وی یکـی از طرح هـای حمایتـی این 
بنیاد را شـهید احمدی روشـن عنوان 
و اضافـه کـرد: در ایـن برنامـه، یـک 
طرح پژوهشـی بطـور مشـترک بین 
اسـتادان، دانشـجویان و شرکت ها به 
مدت ۹ مـاه اجـرا و به اعضـای گروه 
پژوهشـی ماهانـه مبلغـی پرداخـت 
می شـود که ۵۰ درصـد آن بـه عهده 
بنیـاد نخبـگان و ۵۰ درصد بـه عهده 

صنعت اسـت.
ربانـی خاطرنشـان کـرد: در طـرح 
موضـوع  اگـر  روشـن  احمـدی 
پژوهـش، علـوم انسـانی یـا نیازهای 
خـاص اسـتان باشـد ۱۰۰ درصـد 
هزینـه آن توسـط بنیـاد نخبـگان 

می شـود. تأمیـن 
وی بـا بیـان اینکـه در زمـان حاضـر 
۳۰ عنـوان پژوهشـی در قالـب طرح 
"شـهید احمـدی روشـن" در بنیـاد 
نخبگان اسـتان اصفهان معرفی شده 
است، افزود: دانشـجویان می توانند با 
مراجعه بـه پایگاه اطالع رسـانی بنیاد 
اصفهان با این طرح ها آشـنا شـوند و 

بـرای شـرکت در آن ثبت نـام کنند.
و  "رفعـت"  طـرح   ۲ بـه  وی 
"شـرکت های نخبه پـرور" نیز اشـاره 
کـرد و گفت: بیشـتر مخاطبـان طرح 
رفعت، دانشـجویان سـال های اول و 
دوم دانشـگاه هسـتند کـه می توانند 
بـا همـکاری اسـتادان دانشـگاه، 
طرح هـای پژوهشـی را بـا حمایـت 
بنیاد نخبگان انجام دهند و از شـروط 
حضـور در آن معدل بـاالی ۱۷ و رتبه 

زیـر پنـج هـزار کنکور اسـت.
ربانـی بـا اشـاره بـه اینکـه طـرح 
شـرکت های نخبـه پـرور نیـز بـرای 
تحصیـالت  آموختـگان  دانـش 
تکمیلـی اسـت، افـزود: در اسـتان 
اصفهـان ۱۰۰ شـرکت و طرح هـای 
پژوهشـی آنهـا مشـخص شـده و 
دانـش آموختگان نخبـه می توانند در 
این طرح هـا شـرکت کننـد و ماهانه 
حقوقـی معـادل مربـی و اسـتادیار 

دانشـگاه دریافـت می کننـد.
وی همچنیـن طـرح "شـهید صیـاد 
شـیرازی" را بـرای ارائـه تسـهیالت 
دوران خدمـت سـربازی بـه نخبگان 
دانسـت و خاطرنشـان کـرد: در طرح 
"شهید رهنمون" به مباحث رفاهی از 
جمله مسـکن برای نخبگان پرداخته 
می شـود و در اسـتان اصفهـان در 
تالش هسـتیم تا مجموعه مسکونی 
بـرای نخبـگان و اسـتادان جـوان 
دانشـگاه با هزینه کمتر احداث شـود 
و مبلغ وام مسـکن بـرای نخبگان به 

یک میلیـارد تومـان افزایـش یابد.
رییـس بنیـاد نخبـگان اصفهـان 
در  جـذب  تسـهیالت  طـرح  بـه 
دسـتگاه های اجرایـی اشـاره کـرد و 
گفـت: این طـرح در دوره جدیـد بنیاد 
ملـی نخبـگان مـورد تاکیـد اسـت و 
در آن نخبـگان بـا توجه بـه نیازهای 
دسـتگاه های اجرایـی در اولویـت 

جـذب قـرار می گیرنـد.

وی با بیان اینکـه حـدود ۴۰ درصد از 
پسـت های اداری در اسـتان اصفهان 
خالی اسـت، افزود: در تالش هستیم 
تـا زمینه هـای الزم بـرای معرفـی 
اسـتعدادهای برتـر جهـت جـذب در 
دسـتگاه های اجرایی استان متناسب 

بـا امتیاز آنهـا فراهم شـود و اسـتاندار 
اصفهـان در نامـه ای به سـازمان امور 
اسـتخدامی کشـور درخواسـت کرده 
اسـت تـا فراینـد انجـام ایـن کار بـه 

اسـتان واگذار شـود.
ربانـی ادامـه داد: ایـن کار در اسـتان 
اصفهـان در زمـان حاضر بـا تعامل با 
بخـش خصوصـی در حال اجراسـت 
و در همـکاری بـا یکـی از واحدهای 
صنعتـی بـزرگ، زمینـه جـذب و 
اسـتخدام تعدادی از نخبـگان فراهم 

شـد.
وی بـه راه انـدازی مرکـز مدیریـت 
عالمانـه در اصفهـان نیـز اشـاره و 
خاطرنشـان کرد: در این اقدام تالش 
می شـود تـا بـا تشـکیل هیـات های 
اندیشـه ورز نخبگانـی، راهبردهـای 
آنها بـه مدیریت اسـتان منتقل شـود 
و تا کنون حـدود ۳۰۰ نفـر از نخبگان 
زیر پوشـش بنیـاد در ایـن کارگروه ها 

ثبـت نـام کرده انـد.
معاون بنیـاد نخبگان اصفهـان نیز در 
ایـن همایـش گفـت: تاکنـون حدود 
سـه هـزار نُخبـه در اسـتان توسـط 
ایـن بنیـاد شناسـایی شـدند و زیـر 
پوشـش حمایت ها و تسـهیالت قرار 

گرفته انـد.
علـی فتاحـی بـا بیـان اینکـه بطـور 

معمول حـدود یک درصـد از جمعیت 
جوامع دارای استعدادهای ویژه و برتر 
در زمینه های مختلف هسـتند، اظهار 
داشـت: بـر ایـن اسـاس از جمعیـت 
حـدود ۸۰ میلیونی کشـورمان، حدود 
۸۰۰ هـزار فرد نخبه و دارای اسـتعداد 
برتـر داریـم امـا از زمـان راه انـدازی 
بنیاد ملی نخبگان تا کنـون حدود ۵۰ 
هزار نفر نخبه توسـط بنیاد شناسـایی 

. ند شد
وی بـا تاکیـد بر لـزوم اطالع رسـانی 
بیشـتر از فعالیت هـای بنیـاد ملـی 
نخبـگان در سـطح جامعـه، افـزود: 
الزم اسـت کـه برنامه های ایـن بنیاد 
در سـطح جامعـه نفـوذ پیـدا کنـد تا 
زنجیره افـراد مسـتعد و پوشـش آنها 

گسـترده شـود.
ایـن همایـش بـا حضـور تعـدادی از 
نخبـگان، دانشـجویان و اعضـای 
هیات علمی دانشـگاه ها در کتابخانه 
مرکزی شـهرداری اصفهان برگزار و 
در آن تسـهیالت و حمایت های بنیاد 
ملی نخبـگان معرفی شـد. بنیاد ملی 
نخبگان از سـال ۱۳۸۵ تأسیس شد و 
به شناسـایی، جذب و پشتیبانی مادی 
و معنوی از نخبـگان می پـردازد. این 
بنیاد در اسـتان اصفهـان فعالیت خود 

را از سـال ۱۳۸۸ آغـاز کرد.

نُخبه ُگماری مانع مهاجرت می شود
رییس بنیاد نخبگان اصفهان در همایش آشنایی با تسهیات و حمایت های بنیاد ملی نخبگان:
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اصفهان – ایرنا : رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: پرونده هایی که با موضوع 
اغتشاشات بررسی می شود به هیچ عنوان با مشکل اطاله دادرسی مواجه نخواهد شد.

حجت االسالم والمسلمین اسداهلل جعفری در بازدید از حوزه های قضایی شهرستان 
مبارکه افزود: این پرونده ها در شعبه های ویژه و توسط قضات ویژه در حال رسیدگی 

است و پس از قطعی شدن، احکام آنها به سرعت اجرا می شود.
وی با اشاره به هماهنگی و درایت مردم و مسووالن شهرستان مبارکه در مدیریت 
ناآرامی های اخیر گفت: با هماهنگی های صورت گرفته در شورای تأمین و همکاری 
مردم فهیم مبارکه، در ناآرامی های اخیر شاهد بروز مشکل خیلی حادی در این 

شهرستان نبودیم.
رئیس کل دادگستری اصفهان به افزایش آمار ورودی پرونده و کمبود نیروی اداری و 
قضایی به عنوان دالیل وجود اطاله دادرسی در دادگستری مبارکه اشاره کرد و گفت: 
به علت کمبود نیروی اداری و قضایی و همچنین افزایش آمار ورودی پرونده به این 
واحد قضایی، این حوزه نیز مانند دیگر حوزه های قضایی استان با اطاله دادرسی، 

روبروست.
وی یادآور شد: با تخصیص ۲۰ نفر نیروی اداری و تعدادی نیروی قضایی تا چند ماه 

آینده مشکل این شهرستان تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

حجت االسالم جعفری افزودد: با تالش مجدانه و کار جهادی مجموعه شورای حل 
اختالف، دادستان عمومی و انقالب و رییس دادگستری مبارکه آمار صلح و سازش در 

پرونده های شورای حل اختالف این شهرستان به ۵۲ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه این آمار از میانگین کشوری و استان باالتر است گفت: با استفاده 
بیشتر از ظرفیت های فرهنگی و معتمدان محلی در این شهرستان می توان آمار صلح 
و سازش در مبارکه را افزایش داد. وی همچنین با حضور در کارخانه تولیدی چینی 
زرین و بررسی مشکالت این واحد تولیدی از جدیت دستگاه قضایی در جهت پیگیری 

و رفع موانع تولید این کارخانه و دیگر واحدهای صنعتی و تولیدی استان خبر داد.

رسیدگی به 
پرونده های اغتشاشات 
بدون اطاله دادرسی 
انجام می شود

رئیس کل دادگستری اصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی مستقر 
در اصفهان گفت: خلبانان این پایگاه از ابتدای سال جاری تاکنون 

۱۳۹ پرواز امدادی در محدوده هوایی استان های مرکزی و شمال 
استان فارس انجام دادند.

سرهنگ ستاد خلبان بهرام نظری اظهار داشت: از این تعداد، ۸۹ 
سورتی پرواز در استان مرکزی و ۵۰ سورتی پرواز در شمال استان 

فارس انجام و به ۱۴۵ نفر، امدادرسانی شد.
وی با اشاره به افتتاح بزرگترین پایگاه اورژانس هوایی کشور ۱۷ 
آذر امسال در شهر اراک گفت: احداث این مرکز مجهز اورژانس 
هوایی در مجاورت بیمارستان امیرالمؤمنین اراک، زمینه را برای 
انجام پروازهای ایمن تر جهت خدمت رسانی بیشتر به مردم 

فراهم کرده است.
فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان ادامه داد: بالگردهای این 
پایگاه در ۲ مرکز )اراک و آباده فارس( مستقر و خلبانان و مهندسان 
پرواز این پایگاه، در تمام ساعات روز، آماده انجام عملیات پروازی 

با هماهنگی ودرخواست اورژانس هوایی کشور هستند تا در 
کوتاه ترین زمان ممکن به مردم امدادرسانی کنند.

وی در پایان، اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در زمینه همکاری الزم را برای احداث بزرگترین پایگاه 
اورژانس هوای کشور در اراک، گام مهمی در افزایش ایمنی 

پروازهای امدادی ارتش در ارائه خدمت به مردم دانست.
به گزارش ایرنا پایگاه چهارم هوانیروز ارتش در اصفهان، پوشش 
امداد هوایی استان مرکزی و شمال استان فارس و مرکز آموزش 
شهید وطنپور هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی مأموریت های 

اورژانس هوایی استان اصفهان را بر عهده دارد.
از سال ۱۳۹۷ در استان مرکزی و از سال ۱۳۹۸ در شمال استان 
فارس مستقر شده و با همکاری اورژانس هوایی استانهای ذکر 

شده، خدمات امدادی می دهند.

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهوری اسامی خبر داد:
۱۳۹ عملیات امدادی در استان مرکزی و فارس توسط خلبانان پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان
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شهرستان

Isfahan News

گفت:  شناس  باستان  جاوری  محسن 
آنچه تحت عنوان معدن کاوی در اندک 
صخره های  جنوبی  بخش  با  فاصله 
دارای نگارکندهای ثبت شده در منطقه 
گلپایگان رخ داده، مربوط به ۲ سال پیش 
و بیانگر این است که این محوطه نیازمند 

توجه و نظارت بیشتر است.
افزود: در بخش جنوبی منطقه  جاوری 
نقوش  گلپایگان که  غرقاب شهرستان 
اصلی نگارکندهای ثبت ملی شده قرار 
دارند، تخریب هایی برای استخراج سنگ 
سیلیس انجام شده است ولی ارتباطی با 
نقوش اصلی گلپایگان ندارد. تخریب ها 
مربوط به ۲ سال پیش است که به تازگی 

مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.
ابعاد  اهمیت  که  آنچه  افزود:  وی 
رسانه ای تهدید و تخریب آثار باستانی 
گلپایگان دارد، این است که باید روی 
این منطقه حساسیت بیشتر باشد و برای 
ریزی های  برنامه  و  دقت  آن  نظارت 

بیشتر داشت.
این باستان شناس که پرونده ثبت ملی 
صخره های دارای نگارکند منطقه غرقاب 
گلپایگان را آماده و مقدمات ثبت ملی آن 
را در سال ۷۶ فراهم کرده است، گفت: 
غرقاب و کوچری در گلپایگان هستند که 

دارای نقوش صخره ای هستند.
منطقه  از  بخشی  متاسفانه  افزود:  وی 
کوچری با سد کوچری به زیر آب رفت 
و هیچ کجا هم واکنشی به این موضوع 
نشان ندادند و به این ترتیب این نقوش 

از بین رفت.
نقوش  اعظم  بخش  جاوری  گفته  به 
غرقاب که به اشتباه تیمره گفته می شود 
در استان اصفهان و شهرستان گلپایگان 
و ۲ درصد آن در تیمره خمین قرار دارد 
عهده  بر  هم  موضوع  این  پیگیری  و 
مسووالن است که باید نگران باشند و 
پیگیری کنند. قدمت این سنگ نگاره ها 
و  زده اند  تخمین  سال  هزار   ۴۰ را 
خمین  و  گلپایگان  دیدنی  جاهای  از 

محسوب می شوند.
وآثار  نقش  هزاران  به  اشاره  با  جاوری 
پیش از تاریخ منطقه غرقاب تا کتیبه های 
از دوره ساسانی و یک  پهلوی  خطوط 
یک  در  گفت:  سلجوقی  دوره  کتیبه 
نقش  هزاران  کیلومتری  چند  محدوده 
پراکنده وجود دارد که به نظارت دقیق 
بازدید  برای  این  بر  عالوه  دارد،  نیاز 
گردشگران باید تبلیغ بیشتری روی این 

منطقه انجام شود.
وی با بیان اینکه حراست از صخره های 
شایسته  ملی  ثبت  نگارکندهای  دارای 
نیست، افزود: این مسیر روی خط لوله 
گاز قرار گرفته و تردد در این محدوده 
تمهیداتی  باید  نتیجه  در  است،  تخلف 
کنندگان  بازدید  آسان تر  تردد  برای 
اندیشیده شود. عالوه بر این، منطقه باید 
نگهبان شبانه روز داشته باشد و به آن 
توجه کنند، نه اینکه در هر هفته یک 

سرکشی داشته باشند.
جاوری تخریب ها را در حاشیه محدوده 
اصلی غرقاب دانست و گفت: تخریب ها 
در محدوده اصلی نبوده و آنچه در غرقاب 
وجود دارد بیشتر تخریب های محیطی، 
یادگاری  و  فرسایش  روند  زدگی،  یخ 

نویسی است.
به گفته این باستان شناس، صخره های 
دارای نگارکند منطقه غرقاب در امتداد 
با  بخش هایی  در  و  مستقیم  خط  یک 
چرخش به چپ و راست است که به ثبت 
آثار ملی رسیده است و با کمی فاصله از 
آن نقوش پراکنده دیگری هم وجود داد.

 در میان صخره های تیمره، پر از طرح ها 
و نقاشی های ابتدایی و جالبی است که 
حکایت انسان های اولیه و عصر حجر را 
بازگو  اوری  فن  انسان های عصر  برای 

می کند.
شاید  و  مهم ترین  از  مجموعه  این 
سنگ نگاره  مجموعه های  کامل ترین 
کشور و شامل بیش از ۳۰ هزار قطعه 
است که از جاهای دیدنی استان مرکزی 
و اصفهان به شمار می آید و به بهشت 

سنگ نگاره های ایران مشهور است.
این نگاره ها که ناشی از تجربیات عینی 
نیاکان  و فرهنگی  اعتقادی  باورهای  و 
چگونه  بگوید  ما  به  می تواند  است،  ما 
انسان های اولیه دانش و تجربه کسب 
به  نمادها  این  طریق  از  را  خود  شده 

نسل های بعد از خود انتقال داده اند.

تخریب بخشی از سنگ نگاره های ماقبل 
تاریخ در گلپایگان؛

»تیمره« خمین و »کوچری«
 سنگ نگاره ها ۴۰ هزار ساله 

را دریابید

گزارش

ISFAHAN
N E W S

بـه تازگی شـیر مـاده ای با نـژاد آفریقایـی در یکی از 
باغ هـای شـخصی شهرسـتان خمینی شـهر در غرب 
اصفهـان کشـف شـده اسـت؛ امـا ایـن تنهـا بـاری 
نیسـت شـیر در ایـن منطقـه پیـدا می شـود؛ پیش تر 
هم در بهار سـال جـاری، این اتفاق افتـاده بود و حاال 
هـر دو مهمـان بـاغ وحش صفه هسـتند. سرنوشـت 

امـا بـرای آنهـا همچنان اسـارت خواهـد بود.
بـه گـزارش ایرنـا، در حالـی کـه دو قـالده شـیر 
تاکنـون در خمینی شـهر اصفهان کشـف شـده و به 
بـاغ وحـش صفـه اصفهـان منتقـل شـده اند، برخی 
کارشناسـان معتقدنـد کـه نگهـداری این حیـوان به 
دلیـل زادآوری خـوب آنهـا در بـاغ وحـش بـه چرخه 
خریـد و فـروش توله هـای شـیر دامـن مـی زنـد در 

بایـد بـه  حالـی کـه طبـق کنوانسـیون سـایتیس 
کشـورهای مبـداء برگردنـد.

بیـش از ۸۰ سـال اسـت کـه بـه دلیـل تخریـب 
زیسـتگاه و شـکار، زیسـتگاه شـیر در ایـران از بیـن 
رفتـه اسـت و از ایـن رو نمی تـوان آنهـا را در طبیعت 
کشـور رهـا کـرد، امـا بـه گفتـه کارشناسـان طبـق 
کنوانسـیون تجارت بیـن المللی گونه هـای گیاهی و 
جانوری CITES( ( بهتر اسـت این شـیرها به کشـور 

مبـداء منتقل شـوند.
سـایتیس بـا ۱۸۴ کشـور عضـو، بیـش از ۳۸ و ۷۰۰ 
گونـه گیاهـی و جانـوری را در برابـر برداشـت بـی 
رویـه جهت تجـارت بیـن المللی مـورد حفاظت قرار 
می دهـد. ایـران نیـز در تاریـخ ۱۶ تیرمـاه ۱۳۵۵ بـه 

ایـن کنوانسـیون ملحق شـده اسـت.
• سرنوشت مغموم شیرها در اسارت

یـک دامپزشـک امـا در ایـن ربطـه بـه خبرنـگار 
ایرنـا گفت: کشـورهای عضو کنوانسـیون سـایتیس 
مکلـف هسـتند که گونه های کشـف شـده ای که به 
زیسـتگاه جغرافیایـی کـه بـه آنها تعلـق ندارنـد را به 

کشـور مبـداء برگردانند.
سـعید درخشـان افـزود: طبق کنوانسـیون سـایتیس 
ایـن شـیرها بعـد از گذرانـدن مراحـل الزم بایـد بـه 
یکـی از کشـورهای آفریقایـی برگردانـده شـود امـا 
چـون این اقـدام هزینـه دارد در نتیجه آنهـا را به باغ 
وحـش می برند و دوباره این سـیکل معیـوب خرید و 

فـروش توله هـا تکـرار می شـود.
ایـن دامپزشـک در ادامه با اشـاره به زادآوری شـیرها 
در بـاغ وحـش گفـت: بـاغ وحش هـا در موضـوع 
قاچـاق حیواناتـی مثل شـیر نقـش مسـتقیم دارند و 

نیـاز به نظـارت بیشـتر وجـود دارد.
وی بـا بیـان تبعاتی که نگهداری این حیوانات از سـر 
عالقـه بـه حیات وحـش دیده می شـود، افـزود: افراد 
بـه دلیل اینگه آگاهی ندارند گوشـت خالص به شـیر 
می دهنـد در صورتـی که به این شـکل کلسـیم بدن 
آن هـا تأمیـن نمی شـود و چـون از تولگـی فروختـه 
شـده و دسـت به دسـت می شـوند، با تغذیه نامناسب 
دچار نرمی اسـتخوان و و مشـکالت اسـکلتی خیلی 

شـدید می شوند.

ایـن فعـال حقـوق حیوانـات یـادآور شـد: چنـد مورد 
شـیری کـه تـا حاال در سـطح کشـور کشـف شـده 
اسـت، بـه دلیـل تغذیـه بـدی کـه داشـتند دچـار 
مشـکالت حـاد شـدند. ایـن حیوانـات آنقدر شـرایط 
سـختی بـرای ادامـه زندگیشـان ایجـاد می شـود که 
گفتـه می شـود بهتر اسـت بـا مـرگ انسـانی از بین 

بروند.
• شـیرهای آفریقایـی همیـن جـا خواهند 

ند ما
امـا رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان 
خمینـی شـهر در ایـن رابطـه گفـت: ایـن شـیرها 
توانایـی خودشـان را بـرای شـکار در محیط هـای 
طبیعـی از دسـت داده انـد و نمی تـوان آنهـا را بـه 
هـم  مبـداء  کشـور  بـه  اگـر  و  برگردانـد  طبیعـت 
بازگردانـه بشـوند بایـد در بـاغ وحـش یـا نقاهتـگاه 

شـوند. نگهـداری 
مهـدی صادقـی افزود: شـیرهایی که کشـف شـده اند 
توله هسـتند که یا دسـتی به آنها شـیر و غذا داده شـد 
و با کسـانی کـه آنها را بـزرگ می کند خـو می گیرند.

بـه گفتـه وی توله کشـف شـده در فروردین و شـیر 
تازه کشـف شـده در تاریخ ۲۳ آذرماه در خمینی شهر 

مـاده و در حـدود ده ماهـه تا یک سـاله بوده اند.
صادقـی افـزود: مشـخص نشـده اسـت کـه شـیر 
تـازه کشـف شـده مسـتقیم از خـارج آمـده اسـت یا 
از توله هایـی کـه در ایـران خریـد و فروش شـده اند. 

اما کسـی که شـیر در باغش ضبط شـده گفته، آن را 
خریـداری کرده اسـت.

زیسـت شهرسـتان  محیـط  حفاظـت  اداره  رئیـس 
خمینی شـهر درباره شـیری که فروردیـن در خمینی 
شـهر کشـف و بـه بـاغ وحـش صفـه منتقـل شـده 
اسـت، گفـت: جلسـه دادگاه مربـوط بـه ایـن پرونده 
در دی مـاه برگـزار خواهـد شـد. کار تحقیقـات و 
پیگیری هـای الزم زمانبـر اسـت و بایـد تـا دی مـاه 
منتظـر بـود کـه چـه تصمیمـی در رابطه بـا متخلف 

گرفتـه خواهد شـد.
صادقـی افـزود: هـر حیوانـی کـه از طبیعـت و محل 
زندگـی خـودش جـدا شـود، قطـع یقیـن عـالوه بر 
تبعاتـی کـه بـرای حیـوان دارد، بـرای انسـان ها هم 
از گونه هـا در فصـل  خطـر آفریـن اسـت. برخـی 
جفـت گیـری رفتارشـان عوض می شـود و این تغییر 
رفتارهـا می توانـد بـرای اشـخاصی که حتـی از آنها 

مراقبـت می کننـد خطرناک باشـد.
شـیر آفریقایـی از گونه هـای حفاظـت شـده اتحادیه 
جهانـی حفاظـت از حیـات وحش به شـمار مـی رود. 
زیسـتگاه شـیر در ایـران سالهاسـت که از بیـن رفته 
اسـت و کارشناسـان بر این باورند که باید شـیرهای 

با نـژاد آفریقایـی را به کشـور مبـداء بازگرداند.
بر اسـاس قانون قاچـاق و نگهـداری هرگونه حیوان 
وحشـی خـارج از بـاغ وحـش جـرم اسـت و پیگیـرد 

دارد. قانونی 

گزارش

دو قالده شیر کشف شده در خمینی شهر به باغ وحش صفه اصفهان منتقل شده اند؛

اسارت برای اسیری فرقی نمی کند؛ چه باغ وحش چه باغ شخص!

عضو کمیسیون عمران مجلس تأسیس نخستین »تاکسی لند« از سوی شرکت 
ایران خودرو مبنی بر راه اندازی شرکت تاکسیرانی خصوصی با ساختار شرکت 
مالکی و به کارگیری تارا برقی اتوماتیک را در کاهش آلودگی هوا و کاهش بار 
ترافیکی کالن شهر تهران تاثیرگذار دانست. رحمت اهلل فیروزی پوربادی در 
خصوص راهکار مدیرعامل ایران خودرو در رابطه با تأسیس نخستین »تاکسی 
لند« در تهران مبنی بر راه اندازی شرکت تاکسیرانی خصوصی با ساختار شرکت 
مالکی و به کارگیری تارا برقی اتوماتیک در ناوگان تاکسیرانی و تأثیر آن بر 
بهبود سیستم حمل و نقل عمومی کشور اظهار داشت: به کارگیری خودروهای 

برقی در سیستم حمل و نقل عمومی در کاهش آلودگی هوا، تسریع در حمل 
و نقل و کاهش بار ترافیکی کالن شهر تهران بسیار تاثیرگذار است و اجرای 
این راهکار از سوی ایران خودرو موجب تحول در سیستم حمل و نقل عمومی 
کشور خواهد شد. وی افزود: حرکت ایران خودرو به سمت تکنولوژی های مدرن 
و روز در راستای رفع نیاز مردم اقدامی پسندیده و مبارک است و امیدواریم با به 
تیراژ رسیدن تارا برقی شاهد تأمین نیازهای مردم در حوزه حمل و نقل عمومی 
باشیم. نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی در ادامه بر نقش سایر 
نهادها در ایجاد زیرساخت های الزم برای عرضه محصول تارا برقی ایران خودرو 

تاکید و عنوان کرد: راه اندازی ایستگاه های شارژ برق از مهم ترین زیرساخت ها 
برای عرضه خودروهای برقی است که در این زمینه حمایت نهادهای ذیربط 
از جمله شهرداری و بانک ها ضرورت دارد. عضو کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اظهارات اخیر شهردار تهران مبنی بر راه اندازی ۵۲ 
ایستگاه شارژ برق با همکاری شرکت مپنا اذعان داشت: شهرداری به عنوان 
متولی کالنشهر تهران نقش مهم تری در ایجاد زیرساخت ها و بهره برداری 
از خودروهای برقی دارد و امیدواریم با حمایت شهرداری هر چه سریع تر شاهد 

ورود خودروهای برقی به سیستم حمل و نقل عمومی باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

تاکسی تارا برقی 
موجب کاهش 
آلودگی هوا 
می شود

رئیس سـازمان جذب سـرمایه و مشـارکت های مردمی شـهرداری نجف آباد 
گفـت: شـهرداری بـه منظـور جـذب و حمایـت از سـرمایه گذاران بخـش 
خصوصـی بـا بررسـی و نیازسـنجی فرصت هـا تـالش کرده اسـت تـا زمینه 

را بـرای توسـعه پایـدار شـهر فراهـم کند.
جمشـید اسـماعیلی با بیان اینکه در حوزه گردشـگری اقدامات بسـیار خوبی 
توسـط شـهرداری انجـام شـده اسـت، اظهار کـرد: احـداث باغ موزه شـهر، 
محـور تفریحـی گردشـگری کوچـه بـاغ زندگـی، مرمـت و تکمیـل خانـه 
تاریخـی نوریـان بـه عنـوان مجموعـه تاریخی فرهنگـی و شـهر کتـاب از 

پروژه هـای شـاخص ایـن حوزه اسـت.
وی افـزود: شـهرداری نجف آباد به منظـور جذب و حمایت از سـرمایه گذاران 
بخـش خصوصـی بـا بررسـی و نیازسـنجی فرصت ها تـالش کرده اسـت تا 

در راسـتای رفـع مشـکالت شـهری و ارائه خدمـات مطلوب به شـهروندان، 
ضمـن اطمینـان بـه سـرمایه گذاران از فرصت هـای موجـود بـرای ایجـاد و 
احـداث مراکـز خدماتـی رفاهی، تفریحی و گردشـگری حداکثر بهـره را ببرد 

و زمینـه را بـرای توسـعه پایدار شـهر فراهم کند.
رئیس سـازمان جذب سـرمایه و مشـارکت های مردمی شـهرداری نجف آباد 
بـا اشـاره به فرصت هـای مطلوب سـرمایه گذاری در این شـهر، خاطرنشـان 
صنایع دسـتی،  و  سـنتی  بازارچه هـای  طبقاتـی،  پارکینـگ  احـداث  کـرد: 
مجتمع هـای تجـاری و مراکـز فروشـگاهی، سـاخت هتـل، ایجاد و توسـعه 
مراکـز بوم گـردی و گردشـگری، تفریحی، احـداث مجموعه های شـهربازی 
سرپوشـیده و روبـاز، مجتمع هـای خدماتی و درمانی، نمایشـگاه و فروشـگاه 

گل و گیـاه و ماهیـان زینتـی از جملـه ایـن فرصت ها اسـت.

فرمانـداری  حـوادث  از  پیشـگیری  و  بحـران  مدیـر 
ویـژه کاشـان گفـت: تصمیـم گیـری بـرای تعطیلـی 
مـدارس و مراکـز علمـی و دانشـگاهی کاشـان بـه 
عهـده اسـتانداری اصفهان بـوده و پس از درخواسـت 

می گیـرد. صـورت  فرمانداری هـا 
جـواد مزروعـی بـا بیـان اینکـه میـزان آلودگـی هـوا 
 ۱۲۰ppm کاشـان طـی روزهـای گذشـته بـه سـطح
نگرفـت  قـرار  خطرنـاک  وضعیـت  در  ولـی  رسـید 
تاکیـد کرد: اسـتعالم از سـه مرجع مانند هواشناسـی، 
معاونـت بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و محیط 
زیسـت بـه منظـور تصمیـم گیـری بـرای تعطیلـی 

مـدارس و دانشـگاه های ضـروری اسـت.
وی افـزود: مدیریت بحـران فرمانداری طـی روزهای 
نیمه دوم سـال و همزمان با شـیوع پدیـده وارونگی و 
سـکون هـوا گزارش های میـزان آلودگی را به شـکل 

مسـتمر رصد می کند.
معـاون توسـعه و برنامـه ریـزی فرمانداری ویـژه ابراز 
کـرد: پـس از تجمیـع گزارش هـای دریافتـی سـطح 
 ۱۵۰ppm آلودگـی هـوای کاشـان به مـرز خطرنـاک

نرسـید، عـالوه براینکـه هواشناسـی کاشـان ریـزش 
بـاران کـه نقـش مهمـی بـرای رفـع آلودگـی دارد را 

پیـش بینـی کرد.
مزروعـی تصریـح کـرد: تعطیلـی مدارس شهرسـتان 
کاشـان پـس از درخواسـت فرمانداری هـا و در حیطه 
اختیـارات اسـتانداری اسـت ولـی تعطیلـی ادارات بـا 

نظـر هیئـت محتـرم دولـت انجام می شـود.
مدیر بحران کاشـان اسـتمرار آمـوزش و جلوگیری از 
تعطیلـی مـدارس را به ویژه پس از عبـور از یک دوره 
طوالنی مدت شـیوع ویـروس کرونا را اولویت بسـیار 
مهم فرمانداری کاشـان برشـمرد و اظهـار کرد: با این 
وجود اگر هوای کاشـان در مرحله ناسـالم و خطرناک 
قـرار بگیـرد مدیریت بحران فرمانـداری برای تعطیلی 

مـدارس و دانشـگاه ها تصمیم گیـری می کند.
 مزروعـی در ادامـه پرهیـز از ترددهـای غیرضـروری 
بـرای کـودکان و سـالمندان و بیمـاران، کاهـش آمد 
و شـد بـا خودروهـای شـخصی و اسـتفاده از نـاوگان 
حمـل و نقـل عمومـی زمـان اعـالم آلودگـی هـوای 

کاشـان را توصیـه کرد.

اسـتاندار اصفهـان گفـت: زمیـن مـورد نیـاز اجرای 
طرح مسـکن ملی در نطنز تأمین شـده و امیدواریم 
طی یکماه آینده سـاخت و سـاز آن تسـریع شـود.

سـیدرضا مرتضـوی در آییـن آغاز عملیـات اجرایی 
مجموعـه مسـکونی طـرح نهضـت ملـی مسـکن 
شـهر نطنز افـزود: تأمین زمین در نطنـز نیازمند کار 
ویـژه ای بـود که بـا همـکاری و همدلی مسـئوالن 
شهرسـتان ۱۱ هکتار زمیـن برای این طـرح بزرگ 

تأمین شـد.
وی اظهـار کـرد: امیدواریـم طـی یـک مـاه آینده با 
همـکاری بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی و راه و 
شهرسـازی نطنز با قدرت دنبال شـود و شـاهد اجرا 

و سـاخت و سـاز آن باشیم.
فرمانـدار نطنـز هـم گفت: پنـج هکتار بـه محدوده 

شـهری نطنـز در راسـتای اجـرای این طـرح الحاق 
شـد و در مجمـوع کل زمین تخصیصـی در فاز اول 

نهضت ملی مسـکن نطنـز ۱۱ هکتار اسـت.
اسـتاندار اصفهـان در سـفر بـه نظنـز بـا حضـور در 
گلـزار شـهدای ایـن شهرسـتان، عـالوه بـر قرائت 
فاتحـه، با نثار گل به مقام واالی شـهدا ادای احترام 
کـرد، حضـور در امـام زاده آقـا علـی عبـاس، بازدید 
از بیمارسـتان فاطمیـه بـادرود، افتتـاح گلخانه هـای 
روسـتای عبـاس آبـاد، بازدیـد از بیمارسـتان خانـم 
االنبیـا و شـرکت در جلسـه شـورای اداری از دیگـر 
برنامه هـای اسـتاندار اصفهان در سـفر یـک روزه به 

نطنز اسـت.
شهرسـتان ۴۷ هـزار نفـری نطنـز در فاصله نزدیک 

بـه ۱۲۵ کیلومتری شـمال اصفهان قـرار دارد.

رئیس سازمان جذب سرمایه و مشارکت های مردمی شهرداری نجف آباد مطرح کرد:

تالش برای تحقق توسعه پایدار

مدیر بحران و پیشگیری از حوادث فرمانداری ویژه کاشان:

میزان غلظت آالینده های جوی شهرستان در مرز هشدار نیست

نماینـده ولی فقیه در کاشـان گفـت: باید همـگان از اتفاقات و خروش 
فاطمـی بعـد از رحلت پیامبـر )ص( درس عبرت بگیریم.

حجت االسـالم و المسـلمین سیدسـعید حسـینی در مراسـم عزاداری 
پرسـنل نیـروی انتظامی به مناسـبت ایـام فاطمیه، اظهار داشـت: باید 
همـگان از اتفاقـات و خـروش فاطمی بعد از رحلـت پیامبر )ص( درس 

عبـرت بگیریم.
زمیـن  در  فرشـتگان خـدا  اگـر  افـزود: حتـی  امـام جمعـه کاشـان، 
مأموریتـی داشـته باشـند، ابتـدا از پیامبـر )ص( خـدا اجـازه می گیرنـد 
و بعـد مأموریـت خـود را انجـام می دهنـد، کـه نمونـه آن فرشـتگانی 
بودنـد کـه بـرای عـذاب قـوم لـوط در زمیـن از حضـرت ابراهیـم )ع( 

اذن گرفتنـد.
حجت االسـالم والمسـلمین حسـینی با بیـان اینکه در مقابل دسـتگاه 
بـا عظمـت خداونـد و پیامبـر )ص(، متکبری بـه نام ابلیـس وجود دارد 
کـه شـش هزار سـال مشـغول عبـادت بوده اسـت، یـادآور شـد: گناه 
ابلیـس عـالوه بـر اعتقـادی، اخالقـی نیـز بـود، بـه طـوری کـه هیچ 

زمـان زیـر بـار اعتقـاد خلیفه خـدا نرفت.

امـام جمعه کاشـان، با اشـاره به واقعه غدیر، خاطرنشـان کـرد: در روز 
ُسـوُل بَلِّـْغ َمـا ُأنْـِزَل إِلَْیَک  عیـد غدیـر بـا نازل شـدن آیه )َیـا أَُیَّهـا الَرّ
ِمـْن َربِّـَک( بـه پیامبـر اکـرم )ص(، والیـت علی ابـن ابـی طالب )ع( 

ابالغ شـد.
حجـت االسـالم والمسـلمین حسـینی اظهار داشـت: بعـد از غدیر، ۳۵ 
نفـر کنـار خانـه خـدا با هـم عهد بسـتند کـه اجـازه ندهنـد والیت به 

حضـرت علی )ع( برسـد.
وی بـه بصیـرت مـردم و خبـرگان رهبـری در جایگزینـی امـام راحل 
بعـد از رحلـت ایشـان اشـاره کـرد گفـت: کسـی بیهـوده نمی توانـد 

والیـت الهیـه را بـر عهـده بگیـرد.
وی یـادآور شـد: بـا بصیـرت ملـت ایـران و مجلـس خبـرگان رهبری 
بـا گذشـت کمتـر از ۲۴ سـاعت از رحلت حضـرت امام )ره(، جانشـین 

ایشـان را بـا رأی قاطـع مشـخص کردند.
امـام جمعـه کاشـان خاطرنشـان کـرد: مجموعـه نیروهـای مسـلح 
جمهـوری اسـالمی ایـران بایـد افتخـار کنند کـه فرماندهشـان نایب 

امـام زمـان )عج( اسـت.

نماینده ولی فقیه در کاشان:

 سیره حضرت زهرا )س( در دفاع از والیت
الگویی برای همگان است

استاندار اصفهان:

اجرای طرح مسکن ملی نطنز تسریع شود

نائیـن گفـت: ۴۷۱  سرپرسـت فرمانـداری شهرسـتان 
میلیـارد ریـال از منابـع قرض الحسـنه بخـش مشـاغل 
خانگـی این منطقه برای سـالجاری در نظر گرفته شـده 

است.
محمـد کریمی افزود: سـود این تسـهیالت چهار درصد 
و بازپرداخـت آن بـا هـدف پشـتیبانی و رونـق مشـاغل 

ُخـرد خانگـی بـه مدت هفت سـال اسـت.
سرپرسـت فرمانـداری شهرسـتان ناییـن با بیـان اینکه 
توسـعه اقتصـاد ُخرد محرومیـت زدایـی را بدنبال خواهد 
داشـت، افزود: این تسـهیالت به صورت شـناور است به 
ایـن معنـا که اگر بتوانیـم آن را بطور کامـل جذب کنیم 

در مرحلـه بعـد افزایش نیز خواهـد یافت.
اقتصـادی و زیسـت محیطـی  بـر توجیـه فنـی،  وی 
طـرح  افـزود:  و  کـرد  تاکیـد  اشـتغال زایی  طرح هـای 
متقاضیـان مشـاغل خانگـی پـس از ثبت نام در سـایت 
mkh.mcls.gov.ir از سـوی کارشناسـان ادارات بررسی 

و سـپس بـه بانـک معرفـی می شـود.

سرپرسـت فرمانـداری نایین، افزود: میزان تعهد اشـتغال 
امسـال ایـن شهرسـتان تاکنـون بـرای ۸۵۰ نفـر یعنی 

بیـش از ۵۸ درصـد محقق شـده اسـت.
اشـتغال  ظرفیت هـای  مهم تریـن  وی،  گفتـه  بـه 
شهرسـتان ناییـن در بخـش صنعت و خدمـات هر کدام 

۴۰ درصـد و کشـاورزی ۲۰ درصـد اسـت.
کریمـی کاهش نرخ بیـکاری را از مهمترین اولویت های 
دولـت سـیزدهم بیـان کـرد و افـزود: از جوانـان جویای 
کار و بـا انگیـزه بـرای توسـعه کارآفرینی در شهرسـتان 

می شـود. حمایت 
وی بـر تـالش بیشـتر نهادهـای اجرایـی ناییـن بـرای 
جـذب کامـل اعتبـارات مشـاغل خانگـی تاکید کـرد و 
افـزود: از هیـچ مدیر و مسـوول در شهرسـتان پذیرفتنی 
نیسـت که در حـوزه خدمت رسـانی به مـردم، کم کاری 

باشد. داشـته 
شهرسـتان ناییـن بـا بیـش از ۳۸ هـزار نفـر جمعیت در 

۱۴۰ کیلومتـری شـرق اصفهـان واقع اسـت.

سرپرست فرمانداری شهرستان نائین:

 ۴۷۱ میلیارد ریال وام برای مشاغل خانگی شهرستان
اختصاص یافت
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In the wake of riots in Iran, the 
Council of the European Union 
took anti-Iran actions, which 
Foreign Minister Hossein Amir 
Abdollahian has condemned.
Amir Abdollahian criticized 
“some political acts” that the 
council had staged in an effort 
to purportedly advance the 
cause of human rights.
The senior diplomat made the 

comments over the phone to 
Simon Coveney, his Irish coun-
terpart late on Tuesday.  
Since an Iranian woman named 
Mahsa Amini tragically lost 
her life while in police custody 
in September, the European 
Council has levied a number of 
penalties against Iranian indi-
viduals and organizations.
Along with the draconian sanc-

tions moves, the European 
Council members have lam-
basted Iran’s response to the 
riots following Amini’s death. 
Iran has responded to the hos-
tile actions and meddling com-
ments with sanctions against 
people and institutions in Eu-
rope.
Separately, the chief Iranian 
diplomat spoke about efforts to 

revive the 2015 nuclear agree-
ment, officially called the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
The accord was terminated by 
the U.S. in 2018, and the harsh 
sanctions it had eased were re-
instated.
The foreign minister reaffirmed 
that Iran remains open to reach-
ing a “decent, sustainable, and 
robust deal”. However, he said, 
Iran “will not violate its redlines, 
which consist of meeting the 
interests of the Iranian people.”
The condition of the two coun-
tries’ relations as well as re-
gional and global concerns 
were also discussed by Amir 
Abdollahian and Coveney.
Coveney also spoke about his 
previous trip to Tehran and the 
perspectives of his country on 
the most crucial issues relating 
to Iran, the region, and the larg-
er world.
“Solid foundation for fruitful 
contacts between Iran and Bel-
gium”
Also, in a phone conversation 
with his Belgian counterpart 
Hadja Lahbib late on Tuesday, 
Amir Abdollahian stated that 

the historical ties between Iran 
and Belgium provide a firm 
foundation for fruitful bilateral 
discussions and contacts.

Amir Abdollahian and Lahbib 
concentrated on the most cru-
cial matters of shared interest 
as well as bilateral and global 
issues.
The previous history of the two 
countries’ ties, in the opinion of 
the Iranian foreign minister, es-
tablished a solid foundation for 
future relationship.
On the basis of respect for one 
another and to advance the 
interests of both countries, he 
also encouraged developing 
bilateral ties on a range of po-
litical, economic, and cultural 
spheres.
Referring to the background of 
bilateral ties and Iran’s role in 
the region, the Belgian foreign 
minister said, “Our contacts 
and information about the re-
alities in Iran play an important 
role in establishing a clear com-
prehension about the develop-
ments.”
The two foreign ministers also 
addressed consular issues.

Iran slams EU Council ‘political show’ on human rights

UK agrees sanctions 
on Iranian business-
men over alleged 
drone sale to Russia
Amid allegations that Iran is involved 
in the manufacture and sale of military 
drones to Russia, Iranian business-
people and top Russian military lead-
ers have both been subject to fresh 
sanctions by Britain.
The 16 penalties are a response to 
Russia’s ongoing attacks on civilian 
infrastructure in Ukraine, according 
to a statement released by the British 
Foreign Office on Tuesday.
The sanctions, British Foreign Secre-
tary James Cleverly said, were direct-
ed at twelve senior military officers 
who were involved in missile attacks 
on Ukrainian cities.
One of those targeted is Major Gener-
al Robert Baranov, who is thought to 
be the leader of a team in charge of 
targeting and programming Russian 
cruise missiles.
The designations, based on his words, 
are targeted at “Iranian businesspeo-
ple and a military officer engaged in 
the manufacturing and/or supply of 
military drones used to launch oper-
ations.”
The UK stands with Ukraine, cleverly 
said, adding that “Russian troops’ 
planned attacks on Ukrainian cities 
and innocent civilians will not go un-
answered.”
Vladimir Putin, the President of Rus-
sia, “wants to shatter the spirit of 
Ukraine, but he will not succeed,” he 
noted, adding, “The nation of Ukraine 
will triumph and rebuild.”
The most recent event occurred a day 
after the Russian embassy in London 
categorically rejected Cleverly’s “inap-
propriate claims,” which falsely said 
that Iran was giving Russia weapons 
and ammunition for its military assault 
in neighboring Ukraine.Britain claims 
that drones made in Iran have been a 
key component of assaults on people, 
citing U.S. claim from December 9 
that Iran has emerged as one of Rus-
sia’s main military suppliers and has 
sent Russia hundreds of drones.
Russia and Iran have both vehement-
ly refuted allegations that Tehran sent 
Moscow drones for use in the conflict 
in Ukraine.

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

Iran censures the 
West’s contradictory 
approach toward hu-
man rights

When it comes to uprisings and dis-
turbances in the Islamic Republic, 
the Iranian High Council for Human 
Rights has harshly criticized double 
standards and contradictory meth-
ods by human rights organizations 
and the West.
In a report addressed to the United 
Nations and other international or-
ganizations concerned with human 
rights, the council denounced the 
use of paradoxical methods and 
double standards while commenting 
on unrest in Iran.
Human rights organizations take 
entirely different positions when it 
comes to other nations, said Kazem 
Gharibabadi, vice-chairman of the 
Judiciary for international affairs 
and secretary general of the Islamic 
Republic of Iran’s High Council for 
Human Rights.
The human rights chief asserted 
that although numerous European 
nations have been involved in inter-
nal protests and employed severe 
tactics to repress peaceful demon-
strations in their own countries, they 
have been backing rioters in Iran.
While the Western powers’ response 
to peaceful protestors was ignored, 
the international human rights or-
ganizations went all out to support 
Iranian rioters, he pointed out.
He urged people to pay attention 
to the distinctions between peace-
ful and violent rallies, warning that 
other nations may face a similar sce-
nario as Iran’s, and that it would be 
wiser to avoid supporting riots in a 
country on political grounds.

Iran underscores 
timetable for im-
plementing 25-
year agreement 
with China

Head of Iran-China friendship 
association Allaedin Boroujerdi 
has recalled the historical and 
ancient roots of ties and friend-
ship between Iran and China 
and underlined the need to 
implement 25-year agreement 
between the two countries.
Speaking to IRNA, Boroujerdi 
stressed that it is China’s or any 
other country’s natural right to 
seek improvement of ties with 
other countries.
China’s relations with the other 
countries are not at odds with 
the interests of Iran, he added.
He also emphasized that “what 
triggered angst in the public 
opinion regarding Tehran-Bei-
jing relations was dos and 
don’ts set forth in the joint 
statement issued by GCC and 
China during Chinese presi-
dent’s tour to Riyadh.
Boroujerdi suggested that it is 
substantial to set a timetable 
for implementing the 25-year 
agreement in a bid to signify 
progress transparently and 
accelerate its process and pro-
cedure. He also proposed to 
install a notice board for the 
public in different parts of cit-
ies to signal the beginning and 
ending of the implementation 
of the deal.     The former dep-
uty foreign minister and MP 
called on the related depart-
ments to publicize all neces-
sary data in the framework of 
awareness-raising programs, 
underlining the necessity to 
elucidate the sub-advantages of 
implementing the deal such the 
proportion of job creation and 
infrastructure development.
--------------------------------------------------

Leader says mur-
der of Sunni cleric 
caused sorrow as 
3 thugs detained
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Ali Khamenei said in a 
message on Wednesday that as-
sassination of Sunni cleric Mow-
lavi Abdolvahed Rigi has caused 
panic. The message came after 
the intelligence ministry an-
nounced late on Tuesday that 
three persons involved in kid-
napping and martyring the cleric 
have been detained in the border 
province of Sistan-Baluchestan.
The intelligence ministry said 
they were apprehended after 
“round-the-clock efforts and a 
series of intelligence measures 
and observations” coupled with 
the “operational cooperation of 
the law enforcement command” 
in the province. 
“The intelligence forces arrested 
these terrorist elements while 
they were about to flee the 
country,” said the statement. 
The ministry said more details 
on the incident would eventually 
be made public.
The provincial officials an-
nounced on Thursday, Decem-
ber 8, that Molavi Abdulvahed 
Rigi had been abducted by uni-
dentified assailants.
Abdulvahed Rigi was the imam 
of the Imam Hussein Mosque in 
the city of Khash. He was also a 
seminary teacher. 
Provincial prosecutor Mehdi 
Shamsabadi said the preacher 
was abducted while he was in 
the mosque. The prosecutor 
said the cleric was forced to sit 
in a vehicle without a license 
plate after someone called him 
from the back door.

The value of export from Khorasan 
Razavi province in the northeast of Iran 
increased by 25 percent in the first eight 
months of the current Iranian calendar 
year (March 21-November 21), as com-
pared to the same period of time in the 
previous year, according to a provincial 
official.
Amir-Reza Rajabi, the director-general 
of the province’s Industry, Mining and 
Trade Department, said that 1.389 mil-
lion tons of products worth $821 million 
were exported from the province in the 
eight-month period, indicating 53 per-
cent rise in terms of weight year on year.
He named saffron, pistachios, iron 
and steel rods, flooring, apples, toma-
to paste, polystyrene, cement, active 
(live) yeasts, dry milk, yogurt, packaged 
milk and cream, light oils and products 
except gasoline as the major exported 
items, and Afghanistan, Turkmenistan, 
Tajikistan, Iraq, Uzbekistan, United Arab 
Emirates, Pakistan, Kyrgyzstan, Spain, 
China, Russian Federation, Kazakhstan, 
India, Turkey, Armenia, Netherlands, 

Azerbaijan, Qatar and Syria as the main 
export destinations.
The official further announced that 
188,000 tons of commodities valued at 
$418 million have been imported to the 
province in the first eight months of the 
current year.
As previously announced by Javad Ja-
fari, an official with the province’s cus-
toms department, the value of non-oil 
export from Khorasan Razavi rose six 
percent in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), from its 
preceding year.
He said that 2.607 million tons of com-
modities worth $1.4 billion were export-
ed from the province in the past year, 
indicating five percent fall in terms of 
weight year on year.
He named Iraq, Uzbekistan, Turkmeni-
stan, Pakistan, and Tajikistan as the ma-
jor export destinations of the province’ 
products.
Jafari also announced that 229,000 
tons of commodities worth $579 mil-
lion were imported to Khorasan Razavi 

in the previous year, with 53 percent 
rise in value and 23 percent growth in 
weight year on year.
He named Oman, China, Tajikistan, and 
the United Arab Emirates as the main 
sources of imports to the province dur-
ing the previous year.
As announced by the spokesman of the 
Islamic Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA), the value of Iran’s 
non-oil export rose 4.44 percent during 
the first eight months of the current Ira-
nian calendar year, as compared to the 
same period of time in the past year.
According to Morteza Emadi, Iran ex-
ported 70.402 million tons of goods 
valued at $32.368 billion in the said 
eight months, registering a 16-percent 
decline in weight.
Liquefied propane, methanol, liquefied 
butane, polyethylene, bitumen, urea, 
liquefied natural gas, iron and steel 
ingots, and light oils were the main ex-
ported products in the said time span.
Major export destinations of the Irani-
an non-oil goods were China, Iraq, the 

United Arab Emirates (UAE), Turkey, 
and India, according to the official.
The Islamic Republic has also imported 
23.405 million tons of non-oil commod-
ities worth $37.116 billion in the first 
eight months of the present year, with 
a 15.25-percent growth in value and a 
12.44-percent decrease in weight, year 
on year.
The first five items of goods import-
ed into the country in the said period 
include corn, rice, wheat, soybeans, 
sunflower seed oil, cell phones, flour 
and unrefined sugar, according to 
Emadi.The United Arab Emirates was 
the top exporter to Iran in the men-
tioned eight months, followed by Chi-
na, Turkey, India, and Germany.
Reportedly, the value of Iran’s non-
oil trade rose 10 percent during the 
mentioned period, as compared to the 
same eight months in the past year.
Iran traded 93.807 million tons of 
non-oil products worth $69.484 billion 
with other countries in the mentioned 
period.

Export from Khorasan Razavi rises 25% in 8 months on year

The value of Iran’s non-oil export to Iraq rose four 
percent in the first eight months of the current Iranian 
calendar year (March 21-November 21), as compared 
to the same period of time in the past year, the head 
of Iran’s Trade Promotion Organization (TPO) an-
nounced.
Alireza Peyman-Pak said that Iran has exported non-
oil commodities worth $4.305 billion to Iraq in the 
eight-month period of this year, while the figure was 
$4.133 billion in the same time span of the previous 
year.
Referring to the problems that the cruel sanctions have 
created for the development of foreign trade, he noted: 
“This organization, which is in charge of the country’s 
foreign trade, despite these problems, especially the 

banking limitations, has put on the agenda the imple-
mentation of several programs to develop exports to 
Iraq and maintain the Iraqi market.”
In explaining these programs, the TPO head said: “Es-
tablishment of five trade centers in different cities of 
Iraq, annual setting up of about 30 pavilions of Iran 
in international exhibitions of Iraq in different cities of 
this country, annual holding of about 10 conferences 
to introduce different parts of the Iraqi market to the 
private sector of the country, the annual acceptance 
of about 30 Iraqi business delegations in Iran’s inter-
national exhibitions in various fields, annually holding 
at least 10 specialized desks on trade with Iraq with 
the aim of establishing coordination between govern-
ment institutions and the private sector involved in 
trade with Iraq, following up on the strengthening of 
commercial infrastructure from relevant institutions, 
and providing about 3000 commercial consultations 
to the private sector by the trade advisor of this or-
ganization in Iraq and also the experts of the Iraq desk 
of the organization are among the measures that have 
been taken.”
On Sunday, Head of the Iran-Iraq Joint Chamber of 
Commerce Yahya Ale Eshaq said trade challenges 
between the two countries have been mostly resolved 
and bilateral trade is expected to reach $10 billion by 
the end of the current Iranian calendar year (March 20, 
2023).
Iran and Iraq have set a target of $20 billion in annual 
trade, and businessmen and authorities of both coun-
tries are determined to meet that target, Ale Eshaq told 
IRNA.
According to the official, Iran and Iraq have had the 
experience of reaching $14 billion in annual trade in 
previous years.

He added that the international trade recession and 
lower Iranian electricity and energy sales to Iraq were 
the main reasons for the decline in trade exchanges 
between Iran and Iraq.
Ale Eshaq stated that the ban on the export and im-
port of certain goods according to the laws of the 
two countries has also been a major reason for the 
decrease in the trade volume.
Referring to the Iraqi prime minister’s recent visit to 
Iran, he noted that various areas of cooperation includ-
ing joint investments, oil and gas and collaboration in 
the economic sector were discussed during that trip.
“In general, Iran and Iraq have agreed to improve re-
lations and change the monetary and banking condi-
tions so that the central banks of the two countries will 
ease the current situation and solve the problems,” he 
added.
The value of Iran’s exports to Iraq rose 20 percent 
during the previous Iranian calendar year (ended on 
March 20) as compared to the preceding year.
Iran exported $8.916 billion worth of commodities to 
its neighbor in the mentioned year, making Iraq the 
Islamic Republic’s second-biggest trade partner.
Exports to Iraq accounted for 18.3 percent of the 
country’s total non-oil shipments in the previous year.
Iran and Iraq signed a memorandum of understand-
ing (MOU) on economic cooperation back in January 
2021, at the end of the fourth meeting of the two coun-
tries’ Joint Economic Committee.
During the committee meeting, technical committees 
were formed in various business fields to discuss 
technical and engineering services and other topics 
of interest. The meeting also proposed and supported 
the establishment of a joint investment fund between 
the two countries and hopes to continue its path.

Iran’s 8-month non-oil export to Iraq increases 4% yr/yr
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During the 29th meeting of the Tehran 
Chamber of Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (TCCIMA)’s Energy and 
Environment Committee which was held 
in Tehran on Wednesday, the process of 
reviewing and assessing the Engineering, 
Procurement and Construction (EPC) con-
tracts’ templates and documents was dis-
cussed. In the meeting, which was attended 

by representatives of the Oil Ministry and 
the private sector, the two sides stressed co-
operation between the private sector and the 
oil ministry in the process of amending the 
mentioned contracts. Engineering, procure-
ment, and construction contracts are a form 
of contract used to undertake construction 
works by the private sector on large-scale 
and complex infrastructure projects.

Oil ministry, pri-
vate sector rep-
resentatives dis-
cuss amending 
EPC templates

Raisi expresses 
Iranians’ angst 
over Chinese 
president’s recent 
s t a n c e
President Ebrahim Raisi stated 
late on Tuesday that the Iranian 
people and the government were 
annoyed as the Chinese president 
gave in to a GCC-China joint state-
ment in which it called for negoti-
ations on the ownership of three 
Iranian islands in the Persian Gulf.
Iran wants China to review its 
position in this regard, Raisi said 
during a meeting with visiting 
Chinese Vice Premier Hu Chun-
hua.
In the joint statement issued on 
Friday during President Xi Jin-
ping’s visit to Saudi Arabia it was 
stated that China’s leader and the 
Persian Gulf Cooperation Council 
rulers affirm “their support for 
all peaceful efforts, including the 
initiative and endeavours of the 
United Arab Emirates to reach a 
peaceful solution to the issue of 
the three islands; Greater Tunb, 
Lesser Tunb, and Abu Musa, 
through bilateral negotiations 
in accordance with the rules of 
international law, and to resolve 
this issue in accordance with in-
ternational legitimacy.” 
Iran has been insisting for long 
years that it will never negotiate 
on its islands.
Vice Premier Hu said Beijing has 
consistently respected Iran’s ter-
ritorial integrity and interests.
Leading a significant trade and 
economic delegation, Hu Chun-
hua arrived in Tehran to imple-
ment the 25-year comprehensive 
cooperation agreement between 
China and Iran.
Raisi emphasized that Tehran and 
Beijing’s relations have improved 
since the Islamic Revolution of 
1979, but added that Iran has a 
serious request from China to 
change its declared positions 
because “some positions raised 
during the Chinese president’s 
recent visit to the region triggered 
unhappiness and grudge among 
the people and in the government 
of Iran.”
The president also lauded the 
Chinese delegation’s visit to 
Iran, calling it “important” for the 
growth of trade and economic re-
lations between the two nations.
Raisi underlined the importance 
of the past meetings of the two 
nations’ presidents and the at-
tempts put by authorities on both 
sides to accomplish them.
For his part, Hu sent the warm 
congratulations of President Xi 
to the Iranian counterpart, under-
scoring Beijing’s interest in ad-
vancing relationship with Tehran.
He asserted that China’s determi-
nation to forge ties with a “pow-
erful Iran” is a long-term plan for 
his state.
Despite regional and global cir-
cumstances, he added, “China 
will maintain the commitment to 
build and extend relations with 
the Islamic Republic of Iran.”
“China has always recognized 
the national sovereignty and ter-
ritorial integrity of the Islamic Re-
public of Iran and supports Iran’s 
attempts to safeguard its core 
interests,” the vice premier said.
Hu continued by saying that with 
the start of the joint investments 
totaling tens of billions of dollars 
and the expansion of economic, 
industrial, energy, transit, finan-
cial, and banking cooperation, the 
two sides are forging ahead with 
the implementation of a strategic 
partnership agreement.
In spite of the U.S.’s unilateral 
sanctions, Iran and China inked 
a historic 25-year comprehen-
sive strategic cooperation deal in 
March 2021.

Some Health Benefits of Mint
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/nutrition/mint-benefits#TOC_TITLE_HDR_10

1. Rich in Nutrients
While not typically consumed in large 
quantities, mint does contain a fair 
amount of nutrients.
In fact, just under 1/3 cup or half an 
ounce (14 grams) of spearmint contains 
(1):
• Calories: 6
• Fiber: 1 gram
• Vitamin A: 12% of the RDI
• Iron: 9% of the RDI
• Manganese: 8% of the RDI
• Folate: 4% of the RDI
Because of its dynamic flavor, mint is of-
ten added to recipes in small amounts, 
so consuming even 1/3 cup may be 
difficult. However, it’s possible you may 
come close to this amount in some salad 
recipes that include mint among the oth-
er ingredients.
Mint is a particularly good source of vita-
min A, a fat-soluble vitamin that is critical 
for eye health and night vision (2Trusted 
Source).
It is also a potent source of antioxidants, 
especially when compared to other 
herbs and spices. Antioxidants help pro-
tect your body from oxidative stress, a 
type of damage to cells caused by free 
radicals (3Trusted Source).
2. May Improve Irritable Bowel Syn-
drome
Irritable bowel syndrome (IBS) is a com-
mon digestive tract disorder. It is char-
acterized by digestive symptoms like 
stomach pain, gas, bloating and changes 
in bowel habits.

Although treatment for IBS often in-
cludes dietary changes and taking medi-
cations, research shows that taking pep-
permint oil as an herbal remedy might 
also be helpful.
Peppermint oil contains a compound 
called menthol, which is thought to help 
alleviate IBS symptoms through its re-
laxing effects on the muscles of the di-
gestive tract (4Trusted Source, 5Trusted 
Source).
3. May Help Relieve Indigestion
Mint may also be effective at relieving 
other digestive problems such as upset 
stomach and indigestion.
Indigestion may occur when food sits in 
the stomach for too long before passing 
into the rest of the digestive tract.
Multiple studies have shown that food 
passes through the stomach quicker 
when people take peppermint oil with 
meals, which could relieve symptoms 
from this type of indigestion (8Trusted 
Source, 9Trusted Source).
4. Could Improve Brain Function
In addition to ingesting mint, there are 
claims that inhaling the aroma of es-
sential oils from the plant could provide 
health benefits, including improved brain 
function.
5. May Decrease Breastfeeding Pain
Breastfeeding mothers commonly expe-
rience sore and cracked nipples, which 
can make breastfeeding painful and dif-
ficult.
Studies have shown that applying mint 
to the skin can help relieve pain associat-

ed with breastfeeding.
6. Subjectively Improves Cold Symp-
toms
Many over-the-counter cold and flu 
treatments contain menthol, a primary 
compound in peppermint oil.
Many people believe menthol is an effec-
tive nasal decongestant that can get rid 
of congestion and improve airflow and 
breathing.
7. May Mask Bad Breath
Mint-flavored chewing gum and breath 
mints are some of the first things people 
reach for when trying to prevent or get 
rid of bad breath.
Experts agree that most of these prod-
ucts can mask foul-smelling breath for a 
few hours. However, they only cover up 
bad breath and don’t reduce the bacteria 
or other compounds causing bad breath 
in the first place (19Trusted Source, 
20Trusted Source).
8. Easy to Add to Your Diet
You can easily add mint to green 
salads, desserts, smoothies and 
even water. Peppermint 
tea is another 
popular way to 
incorporate it 
into your diet.
However, many of 
the studies show-
ing the health benefits of 
mint didn’t involve eating 
the leaves with food. Instead, 
mint was taken as a capsule, 
applied to the skin or inhaled via aro-

matherapy.
The list below should help summarize 
some of the research discussed above.
• Eating fresh or dried leaves: Used to 
treat bad breath.
• Inhaling essential oils: May im-
prove brain function and 
cold symptoms.
• Applying it to the skin: Used 
to reduce nipple pain from 
breastfeeding.
• Taking capsules with 
food: May help treat 
IBS and indigestion.
The Bottom Line
Mint makes a deli-
cious and healthy 
addition to many 
foods and bever-
ages.
Although mint 
is easy to add 
to many dish-

es, research demonstrating its health 
benefits has mainly used mint taken in 
capsules, applied to the skin or inhaled 
via aromatherapy.
Mint’s health benefits range from im-
proving brain function and digestive 
symptoms to re- l i e v i n g 
breastfeeding pain, c o l d 
symptoms and e v e n 

bad breath.

These plants are particularly known for 
the cooling sensation they impart. They 
can be added to foods in both fresh and 
dried forms. While eating the plant offers 
some health benefits, research shows 

that several of mint’s health benefits 
come from applying it to the skin, inhal-
ing its aroma or taking it as a capsule.
This article takes a closer look at eight 
science-based health benefits of mint.

The value of Iran’s exports to Nigeria 
in the first eight months of the current 
Iranian year (March 21-November 21) 
registered a 36 percent growth com-
pared to the figure for the previous 
year’s same period, according to the 
deputy head of Iran-Africa Merchants 
Club. Iran exported more than 195,000 
tons of goods, valued at $115.4 million, 
to Nigeria in the said eight months, 
IRNA quoted Ruhollah Latifi as say-
ing. Urea, iron products, truck parts, 
tires, car accessories, glass contain-
ers, dishwashers, evaporative coolers, 
flooring, clothes, aluminum, rose wa-
ter, kiwi, paint, biscuits, saffron, sofas, 
oil and oil filter were among the Iranian 
products exported to Nigeria in the 
mentioned eight months. According 
to Latifi, Iran exported 266,000 tons 
of goods, valued at $125.3 million, to 
Nigeria in the previous Iranian calen-
dar year (ended March 20), showing 
a 605 percent growth as compared to 
the preceding year. He pointed to the 

products imported into Nigeria in 2021 
and noted that $67.6 billion worth of 
products and services were import-
ed into this African country in 2021, 
$52.4 of which were commodities, 
and $15.2 billion was related to tech-
nical-engineering services. According 
to Latifi, the value of Iran’s total ex-
port to Africa rose 36 percent in the 
first eight months of the current year 
as compared to the same period of 
time in the previous year. Iranian trad-
ers exported over 1,844,601 tons of 
commodities worth $990.569 million 
to African countries in the mentioned 
eight-month period. The total trade be-
tween Iran and 38 African countries in 
the said eight-month was reported to 
be 1.914 million tons valued at $1.056 
billion, of which the share of Iran’s im-
ports was 69,031 tons valued at $66 
million. The trade between Iran and Af-
rica increased by 10.5 percent in terms 
of weight and 39 percent in terms of 
value in the said period, Latifi said.

Iran’s exports to Nigeria grow 36%
in 8 months on year

West Asia’s largest distillation unit has 
gone operational in Iran’s Abadan Refin-
ery with a capacity of 210,000 barrels per 
day (bpd), the managing director of the 
National Iranian Oil Engineering and Con-
struction Company (NIOEC) announced 
on Tuesday.
Speaking at the project’s inauguration 
ceremony, Farhad Ahmadi put the pro-
ject’s investment at around €2.6 billion, 
saying: “Due to the pressure of sanctions, 
the project was divided into two sections 
and one billion euros was invested in the 
first section.”

According to the official, the implemen-
tation of this project started in Septem-
ber 2017 and during its implementation, 
it was faced with various challenges, 
including sanctions, lack of financial re-
sources, the coronavirus pandemic, fine 
dust, and unprecedented heat, but fortu-
nately, during the past year, with the ef-
forts of local experts, it progressed more 
than 32 percent.
Referring to the official inauguration of 
the refinery’s capacity stabilization pro-
ject in the near future, Ahmadi empha-
sized: “We hope that at the same time 

with the inauguration of this plan, the 
ground would also be broken for the start 
of the implementation of the second sec-
tion of the distillation unit project.”
In the first section of this project, the ca-
pacity of the Abadan refinery will be fixed 
at 210,000 bpd, and with the implemen-
tation of the second section within three 
years, the quality of the produced items 
will also meet the European Euro 5 stand-
ard, the official said.
The Abadan Refinery is an oil refinery lo-
cated in Abadan, southwestern Iran, near 
the coast of the Persian Gulf.

TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), gained 18,291 points to 
1.472 million on Wednesday.
As reported, over 10.089 billion secu-
rities worth 63.182 trillion rials (about 
$217.8 million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 11,815 
points, and the second market’s index 

climbed 41,728 points.
TEDPIX lost 15,000 points to 1,402,830 
in the past Iranian calendar week (ended 
on Friday).
Iranian Finance and Economic Affairs 
Ministry has said the government plans 
to continue supporting the stock market 
in the long run and shareholders can 

count on the government’s strategic 
support.
“The government, along with its short-
term and temporary measures to sup-
port the stock market, has a long-term 
strategic plan to continue supporting the 
market in the future,” the ministry said in 
a statement released in November.

TEDPIX gains 18,000 points on Wednesday

West Asia’s biggest distillation unit launched in Abadan 
Refinery
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مدیرعامـل شـرکت شـهرک های 
صنعتـی اصفهـان گفـت: حـدود 
یـک درصـد آب کل این اسـتان در 
شـهرک های صنعتـی و حـدود ۷۰ 
تـا ۸۰ درصـد در بخش کشـاورزی 

مصـرف می شـود.
رسول سـواری در جلسـه با مدیران 
اسـتان  صنعتـی  شـهرک های 
اصفهان افـزود: امـروز خدمات آب، 
بـرق و گاز در بیشـتر شـهرک هایی 
کـه واگـذاری زمیـن در آنهـا وجود 
دارد، مهیاسـت امـا کمبـود آب، 
مشـکالت و محدودیت هایـی را 
در کشـور ایجـاد کـرده کـه ایـن 
مشـکالت و محدودیت ها در استان 

اصفهـان بیشـتر اسـت.
وی اضافـه کـرد: امـروز بـا مـکان 
یابـی کـه شـرکت شـهرک های 
و  اسـت  داده  انجـام  صنعتـی 
خدماتـی کـه در شـهرک ها ارائـه 
می دهـد، سـرمایه گـذاری در ایـن 
مناطـق بسـیار تسـهیل شـده و این 
تسـهیالت و خدمات آب، برق و گاز 
به راحتـی در اختیار سـرمایه گذاران 

قـرار می گیـرد.
سـواری بـا بیـان اینکـه شـرایط 
خدمات رسـانی به صنایع بـا دوران 
قبـل از انقـالب خیلـی تغییـر پیـدا 
کـرده اسـت خاطرنشـان کـرد: در 
گذشـته بـرای آمـاده سـازی زمین 
و تأسـیس و رسـاندن خدمـات بـه 
کارخانـه نیـاز بـه سـال ها پیگیـری 

داشـت اما امروز وجود شـهرک های 
صنعتـی ایـن کار را بـه یـک مـاه 
واگـذاری  بـا  و  اسـت  رسـانده 
سـرمایه  زمیـن،  الکترونیکـی 
گـذاران می تواننـد در مـدت یـک 
هفته زمیـن دارای خدمات آب، برق 
و گاز را دریافـت کننـد و کار خـود را 

شـروع کننـد.
وی با اشـاره بـه اینکـه اما امـروز با 
گرفتاری هـا و مشـکالت گذشـته 
مواجـه نیسـتیم بیـان کـرد: امـروز 
دغدغه چندانـی در زمینه آب، برق و 
گاز در شـهرک های صنعتی اسـتان 
وجـود نـدارد و در زمینـه افزایـش 
دبـی آب و افزایـش قدرت بـرق در 
شـهرک های صنعتـی اقداماتـی در 

حـال انجام اسـت.
مدیرعامـل شـرکت شـهرک های 
صنعتـی اصفهـان گفـت: قبـل از 
انقـالب یـک شـهرک هـم در این 
اسـتان وجـود نداشـت امـا امـروز 
بـه برکـت نظـام مقـدس جمهوری 
اسـالمی با راه انـدازی ایـن واحدها 
وسـعت،  ایـن  بـا  شـهرک ها  و 
افـزون بـر ۱۵۰ هـزار نفـر اشـتغال 
در شـهرک های صنعتـی اسـتان 
اصفهـان ایجـاد شـده کـه بعنـوان 
خدمـت بزرگ نظـام به مردم اسـت 
کـه بـرای مـردم بایـد بازگو شـود.

وی اظهـار داشـت: دولت سـیزدهم 
بطور شـبانه روز بدنبال کار و خدمت 
صادقانـه بـه مـردم اسـت و پیگیـر 

حل مسائل و مشـکالت صنعتگران 
شـهرک های  مدیـران  و  اسـت 
صنعتـی اسـتان هم بایـد بـا روحیه 
مدیریـت جهـادی بـرای خدمت به 
مـردم و صنعتگـران تـالش کننـد 
و هـر سـاعتی از شـبانه روز آمـاده 

خدمـت بـه آنها باشـند.
سـواری بـا بیـان اینکـه وظیفـه 
مدیران شـهرک های صنعتـی فراتر 
از یک شـهردار در یک شـهر است، 
افـزود: شـهرداران شـهرها بیشـتر 
مباحـث شهرسـازی، فرهنگـی و 
اجتماعـی و نظافـت و خدمـات 

شـهری را پیگیـری می کننـد امـا 
مدیـران اجرایـی شـهرک ها عالوه 
بـر ایـن وظایـف بطـور مسـتقیم 
وظیفـه پیگیـری مباحـث آب، برق 
و گاز و خدمـات زیرسـاخت را بـر 

عهـده دارنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خدماتـی 
حـوزه  بـه  اسـالمی  نظـام  کـه 
صنعـت در شـهرک های صنعتـی 
ارائـه کـرده ادامـه داد: ۸۰ شـهرک 
و ناحیه صنعتـی در اسـتان اصفهان 
وجـود دارد و هـر کـدام از مدیـران 
مختلفـی  تجربیـات  شـهرک ها 

دارنـد و بایـد از تجـارب یکدیگـر 
برای خدمت رسـانی بـه صنعتگران 

اسـتفاده کننـد.
۸۰ شـهرک صنعتـی ُمصـوب در 
اسـتان اصفهـان وجـود دارد کـه از 
ایـن تعـداد ۷۵ شـهرک صنعتـی 
عملیاتـی شـده و در حـال واگذاری 
از  ۵۰ درصـد  اسـت، همچنیـن 
شـهرک های اسـتان بـه ظرفیـت 

نهایـی خـود رسـیده اند.
حـدود ۱۵۰ هـزار نفر در شـهرک ها 
و نواحـی صنعتـی ُمصـوب و فعـال 

این اسـتان مشـغول کار هسـتند.
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آزاده سـلیمان نژاد رئیس کمیسـیون آب و مناطق کم برخوردار شـورای شهر 
اصفهان بـا انتقاد از اینکـه وزارت نیرو چـه آوردی بعـد از ۲۰ سـال در حوضه زاینده 
رود بـرای اصفهان داشـته اسـت گفـت؛ بسـیاری از آثـار شـهر اصفهان بـه دلیل 
برداشـت های بی رویـه از آب های زیرزمینی دچار فرونشسـت شـده اسـت و ما به 

عنوان مدیریت شـهری در ایـن باره متوقع هسـتیم.
مجیـد نادراالصلی در گـپ و گفت صمیمانه بـا خبرنگاران همچنین گفـت؛ اولین 
اقدام مدیریت شـهری ششـم بـرای زاینـده رود ایجـاد اجمـاع با مدیریت اسـتان، 
نمایندگان اصفهان و نیروهای بسـیج کشـور و مجموعه ذی نفعـان در این حوضه 
آبریز بـود، وی ادامـه داد: مدیریت شـهری این اجمـاع را ایجـاد کرد تا زاینـده رود 
جاری بشـود تا بنا به نظر کارشناسـان ابتدا مشـکل محیط زیستی شـهر اصفهان 

حل شـود.
نادراالصلی با بیان اینکه مدیریت کشـور در زمینه آب در حوزه شـرب و غیرشـرب 
نگران هسـتند، تصریح کـرد: این نگرانی هـا برای اصفهان بیشـتر اسـت و اعتقاد 
داریم بایـد در زمینه اهمیت تأمیـن آب اصفهان کار فرهنگی، سیاسـی و اجتماعی 

همزمان انجام شـود.

رئیس کمیسـیون آب و مناطق کم برخوردار شـورای شـهر اصفهـان درخصوص 
اقدامات مدیریت شـهری دربـاره زاینده رود، خاطرنشـان کرد: سـندی با محوریت 
اقدامـات راهبـردی و وظیفـه هر یـک از مدیران اسـتان تهیـه و تالش شـده نگاه 
علمی بـه این مسـئله از سـمت و سـوی دانشـگاه ها و شـرکت های دانـش بنیان 
شـکل بگیـرد و در این راسـتا تفاهـم نامـه ای نیـز در زمینـه اسـتفاده از طرح های 

دانش بنیـان امضا شـد.
نـادر االصلـی تشـکیل دبیرخانـه فرهنگـی زاینـده رود را اقـدام دیگـری بـرای 
فرهنگسـازی در حـوزه آب اصفهان دانسـت و افـزود: انتقـال آب از دریا بـه عنوان 
فرصت برای کشـور تلقی می شـود که در ایـن زمینه نیـز تالش می شـود، اگر چه 
این موضوع ممکن اسـت بـه صورت مسـتقیم منجر به جاری شـدن زاینـده رود و 
رفع مسـائل زنده رود نشـود، امـا در وهلـه اول انتقال آب از سـمت خلیـج فارس به 

سـمت یزد و کرمان عملیاتی شـده اسـت.
عضو شـورای اسـالمی شـهر اصفهان همچنیـن گفـت: مدیریت شـهری در گام 
نخسـت مطالبه گر حقابه شـهر اصفهـان اسـت و بـرای آن هزینه می کنـد، وقت 
می گذارد و از فرصت هـای مختلف برای جاری شـدن زاینده رود اسـتفاده می کند؛ 

همچنین پیگیر حقوق شـهر در حـوزه آب از منظـر حقوقی و قضائـی خواهیم بود.
مجید نادراالصلی هـدف از تشـکیل دبیرخانه فرهنگـی زاینـده رود را ایجاد حس 
تعلق به زاینـده رود عنـوان کـرد و گفت: مـا آمادگی مشـارکت با همـه گروه های 
مردمی چه ذینفـع و غیر ذینفـع را داریـم و از مجموعه های رسـمی و غیررسـمی، 

علمی و غیرعلمی نیـز در این راسـتا اسـتفاده کردیم.
رئیـس کمیسـیون آب و مناطق کم برخـوردار شـورای شـهر اصفهان با اشـاره به 
اینکه این اسـتان بالغ بر یک میلیـون نفر مهاجـر دارد، گفت: براسـاس مطالعات 
دانشـگاهیان هر فرد در سـال هـزار متر مکعـب مصـرف آب دارد؛ سـخن ما این 
اسـت که نیاز آبی مهاجـران را به مـا بدهید، چـرا کـه در توزیع باید عدالت باشـد.
نادراالصلی با تاکیـد براینکه وزارت نیرو بایـد پای احیای زاینـده رود بیاید، اضافه 
کرد: در کمیسـیون برای مناطق کم برخـوردار یکی از کارهای مـا موضوع ایجاد 
اشـتغال و انگیزه اشـتغال اسـت که بـرای مهاجـران کار ایجاد کنیـم و مهاجرت 
معکـوس شـود و تـالش می کنیـم از درون اسـتان انتقـال آب انجام شـود، زیرا 

مجموعه شـهرهای جنوبی اصفهـان از بـد آبی رنـج می برد.
وی ادامـه داد: از زمـان خشـک شـدن رودخانـه خیلـی کارها بـرای زنده شـدن 
زاینـده رود انجام شـد، نادر االصلـی در توضیح گفت: از سـال ۱۳۷۸ بـا این وعده 
که اگر تونل سـوم کوهرنگ به این حوضـه منتقل و سـد آن احداث شـود از آورد 
زاینده رود چیزی کم نمی شـود، اما از تونل آبی جاری نشـد در حالیکـه بالغ بر ۶۰ 

میلیون متر مکعب آب به سـمت اسـتان شـرقی اصفهان انتقـال یافت.
عضو شـورای شـهر اصفهان بـا اعـالم اینکه اقدامـات زیـادی برای زنده شـدن 
رودخانه انجـام و نـگاه جدیـدی بـرای آورد آب در بسـتر زاینـده رود دنبال شـد، 
گفـت: از جمله آنهـا، طرح انتقال آب بهشـت آبـاد بود کـه بهتریـن آورد به لحاظ 
گردشـگری و منطقه ای داشـت و بسـیاری از مـردم آن منطقه نیز می توانسـتند 
بهره منـد شـوند. رئیـس کمیسـیون آب و مناطـق کـم برخوردار شـورای شـهر 
اصفهان ادامه داد، سال ۱۳۹۸ بیش از پنج میلیارد مترمکعب آب از منطقه زردکوه 
به خلیـج فارس رفـت در حالـی که می توانسـتیم ایـن سـرریزها و سـیالب ها را 
کنتـرل کنیم و طرح بهشـت آباد می توانسـت بهتـر از آورد سـد زاینـده رود برای 

مراکز گردشـگری باشـد.
در ادامه این نشسـت رئیـس سـازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشـی شـهرداری 
اصفهان نیز هـدف از تأسـیس دبیرخانه فرهنگی زاینـده رود را رفـع موانع فکری 
و فرهنگـی در جامعـه دربـاره زاینـده رود دانسـت وگفت، ایـن جمع بنـدی که در 
شـورای اسـالمی شـهر شـکل گرفت برای پیگیری و مطالبه موضوع زاینده رود 

جای تقدیـر دارد.
مجتبی شـاهمرادی با اعالم اینکه اصـل مهم در فعالیـت این دبیرخانـه اولویت 
ملی شـدن زاینـده رود اسـت افـزود، در الیه هـای مختلـف و سـطوح ملی فهم 
درسـتی از وضعیـت زاینده رود وجـود ندارد زیـرا فضـا غبارآلود اسـت و اطالعات 

درسـت منتقل نمی شـود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه ادعـای کمیته فرهنگی زاینـده رود برگرداندن آب 
به رودخانه نیسـت گفت: اقدامات ما ماهیتی فرهنگی دارد و جریـان یافتن آب در 

این رودخانه متولی مشـخصی دارد.
شـاهمرادی افزود، همه تـالش ما در دبیرخانـه فرهنگی زاینده رود این اسـت که 
ایـن رود، زاینـده رود ایران شـود و همه کشـور بـه زودی مطالبه این رود همیشـه 

جاری را به عنـوان میراث تاریخی داشـته باشـند.
معاون فرهنگی شـهردار اصفهـان تصریح کـرد: یکـی از ابعاد هویتـی اصفهان 
زاینده رود اسـت و اگـر بخواهیم پاسـدار خوبی بـرای این میـراث باشـیم، نیاز به 
جریان داشـتن آب این رود داریم. شـاهمرادی افـزود: زخم هایی که نبـود آب این 
رود بـر تن آثار تاریخی زده اسـت شـاهد این مدعا اسـت که باید همـه مطالبه گر 

جریـان آب در زاینده رود ایران باشـیم.
مجتبی شـاهمرادی با اشـاره به اینکه مسـیر خوبی را بـرای ایجـاد هم صدایی و 
همدلـی در موضوع زاینـده رود ایجـاد کردیم، گفـت: پرداخت فرهنگـی و هنری 
و اسـتفاده از ظرفیت هنرمنـدان در موضوع زاینده رود سیاسـت اصلی ما اسـت و 
در جشـنواره ها و رویدادها بخشـی را به نـام زاینـده رود تعریف کردیم تـا اولویت 

اصلـی تصمیم گیران شـود.
رئیس دبیرخانـه فرهنگـی زاینـده رود نیز در این نشسـت با بیـان اینکـه در آغاز 
کار دبیرخانـه از هنرمندان اصفهانـی، چهارمحال و بختیاری و یزدی دعوت شـد 
تا از نزدیـک زاینده رود خشـک را مشـاهده کنند، گفـت: یکـی از اقدامات خوب 
جمع آوری و به نمایش گذاشـتن اسـناد تاریخـی درباره زاینده رود اسـت. سـعید 
امامی گفت: همه مهمانـان داخلـی و خارجی نیز به عنـوان هدیه مقـداری از آب 
زاینده رود دریافت می کنند تا به آنها یادآور شـویم این آب مدت ها اسـت در بسـتر 

زاینده رود جاری نیسـت.
 امامی افـزود: در طـول سـال ها، اقدامـات پژوهشـی کـه انجام شـده، نتیجه ای 
برای برگشـت آب به زاینده رود نداشـته اسـت، بنابراین شـورای اسـالمی شـهر 
اصفهان در ایـن راسـتا بودجه ای اختصـاص و فراخـوان داده اسـت، اما بـا وجود 
این تاکنون طرحـی تأثیرگذار که منجـر به جریان دائمـی آب در زاینده رود شـود 

ثبت نشـده اسـت.
رئیس دبیـر خانه فرهنگی زاینـده رود در مـورد نقش رسـانه ها در این بـاره گفت: 
رسـانه ها مهم ترین نقـش را به عنوان پیشـران اصلـی در موضوع زاینـده رود ایفا 
می کنند، همه به دنبـال یک هدف هسـتیم و امیدواریـم بتوانیم زاینـده رود را به 

یک مسـئله ملی تبدیـل کنیم.
سـعید امامی در مورد بودجه این دبیرخانه گفت: در سـال جاری از سـوی شـورای 
اسـالمی شـهر پنج میلیارد تومان بـه تصویب رسـید کـه در اصـالح بودجه پنج 

میلیارد تومـان دیگر نیز بـه ایـن دبیرخانه اختصـاص یافت.

رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای شهر اصفهان اعالم کرد:

تالش برای ایجاد اجماع ملی برای جاری شدن زاینده رود

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:

سهم شهرک های صنعتی از مصرف آب؛ یک درصد

شهردار اصفهان گفت: باز شدن گره ها میوه همدلی و همگرایی بین دستگاه های 
استان است که مهم ترین آن مسئله اراضی علی آباد کلنگان بود. زیرا ۳۵۰۰ خانوار 

معطل این تصمیم گیری بودند.
علی قاسم زاده در پنجمین برنامه تلویزیونی »۳۶۵ شبانه روز به احترام مردم 
اصفهان«، با اشاره به دبیرخانه فرهنگی اجتماعی زاینده رود، اظهار کرد: بارها 

گفتیم مسئله زاینده رود دغدغه و غصه مشترک تمام مردم اصفهان است.
وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان به تنهایی نمی تواند نقشی برای رفع مشکل 
زاینده رود ایفا کند، اما می تواند مکمل و کمک کننده سایر دستگاه ها باشد، تصریح 
کرد: از آن جایی که زاینده رود مسئله استانی و ملی است، شهرداری اصفهان 

نمی تواند به این موضوع ورود کند.
شهردار اصفهان تصریح کرد: در شورای اسالمی شهر اصفهان طرحی تصویب 
و منجر به تشکیل دبیرخانه فرهنگی اجتماعی زاینده رود با دو مأموریت محوری 
شد، یکی از این مأموریت های دبیرخانه این بود که به عنوان مطالبه گر صدای 
مردم برای حل مسئله زاینده رود باشد. گاهی در سطح شهر از طریق تبلیغات 
شهری حرف مردم بیان می شود، به گونه ای که در سفر اخیر ریاست جمهوری 
به اصفهان، بسیاری از صحبت های مردم در قالب گرافیک شهر در خصوص 

زاینده رود انعکاس پیدا کرد.
وی با بیان اینکه بخشی از این اقدام نیز آموزش به خودمان است که در مصرف 
آب صرفه جویی کنیم، افزود: یکی از نگرانی ها این است که در مصرف حداقل آب 
نیز رعایت صرفه جویی را نکنیم و آب آشامیدنی با مشکل مواجه شود. ازاین رو دو 
مأموریت اصلی مطالبه گری و فرهنگ سازی بهینه از منابع موجود آبی در اختیار 

توسط دبیرخانه فرهنگی اجتماعی زاینده رود دنبال می شود.
قاسم زاده با اشاره به موضوع و تعریف گره های کور در اصفهان، اظهار کرد: 
گره های کور به هر علت سال ها مردم را منتظر تصمیم مسئوالن نگه داشته است؛ 
بیش از ۵۰ سال گذشته با مشکالتی مواجه بودیم که باید برای آن ها تصمیم گیری 

می شد، اما تاکنون این مشکالت رفع نشده و به درازا کشیده شده است.

 شهردار در برنامه تلویزیونی
»۳۶۵ شبانه روز به احترام مردم اصفهان«:

 گره گشایی ۸۴۰ هکتار اراضی شهر
در ۶ منطقه اصفهان 

گزارش

شـهردار نجف آبـاد بـا بیـان اینکـه بـرای 
جوان سـازی نـاوگان حمل ونقـل عمومی 
ایـن شـهر ۵۷۵ میلیـارد و ۸۰۰ میلیـون 
ریـال اعتبـار در نظـر گرفته شـده اسـت، 
گفت: تعداد ۲۰ دسـتگاه اتوبـوس بنز ۴۵۷ 
کولردار و ۶۲ دسـتگاه خودروی ون توسط 
شـهرداری این شـهر خریداری شده است 
کـه بـه زودی مـورد بهره بـرداری قـرار 

خواهـد گرفت.
عبدالرسـول امامـی شـهردار نجـف آبـاد 
ضمـن تبریـک روز صنعـت حمـل و نقل 
بـه فعـاالن ایـن عرصه بـا اشـاره بـه اهم 
اقدامـات سـازمان مدیریـت حمـل ونقل 
بـار و مسـافر بـرای جوان سـازی نـاوگان 
حمل ونقـل عمومـی نجـف آبـاد، اظهـار 
کـرد: بـا توجـه بـه فرسـودگی نـاوگان 
حمل ونقل عمومی و به منظور سـاماندهی 
و برون رفـت از ایـن شـرایط، برنامه ریزی 
الزم بـرای تقویت حـوزه حمل ونقل درون 

شـهری انجام شـده اسـت.
وی با اشـاره بـه مهمترین اقدامـات انجام 
شـده و طرح هـای پیش بینـی شـده برای 
جوان سـازی نـاوگان حمل ونقـل عمومی 
نجف آبـاد، تصریح کرد: تعداد ۲۰ دسـتگاه 
اتوبوس بنـز ۴۵۷ کولـردار جدید بـه مبلغ 
۲۵۷ میلیـارد و ۹۰۰ میلیـون ریال توسـط 
شـهرداری خریـداری شـده اسـت کـه 
بـه زودی مـورد بهره بـرداری قـرار خواهد 

گرفـت.
شـهردار نجف آبـاد با بیـان اینکـه در حال 
پیگیری بـرای خریـد تعـداد ۱۰ دسـتگاه 
اتوبوس هسـتیم، خاطرنشـان کـرد: خرید 
تعـداد ۶۲ دسـتگاه خـودروی ون بـا ۲۶۶ 
میلیـارد و ۹۰۰ میلیون ریال و ۵۰ دسـتگاه 
مینی بـوس دو درب توسـط شـهرداری در 

حـال پیگیری اسـت.

 جوان سازی ناوگان
حمل ونقل عمومی شهر

شهردار نجف آباد خبر داد:

 خبر
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برای اولیـن بار در صنعـت آبفای اسـتان اصفهان، یـک بانو به 
عنوان مدیر منطقه سـه آبفای اسـتان اصفهان برگزیده شـد.

در این مراسـم که با حضور قائـم مقام مدیرعامـل، رئیس دفتر 
مدیر عامل و مشـاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده صورت 
گرفت؛ نسـیم بارانی ضمن قدردانی از اعتماد مدیرعامل گفت: 
در طـول سـال های خدمـت درس هـای زیـادی از مدیـران و 
بسـیاری از کارکنـان یـاد گرفتم کـه امیـدوارم در این سـنگر 

بتوانـم خدمتگزار خوبـی برای مردم باشـم.
وی افزود: هـم اکنون فضای کاری آبفای منطقه سـه اصفهان 
بسـیار صمیمی و دوسـتانه اسـت به طوریکه همـه کارکنان با 
تالش و کوشـش روز افـزون در جهت اهداف شـرکت فعالیت 
می کنند کـه امید مـی رود ایـن روند با قـوت و دقت بیشـتری 

ادامـه یابد.
مدیر آبفـای منطقه سـه اصفهان ضمـن تقدیـر از تالش های 

علی فاضلـی مدیر پیشـین آبفـای این منطقـه اظهار داشـت: 
امیـدوارم بتوانـم جایگزیـن شایسـته و مناسـبی برای ایشـان 
باشـم و با کمـک و همراهی همـه کارکنـان و بـا کار گروهی 
منسـجم بتوانیم در راسـتای خدمات رسـانی گسـترده و پایدار 

به مـردم مؤثر باشـیم.
در پایـان ایـن مراسـم از زحمـات علـی فاضلی مدیر پیشـین 

آبفـای منطقه سـه اصفهـان قـدر دانی شـد.

برای اولین بار در صنعت آبفای 
استان اصفهان صورت گرفت:

انتصاب یک بانو 
به عنوان یکی از 
مدیران مناطق شهر 
اصفهان



جهـــــــان

Isfahan News

بزرگترین مصرف  از   چین یکی 
کنندگان انرژی در جهان است و 
روزانه بیشتر از ده میلیون بشکه نفت 
وارد می کند، عربستان سعودی نیز 
بزرگترین صادر کننده نفت جهان 

است.
ارزش صادرات کل عربستان سعودی 
به چین در سال ۲۰۲۱ حدوداً ده 
میلیارد دالر بوده است که بخش اعظم 
این صادرات را انرژی تشکیل می دهد. 
همچنین ارزش واردات عربستان 
سعودی از چین حدوداً ۷ میلیارد دالر 
بوده است. در حالی که ارزش کل 
مبادالت ایران و چین در سال ۲۰۲۱ 
با بهترین پیش بینی موجود حدوداً 

۱۴.۸ میلیارد دالر بوده است.
مورد بعدی این است که زمانی که 
از عربستان سعودی سخن به میان 
شورای  کشورهای  کل  می آید، 
که  فارس  خلیج  همکاری های 
عربستان سعودی برروی آن ها نفوذ 
دارد و همچنین اقتصاد آن ها را نیز 
شامل می شود، اما کشورهای حوزه 
نفوذ ایران تنها شامل سوریه و بخشی 
از عراق است که اقتصاد قدرتمندی 

را ندارند.
مساله دیگر این که عربستان سعودی 
تحریم نیست و مبادالت تجاری 
عربستان سعودی با چین به راحتی 
انجام می گیرد، اما مبادالت تجاری 
ایران و چین به دلیل تحریم های بین 
المللی علیه ایران با دشواری انجام 

می شود. 
موضوع بعدی این است که واحد 
پول ایران ثبات ندارد و این موضوع 
صادرات کاال را برای صادر کننده 

چینی دشوار می کند.
باید گفت که امروزه در عرصه سیاست 
بین الملل اقتصاد حرف نخست را 

می زند، بدیهی است که چین نیر در 
منازعات و اختالفات بین المللی و 
منطقه ای طرف کشوری را بگیرد که 
اقتصاد قوی تر و مبادالت بیشتری با 

آن داشته باشد.
یک نکته دیگر این که، در حالی که 
آمریکا و چین بر سر مساله تایوان 
در تنش به سر می برند، از دیدگاه 
ایدئولوژیک چین باید از ایران و 
روسیه حمایت کند، اما به دلیل اینکه 
اقتصاد در اولویت سیاست خارجی 
چین قرار دارد، در قبال مساله جنگ 
اوکراین بصورت چراغ خاموش عمل 
می کند و در صورتی که منازعه ای 
بین ایران و هر کشوری که چین با 
آن کشور تبادالت اقتصادی بیشتری 
دارد، منازعه ای به وجود آید، چین در 
بهترین حالت ممکن بی طرفی را 

پیشه خواهد کرد.

ضرورت دارد این نکته را هم یادآور 
شویم در صورتی که ترکیه که در 
سال ۲۰۲۱ رقمی معادل ۳۲ میلیارد 
کاال از چین وارد کرده است، با ایران در 
منطقه به منازعه ای وارد شود، چین بر 
اساس همین چارچوب واقع گرایی، 
در صورت ناگزیری انتخاب بین دو 

گزینه، از ترکیه حمایت خواهد کرد.
اقتصاد سیاسی چین در روابط بین 
الملل بر اساس چارچوب واقع گرایی 
عمل می کند و سعی دارد در روابط 
جهانی خود سودش را به بیشینه و 

حداکثر برساند.
البته اگر از عینک یک چینی به مساله 
بنگریم نیز چین بهترین حالت ممکن 
را برای تأمین منافع ملی خود در پیش 
گرفته است، جمعیت چین هم اکنون 
۱.۴ میلیارد نفر است و باید اقتصاد و 
معیشت ۱.۴ میلیارد نفر را تأمین کند. 

سیاست خارجی عربستان سعودی نیز 
به همین شکل عمل می کند.

اما در سیاست خارجی ایران دیپلماسی 
از  بعد  اولویت های  در  اقتصادی 
دیپلماسی سیاسی قرار گرفته اند، در 
حالی که قدرت نفوذ اقتصاد در عصر 
حاضر بیشتر از هر عامل دیگری است. 
به وسیله اقتصاد بسیار قدرتمندتر 
می توان فرهنگ و ایدئولوژی را صادر 
کرد و بر سیاست بین المللی اثرگذار 
بود؛ مساله ای که چینی ها به آن 
رسیده اند و هم اکنون عربستان نیز 
در مدارس خود زبان چینی را تدریس 
می کند. دور از ذهن نیست که مدارس 
کنفسیوسی نیز به زودی در عربستان 
دایر شوند و در صورتی که در سده 
آینده اقتصاد چین پیشتاز باشد این 
مساله دور از ذهن نیست که به مرور 
زمان زبان چینی با انگلیسی جایگزین 

شود.
با توجه به رفتارهای واقع گرایانه چین 
در عرصه بین الملل این موضوع نیز 
دور از ذهن نیست که با مهاجرات 
سرمایه داران یهودی از ایاالت متحده 
به چین و حذف تدریجی سیاست عدم 
مداخله در امور داخلی کشورها توسط 
چین، چین نیز همانند ایاالت متحده 
به یک چالش و اهرم فشار علیه ایران 

تبدیل شود.
در نتیجه گیری کلی باید افزود که 
بخشی از ریشه های منزوی شدن 
ایران در جهان به اقتصاد ضعیف ایران 
بازمی گردد که بر تحوالت سیاسی 
ایران و سایر کشورها اثرگذار است 
و عماًل به عنوان یک عامل واگرا در 
روابط بین ایران و سایر کشورها عمل 

کرده است.
منبع: دیپلماسی ایرانی
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شـرکت آب و فاضالب اسـتان تهران اعالم کرد: قطع آب مشترکان بد مصرف 
باهدف تغییر رفتار آنـان صورت می گیـرد و تاکنون بیـش از ۱۶ هـزار خانوار در 

این بـاره قطع آب شـده اند.
تداوم مصـرف بی رویه آب در تهران با توجه به شـرایط نامسـاعد بارشـی امکان 

تأمین آب را با سـختی روبـرو خواهد کرد.
بر ایـن اسـاس و باهدف جلوگیـری از مصـرف بی رویـه قطع آب مشـترکان بد 

مصرف در دسـتور کار شـرکت آب و فاضالب اسـتان تهران قـرار گرفت.
تازه ترین اعالم این شـرکت نشـان می دهـد ۱۶ هـزار و ۵۰۰ خانـوار بد مصرف 

تهرانی قطع آب شـده اند.
سـخنگوی صنعت آب گفت: سـدهای تهران اکنون ۱۰ درصد پرشدگی دارند و 
نسـبت به پارسـال با کاهش ۲۱ درصدی حجم آب روبرو شـده اند، این در حالی 
اسـت که میزان مصرف همچنـان باالسـت؛ بنابراین توصیه می شـود مدیریت 

مصـرف جدی تر گرفته شـود.
فیروز قاسـم زاده گفت: میزان بارش های تهران ۳۱ درصد اسـت که در مقایسـه 

با پارسـال ۲۰ درصد کاهش بارش دارد و عقب ماندگی آن زیاد اسـت.
وی افزود: میـزان مصرف در تهران بـا وجود اطالع رسـانی های مداوم همچنان 

باال اسـت و حـدود ۴۰ هزار لیتـر بر ثانیه اسـت که عـدد قابل توجهی بـرای این 
موقع از سـال به حسـاب می آید.

سـخنگوی صنعت آب توصیه کرد: اسـتفاده از آب بـرای آبیاری فضای سـبز 
باید کاهـش یابـد و نیز زمـان بازمانـدن شـیر آب موقع شست وشـو هـم باید 
کاهش یابـد و از مصرف آب برای شست وشـوی خـودرو و حیاط بـا خودداری 

. د کر
قاسـم زاده ادامه داد: وضعیت سـدهای تهران چندان مناسـب نیسـت؛ بنابراین 

الزم اسـت کنترل جدی تـر در بـاره مصرف صـورت گیرد.

قطع آب ۱۶ هزار 
خانوار بد مصرف 
تهرانی  

شرکت آب و فاضالب تهران 
هشدارهایش را اجرایی کرد:

خبر اول
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دوازدهمین جلسه فوق العاده دولت 
برای الیحه بودجه برگزار شد؛

معیشت اولویت های 
بودجه ۱۴۰۲

هر قسمت از اعضای مرغ حاوی میزان متفاوتی پروتئین و کالری می باشند، از جمله 
ران، سینه، ساق و بال، به همین دلیل هر قسمت از مرغ برای اهداف مختلف مورد 
استفاده قرار می گیرد. در این مقاله به بررسی میزان کالری و پروتئین موجود در 

قسمت های مختلف مرغ پرداخته ایم.
• سینه مرغ: 54 گرم پروتئین

سینه مرغ یکی از محبوب ترین قسمت های مرغ است. یک عدد سینه مرغ پخته شده 
بدون پوست )۱۷۲ گرم( حاوی ۵۴ گرم پروتئین می باشد. بعالوه، سینه مرغ حاوی 
۲۸۴ کالری می باشد. ۸۰ درصد کالری مربوط به پروتئین و ۲۰ درصد آن چربی است. 
معمواًل سینه مرغ به دلیل کالری کم و پروتئین باالیی که دارد در بین بدنسازان از 

محبوبیت ویژه ای برخوردار است.
• ران مرغ: 13.5 گرم پروتئین

معمواًل ران مرغ نسبت به سینه ارزان قیمت تر است، اما به اندازه سینه بین مردم 
محبوبیت دارد. یک عدد ران مرغ پخته شده بدون پوست و بدون استخوان )۵۲ گرم( 

شامل ۱۳.۵ گرم پروتئین می باشد.
هر یک عدد ران مرغ دارای ۱۰9 کالری می باشد. ۵۳ درصد کالری مربوط به 
پروتئین و ۴۷ درصد از آن مربوط به چربی است. اگر دقت کرده باشید رنگ ران مرغ 
نسبت به سینه مرغ کمی تیره تر است. به این دلیل که پاهای مرغ فعال ترند و حاوی 
میوگلوبین بیشتری می باشند. میوگلوبین به تأمین اکسیژن عضالت فعال و قرمزتر 

شدن آن کمک می کند.
• ساق مرغ: 12.4 گرم پروتئین

پای مرغ شامل ۲ قسمت می باشد- ران و ساق. ساق قسمت پایینی پای مرغ است. 
یک ساق مرغ بدون پوست و استخوان )۴۴ گرم( شامل ۱۲.۴ گرم پروتئین می باشد. 
هر عدد ساق مرغ حاوی ۷۶ کالری می باشد که ۷۰ درصد آن را پروتئین تشکیل 

می دهد و ۳۰ درصد آن را چربی.
• بال مرغ: 6.4 گرم پروتئین

یک عدد بال مرغ بدون پوست و استخوان )۲۱ گرم( حاوی ۶.۴ گرم پروتئین 
می باشد. هر بال مرغ دارای ۴۲ کالری می باشد که ۶۴ درصد آن از پروتئین تشکیل 
شده و ۳۶ درصد آن از چربی. اکثراً مردم بال مرغ را با پوست می خورند. یک بال 
مرغ با پوست دارای 99 کالری است که ۳9 درصد آن شامل پروتئین و ۶۱ درصد آن 

شامل چربی می باشد.
• کدام قسمت از مرغ فواید بیشتری دارد؟

جواب این سؤال بستگی به هدف شما از زیبایی و تناسب اندام دارد. اگرچه تمام 
قسمت های مرغ سرشار از پروتئین هستند، اما برخی چربی کمتری دارند. چربی 
اضافی در ران، ساق مرغ و بال ها می تواند برای بعضی اهداف بدنسازی مفید و برای 

برخی مضر باشد.
اگر می خواهید وزنتان را کاهش دهید، سینه مرغ بهترین گزینه است. این قسمت 

مرغ حاوی کمترین میزان چربی می باشد، یعنی کالری کم و پروتئین زیادی دارد.
مثاًل سینه مرغ به دلیل کالری کمی که دارد برای افرادی که به دنبال پرورش اندام 

هستند گزینه عالی است.
اما افرادی که رژیم های کم کربوهیدرات را دنبال می کنند احتمااًل بیشتر مایل به 
مصرف قسمت های چرب تر مرغ هستند، چراکه به مصرف چربی بیشتری در رژیم 

غذایی شان نیاز دارند.
اگر هدف فرد عضله سازی یا افزایش وزن باشد، باید کالری بیشتری مصرف کند، از 

این رو باید قسمت های چرب مرغ که کالری بیشتری دارند را مصرف کند.
https://www.healthline.com/nutrition/protein-in-chicken?utm_

 source=ReadNext#TOC_TITLE_HDR_7

 پریسا جمدی  گوشت مرغ در سراسر جهان به وفور 
مورد استفاده عموم قرار می گیرد و دارای محبوبیت 
خاصی است. به خصوص افرادی که به دنبال دستیابی 
به تناسب اندام هستند، به دلیل وجود پروتئین زیاد در 
مرغ، بیشتر عالقه مند به مصرف مرغ می باشند. با مصرف 
غذاهای سرشار از پروتئین می توانید به تناسب اندام، 
عضله سازی، حفظ عضالت و از دست دادن چربی اضافه 

دست پیدا کنید.

زندگی سالم 

کنجکاوی درباره مقدار پروتئین یک غذای خوشمزه؛
کجای مرغ چقدر مفید است!

»بهبـود وضـع معیشـت مـردم بـا رویکرد 
حفـظ و تقویـت قـدرت خریـد جامعـه 
از اولویت هـای بودجـه ۱۴۰۲ اسـت و 
ترمیم حقوق هـم باید بـر مبنـای دو اصل 
بهـره وری و تقویـت قـدرت خرید باشـد تا 
نظـام پرداخت ها عادالنـه شـود«. آیت اهلل 
سـید ابراهیم رئیسـی در دوازدهمین جلسه 
فـوق العـاده هیـات دولـت بـرای بررسـی 
تبصره های بودجه سـال آینده کل کشـور، 
توجـه بـه بهبـود وضـع معیشـت مـردم با 
رویکـرد حفـظ و تقویـت قـدرت خریـد 
جامعـه را از اولویت های بودجه سـال آینده 

برشـمرد.
• بودجـه باید بـر مبنـای درآمدها 
و منابـع و همچنیـن مصـارف و 

هزینه هـا تعریـف شـود
رئیـس جمهـور اظهار داشـت: بودجـه باید 
بـر مبنـای درآمدهـا و منابـع و همچنیـن 
مصـارف و هزینه ها تعریف شـود تـا دولت 
و مجلـس شـورای اسـالمی، بودجـه ای 
شـفاف و منطقی را تدویـن و تصویب کنند 
و در طول سـال بـا کسـری بودجـه مواجه 

نشـویم.
جلسـه فوق العاده هیأت دولـت از ۱۳ آذرماه 
به ریاسـت رئیس جمهور و در سـه شـیفت 
از سـاعت ۱۱ صبـح تـا ۸ شـب به بررسـی 
تبصره هـای ۱ الـی ۶ بودجـه ۱۴۰۲ آغـاز 
شـده اسـت که البتـه این نشسـت پـس از 
اتمام بررسـی احـکام بودجه در کمیسـیون 

خاص بودجـه برگزار شـد.
بـه  قـوا  سـران  تاکیـد   •
برنامـه  کلـی  سیاسـت های 

ی ز سب سـا متنا
همچنین در نشسـت شـنبه آذر ماه سـران 
قـوا در پاسـتور بـه اتفـاق تاکیـد کردند که 
الیحه بودجـه سـال ۱۴۰۲ باید بر اسـاس 
قانـون، همزمان بـا برنامه هفتم بررسـی و 
معطوف به سیاسـت های کلی ایـن برنامه 

متناسب سـازی شـود.
• مأموریـت رئیـس جمهـور بـه 
اعضـای دولـت دولت بـرای تهیه 

راهکارهـای پرداخـت حقـوق
در نشسـت های فوق العاده درباره مأموریت 
رئیـس جمهـور بـه اعضـای دولـت دولت 
برای تهیـه راهکارهای پرداخـت حقوق بر 
اسـاس میزان بهره وری و کیفیت کار و ارائه 
خدمـت، تأمیـن معیشـت و رفـاه کارکنان 
دولـت در بودجه سـال آینده بایـد بر مبنای 
ایجاد تـوازن و اصل بهـره وری و واقع بینانه 
بـودن دقیـق و دارای پیوسـت فرهنگـی و 
رسـانه ای ارقام منابـع درآمدهـا و مصارف 

و هزینه ها بررسـی شـد.
همچنیـن رئیـس جمهـور در یکـی از این 
نشسـت ها به تـالش دولـت بـرای تقدیم 
الیحـه بودجـه سـال آینـده بـه مجلـس 
شـورای اسـالمی در موعد مقـرر در قانون 
اشـاره و اظهار داشـت: اگر مجلس شورای 
اسـالمی تقدم و اولویـت تقدیم و بررسـی 
برنامـه هفتـم توسـعه کشـور نسـبت بـه 
الیحه بودجـه ۱۴۰۲ را خواسـتار اسـت آن 

را اعـالم کنـد.

ترجیح اقتصاد بر ایدئولوژی
پکن کارت ریاض را با کارت تهران عوض کرد!

 دریا وفایی  بالخره روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره گرانی خودرو قانع 
نشدند و به وی کارت زرد دادند. در جلسه علنی سه شنبه مجلس 
شورای اسالمی سؤال جالل رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت 
از سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت 
افزایش شدید قیمت خودرو در دستور کار قرار گرفت. رشیدی کوچی 
پس از استماع توضیحات وزیر صمت درباره سؤال مذکور گفت: بنده 
از توضیحات فاطمی امین قانع نشدم و اگر قانع شوم، در حق مردم 

خیانت کرده ام.
جالل رشیدی کوچی در تشریح سؤال خود از وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه قصه خودرو، قصه شیرینی نیست، عنوان کرد: 
زمانی که آقای فاطمی امین تصدی وزارت صمت را برعهده گرفت 

دو قول را در برنامه های مختلف تکرار کرد.
نماینده مردم مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای 
اسالمی دو قول وزیر صنعت را حذف قرعه کشی خودرو و ثبات قیمت 

عنوان و تصریح کرد: بنده و بسیاری از نمایندگان دیگر که سؤال و 
استیضاح را مطرح می کنیم نه با دولت پدر کشتگی داریم و نه با هیچ 
یک از وزرا بلکه حرف ما حرف مردم است. آقای رئیس جمهور نیز 

وعده های وزیر صمت را نیز تکرار کرده است.
وی اضافه کرد: آقای فاطمی امین در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ عنوان 
کرد که برای صنعت خودرو ۲ برنامه ۶ ماهه و ۲ ساله داریم که این دو 
برنامه به افزایش عرضه و عدم افزایش قیمت کمک می کند. امروز 
کاله خود را قاضی کنید آیا قیمت خودرو افزایشی پیدا نکرده است، 
همین ۲- ۳ روز قبل ارزان ترین خودرو تولیدی شرکت سایپا ۳۰ 

میلیون تومان گران شده است.
رشیدی کوچی افزود: در ۲۵ مهر ۱۴۰۰ در حاشیه نشست اتاق 
بازرگانی نیز آقای فاطمی امین عنوان کرده است برنامه ای داریم تا 
قرعه کشی خودرو به زودی حذف شود، آیا قرعه کشی خودرو حذف 
شده، امروز انتهای سال ۱۴۰۱ قرار داریم ولی همچنان التاری برای 

قرعه کشی خودرو راه انداخته ایم.

• مشخص نیست خیال وزیر صمت به چه چیزی خوش 
است

در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد 
۲۴ می گوید: مسئله گران اداره شدن تولید موضوعی است که نه وزیر 
فعلی وزارت صمت و نه سایر وزرای پیشین وزارت صمت، نتوانسته 
و یا نخواسته اند که حل شود. او می گوید: مشخص نیست خیال وزیر 
صمت به چه چیزی خوش است که اینقدر در برابر مشکالت صنعت 
و بازار خودرو بی تفاوت است و هر بار با وعده جدید قصد آرام کردن 
بازاری را دارد که از زنجیره تولید تا توزیع محصول دچار بحران است.
به گفته زاوه، شیوه مدیریت هزینه های تولید به ویژه در صنعت 
خودروسازی در گفتار درمانی خالصه شده است، اگر مسئوالن بتوانند 
این مشکل را حل کنند شاهد ثبات در قیمت ها خواهیم بود، اما تاکنون 

هیچ یک از وزرای صمت جسارت و توان چنین اقدامی را نداشته اند.
این کارشناس صنعت خودرو می گوید: آقای فاطمی امین از ابتدای 
دولت سیزدهم قول تعادل بخشی به قیمت، افزایش تولید و در نهایت 
بازاری مطمئن برای مشتریان واقعی را داده بود، اما عالوه بر اینکه 
هیچ یک از این وعده ها عملی نشد، بلکه با سیاست های اشتباه، فضا را 

برای جوالن مافیا در بازار و صنعت خودرو مهیاتر کرده است.

وزیر صمت هم کارت زرد گرفت!

گرانی خودرو؛ گریبان گیر وزیر



 پریسـا جمـدی  یکـی از ویژگی هـای منحصـر به 
فـرد نعنـا ایـن اسـت کـه یـک حـس خنگـی در دهان 
ایجـاد می کنـد. نعنـا را می تـوان بـه شـکل خشـک و یا 

تـازه مصـرف کرد.
اگرچه مصرف مسـتقیم خود نعنـا در رژیم غذایـی فواید 
زیـادی بـرای سـامتی بـه همـراه دارد، امـا طـی نتایج 
حاصل از تحقیقات انجام شـده، حتی اسـتفاده موضعی از 
نعنا بر روی پوسـت یا استنشـاق این گیاه معطر و مصرف 
کپسـول نعنا نیز مزایایی به همـراه دارد. در ایـن مقاله به 

معرفی فوایـد نعنـا پرداخته ایم.

1 - حاوی مقدار زیادی مواد مغذی
نعنـا حـاوی مـواد مغـذی بسـیاری اسـت. ارزش غذایی 
14 گرم نعنـاع )1/3 فنجان( به شـرح زیر اسـت: کالری: 
6، فیبـر: 1 گـرم، ویتامیـن A: 12% مصرف توصیه شـده 
روزانـه، آهـن: 9% مصـرف توصیه شـده روزانـه، منگنز: 
8 درصـد از مصـرف توصیـه شـده روزانـه، فـوالت: %4 

مصـرف توصیـه شـده روزانه.
معمـواًل نعنا بـه دلیـل طعـم و عطـر تنـدی کـه دارد در 

مقادیـر کـم اسـتفاده می شـود.
نعنـاع سرشـار از ویتامیـن A، یـک ویتامین محلـول در 
چربـی کـه بـه سـامت چشـم و دیـد در شـب کمـک 
می کند، می باشـد. بعـاوه نعنا در مقایسـه با دیگـر انواع 
سـبزیجات و ادویه هـا سرشـار از آنتی اکسـیدان اسـت. 
آنتـی اکسـیدان ها از بـدن در برابر اسـترس اکسـیداتیو، 
نوعـی آسـیب سـلولی ناشـی از رادیکال هـای آزاد، 

محافظـت می کننـد.
روده  بهبـود سـندروم  بـه  کمـک   -  2

یـر یک پذ تحر
سـندرم روده تحریک پذیر )IBS( اختالی شـایع مربوط 
به دسـتگاه گـوارش اسـت. از جملـه عائم ایـن عارضه 
می توان بـه درد معـده، گاز، نفخ و تغییـر در عـادات روده 
اشـاره کـرد. اگرچه ایـن عارضـه معمـواًل با تغییـر رژیم 
غذایی و مصـرف دارو قابل درمان اسـت، امـا طبق نتایج 
حاصـل از تحقیقات مصـرف روغـن نعنا به عنـوان یک 

داروی گیاهـی نیز می توانـد به بهبود ایـن عارضه کمک 
کند. روغن نعنـا حـاوی ترکیبی به نـام منتول می باشـد 
که بـا اثر آرام بخشـی کـه بر عضـات دسـتگاه گوارش 
دارد می توانـد بـه کاهـش عائـم سـندرم روده تحریک 

پذیر کمـک کند.
3 - کمک به رفع سوء هاضمه

عـاوه بر فوایـد ذکـر شـده، نعنـاع می تواند به تسـکین 
سـایر مشـکات گوارشـی از جمله ناراحتی معده و سـوء 
هاضمه نیز کمـک کنـد. زمانی فـرد دچار سـوء هاضمه 
می شـود کـه غـذا بـه مـدت طوالنـی در معـده مانـده و 
سـپس وارد دسـتگاه گوارش شـود. طبق نتایـج حاصل 

از تحقیقـات، زمانـی که فـرد همـراه با غـذا روغـن نعنا 
مصـرف کنـد غـذا سـریع تر از معـده عبـور می کنـد که 

باعـث کاهـش عائـم سـوء هاضمه می شـود.
4 - کمک به بهبود عملکرد مغز

عـاوه بر مـوارد ذکـر شـده، نتایـج حاصـل از تحقیقات 
حاکی از آن اسـت که استنشـاق روغـن نعنـا می تواند به 

بهبـود عملکـرد مغز کمـک کند.
5 - کاهش درد شیردهی

معمـواًل نوک سـینه مـادران شـیرده ترک می خـورد که 
باعـث ایجـاد درد می شـود. طبـق نظریـه دانشـمندان، 
استفاده از نعنا روی پوسـت در اینجور مواقع باعث کاهش 

درد می شـود.
6 - بهبود عالئم سرماخوردگی

نسـخه  بـدون  درمان هـای  از  بسـیاری  معمـواًل 
سـرماخوردگی و آنفوالنزا حاوی منتـول، ترکیب موجود 
در روغـن نعنـاع، می باشـند. برخـی بـر ایـن باورنـد که 
منتول یک ضد احتقان مؤثـر برای بینی اسـت که باعث 
از بیـن بـردن گرفتگـی بینـی و بهبـود تنفس می شـود.

7 - از بین بردن بوی بد دهان
معمـواًل افـراد از آدامس با طعـم نعنا بـرای از بیـن بردن 
بوی بـد دهـان اسـتفاده می کننـد. کارشناسـان بـر این 
باورنـد کـه ایـن محصـوالت تنهـا بـرای چنـد سـاعت 

می توانند بوی بد دهـان را از بین ببرند، و اصًا نقشـی در 
کاهش یا از بیـن بردن باکتری هـای بد دهـان که عامل 

بوی بـد هسـتند، ندارند.
8 - راحتـی قابلیـت اضافه شـدن بـه رژیم 

غذایـی را دارد
خیلی آسـان می توانیـد نعنا را بـه رژیم غذایی تـان اضافه 
کنید، مثـًا بـا افـزودن آن به سـاالد، دسـر، اسـموتی یا 
حتـی آب. یکـی دیگـر از راه هـای آسـان برای اسـتفاده 
از نعنا، درسـت کـردن چـای و دمنـوش نعناسـت. نتایج 
حاصـل از مطالعات انجام شـده حاکـی از آن اسـت که با 
مصرف کپسـول نعنا یا حتـی رایحه تراپی نیـز می توان از 

فوایـد بی نظیـر نعنـا بهره مند شـد.
می تـوان از نعنا بـه صورت هـای مختلـف بـرای اهداف 
مختلف اسـتفاده کرد، در این راسـتا نگاهی به لیست زیر 
بـرای درمـان بـوی بـد دهـان می توانید  بی اندازید: 
برگ هـای نعنـا را بـه صـورت خشـک یـا تـازه مصرف 
به منظـور بهبود عملکـرد مغـز و کاهش  کنید. 
عائم سـرماخوردگی می توانید نعنا را بـو کنید. به منظور 
کاهش درد ناشـی از ترک هـای شـیردهی می توانید نعنا 
را بـه صورت مسـتقیم روی پوسـت بمالید. بـرای کمک 
بـه درمـان سـندرم روده تحریک پذیـر یا سـوء هاضمه 

می توانیـد از کپسـول نعنـا اسـتفاده کنید.
• سخن پایانی

نعنـا گیاهـی خوشـمزه و خـوش رنگ و بوسـت کـه به 
راحتـی می تـوان آن را بـه رژیـم غذایـی اضافـه کـرد.

معمواًل تحقیقات انجام شـده بر روی اسـتفاده از کپسول 
نعنـا، اسـتفاده از روغن نعنـا بر روی پوسـت و استنشـاق 

نعنا بوده اسـت.
از جملـه فوایـد نعنـا می تـوان بـه بهبـود عملکـرد مغـز 
و عائـم گوارشـی، تسـکین درد شـیردهی ناشـی از 
ترک هـای نـوک سـینه، عائـم سـرماخوردگی و حتی 

بـوی بـد دهـان اشـاره کـرد.

https://www.healthline.com/nutrition/ 
 mint-benefits#TOC_TITLE_HDR_10
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مدیر منطقه 1۰ شهرداری اصفهان از پیشرفت فیزیکی اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

۷۰ درصدی احداث خیابان کوشش خبر داد و گفت: این 
پروژه که با صرف هزینه ای بالغ بر ۷4 میلیارد ریال در 
حال احداث است، بهمن ماه امسال مورد بهره برداری 

قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایمنا، داوود بحیرایی اظهار کرد: با تاش 
انجام شده، مشکات و موانع توقف پروژه احداث 
خیابان کوشش واقع در خیابان شهید خزایی منطقه 
1۰ شهرداری اصفهان به طور کامل برطرف شد و روند 

عملیات احداث این خیابان آغاز شده است.

وی با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی این پروژه، افزود: 
مساحت این خیابان 1۰ هزار مترمربع، طول ۵2۰ متر و 
عرض 2۰ متر است. فرایند عملیات احداث این خیابان 
شامل آزادسازی، زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری و 
رفع آب های سطحی است که با صرف هزینه ای بالغ 

بر ۷4 میلیارد ریال اجرا می شود.
مدیر منطقه 1۰ شهرداری اصفهان در خصوص زمان 
اتمام پروژه تصریح کرد: تمام تاش شهرداری منطقه 
این است که احداث این پروژه تا بهمن ماه سال جاری به 

اتمام برسد و مورد بهره برداری قرار بگیرد.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان:

خیابانکوششتابهمنماه۱۴۰۱بهرهبرداریمیشود

سرپرست معاونت توسعه ورزش 
اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان گفت: فعالیت های خوب 
و چشمگیری در هیئت بولینگ و 
بیلیارد استان اصفهان رخ داده و 
امیدوارم با ادامه این روند، اصفهان 
به عنوان هیئت برتر فدراسیون 

شناخته شود.
حسن اسماعیلی در مجمع عمومی 
سالیانه هیئت بولینگ و بیلیارد استان 
اصفهان که به صورت وبیناری با 
حضور سرپرست معاونت توسعه 
ورزش اداره کل ورزش و جوانان، 
دبیر فدراسیون، رئیس هیئت بولینگ 
و بیلیارد و دیگر اعضاء برگزار شد، 
اظهار کرد: خوشبختانه در مدتی که 
صمدانی به عنوان رئیس بولینگ و 
بیلیارد انتخاب شد، اتفاقات خوب 
و چشمگیری در رشته های زیر 
مجموعه هیئت، در 2 بخش بانوان 
و آقایان رخ داده است که جای 

قدردانی دارد.
• باشگاه های بولینگ و بیلیارد 
استان اصفهان بازوی هیئت 

در کشور
وی ادامه داد: امیدوارم فعالیت های 
فرهنگی ورزشی هیئت بولینگ 
و بیلیارد استان اصفهان از گذشته 
افزون تر باشد تا ما شاهد جایگاه 
اصلی این هیئت در سطح کشور 
باشیم و سال 14۰1 به عنوان هیئت 
برتر فدراسیون بولینگ و بیلیارد 
جمهوری اسامی ایران شناخته 

شود.
توسعه  معاونت  سرپرست 
ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان همچنین افزود: 
بیلیارد  و  بولینگ  باشگاه های 
استان اصفهان باید دارای مجوز 
بهره برداری داشته باشند تا در 
راستای حوزه همگانی و قهرمانی 
بازوی هیئت بولینگ و بیلیارد و اداره 

کل ورزش و جوانان باشند.
• تغییر جایگاه هیئت بولینگ 

و بیلیارد استان اصفهان
به گزارش ایسنا، در ادامه امیرحسین 
صمدانی، رئیس هیئت بولینگ و 
بیلیارد استان اصفهان با اشاره به 
فعالیت انجام شده 18 ماه اخیر، خاطر 
نشان کرد: فعالیت هایی همچون 
احیا و ایجاد هیئت های شهرستانی 
از 3 شهرستان به 8 شهرستان، 
بازدید از شهرستان ها، تشکیل 
کمیته فرهنگی و مسئولیت های 
اجتماعی، افزایش تعداد باشگاه های 
به  ورزشکار  اعزام  مجوزدار، 
مسابقات کشوری و افتخارآفرینی 
نصف  شهیدان  دیار  برای  آنها 
جهان، راه اندازی موکب محرم به 
مدت یازده شب، تجلیل و تکریم 
از پیشکسوتان و افتخارآفرینان، 
برگزاری فستیوال استعدادیابی در 
رشته بیلیارد، برگزاری مسابقات 
بولینگ جام اصحاب رسانه و غیره 
در برنامه هیئت در مدت یک سال 

و نیم گذشته بوده است. 
وی در ادامه گفت: هیئت بولینگ 
در  اصفهان  استان  بیلیارد  و 
ارزیابی فدراسیون در سال 1399 
جایگاه بیستم کشور را داشت که 
خوشبختانه در سال 14۰۰ این 
جایگاه به رتبه چهارمی ارتقاء یافت 
و این امر حاصل تاش و زحمات 
همه جامعه بولینگ و بیلیارد استان 

اصفهان است. 

 خبراول
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اتفاقاتی چشمگیر 
در بولینگ و بیلیارد 
اصفهان رقم خورده 

است

سرپرست معاونت توسعه 
 ورزش اداره کل ورزش

و جوانان استان:

خواص نعنا که باید دانست و بیشتر لذت برد؛

خوشبوِیخوشنقش!

 مریـم یـادگاری  قصـه تولـه یوزهـای ایرانـی متولد شـده قصه 
جالبی اسـت و زنده بـودن آنها اگر برای همه خوشـحال کننده نباشـد 
برای خیلـی از ایرانیـان امیدی بـه همـراه دارد امید بـرای حفظ بقای 

این نسـل فراموش شـده.

• چگونگی ادامه حیات دو یوز
اگر بیـاد آوریم هنـوز از مـرگ دو تولـه یـوز در زیرمجموعه سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت بـه دلیل اشـتباهات، زمـان زیادی نگذشـته و 
معلـوم نیسـت، آن ماجرای تلخ بـه درس عبرتـی منجر شـده که مانع 
از تکرار فاجعه شـود یـا همان گونـه کـه در تأمین شیرخشـک ویژه و 
شـیوه تغذیه توله هـا با آن دچار مشـکل اساسـی و حیاتی بودیـم، قرار 
اسـت جان این دو یوز مـاده هم دسـتمایه درس آموزی عـده ای دیگر 
شـود؟ فاجعـه ای مشـابه قبلی کـه هیـچ عقوبتـی متوجه هیچ کسـی 
نکرد تا به سـؤال بـی پاسـخی در تاریخ بدل شـود! وضعیـت غیرقابل 
قبولـی کـه حـاال ابعـاد دیگـری هـم یافتـه اسـت؛ اینکـه به راسـتی 
چوپان هـا و گله های دام در منطقه حفاظت شـده، آن هم در زیسـتگاه 

تنهـا بازمانده نسـل یـوز آسـیایی چـه می کنند؟
• جان توله ها بسته به تصمیم گیری مسئوالن

در واقـع پیـدا شـدن دو تولـه یـوز در پـارک ملـی تـوران مدتـی 
اسـت کـه خبـر سـاز شـده اسـت، توله هایـی کـه زنده انـد امـا معلوم 
نیسـت حیاتشـان چگونه زیـر سـایه تصمیم گیـری مسـئوالن ادامه 
خواهـد داشـت. آری، هنـوز غائلـه مـرگ دو توله یـوز متولد شـده در 
پـروژه تکثیـر ایـن گونـه در معـرض انقراض بـر اثـر قصور و سـهل 
انگاری هـای متعـدد فرامـوش نشـده و زمـان زیـادی از اظهارنظـر 
عجیـب مسـئوالن سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در خصـوص 
ناتوانـی از پرداخت هزینه های نگهـداری »پیروز«، تنهـا توله بازمانده 
در تهران نگذشـته، که پیدا شـدن دو توله دیگر خبر سـاز شـده است. 
گفتـه می شـود، چوپانـی در منطقه حفاظت شـده تـوران ایـن دو توله 
را یافتـه و با خود بـه آغل گوسـفندان منتقل کـرده و با اطـاع محیط 

بانان، به پاسـگاه محیط بانـی منتقل شـده اند و به نوعی بازگشتشـان 
به طبیعت بـرای همیشـه منتفی اسـت. اسـارت دردنـاک دو توله یوز 
خیلی کوچک کـه ابتدا گفتند جنسیتشـان معلـوم نیسـت و بعد اعام 
کردنـد که مـاده هسـتند تا بـر تلخی هـای خبر افزوده شـود، چـون از 
پتانسـیل زادآوری ایـن گونه در طبیعت کاسـته شـده اسـت. البته هم 
اکنون اطاعـات اولیه بـا تردیدهای جدی مواجه گشـته اسـت، چون 
فیلمی منتشـر شـده که ادعا شـده، مربوط بـه لحظه مواجهـه چوپان 
با یوزها در منطقه حفاظت شـده اسـت؛ اما به جهاتی عجیب و سـؤال 
برانگیز به نظر می رسـد، تـا جایی که فرضیه سـاختگی بـودن آن هم 
مطرح شـده اسـت. فیلمی کـه در آن صـدای چوپـان قصه بـه گوش 
می رسـد که بـا اولیـن مواجهه بـا تولـه یوزهـا تاکیـد می کنـد که هر 

دو ماده هسـتند!
این در حالی اسـت که تشـخیص جنسـیت تولـه یوزها کاری دشـوار 
اسـت و در بهترین حالت هم با مشـاهده صرف ممکن نیسـت. شـاهد 
ماجـرا تولـد سـه تولـه یـوز در پـروژه تکثیر یـوز کـه ابتدا اعام شـد 
هر سـه مـاده هسـتند، بعد یکـی از آن ها بـه دلیـل ناتوانی مسـئوالن 
پـروژه در تغذیـه مـرد و سـپس بـا انتقـال آن هـا بـه تهـران بـود که 
مشـخص شـد هر سـه نر هسـتند! توله یوزهایی کـه بعد یکـی دیگر 
از آن هـا هم مـرد و بخت یـار بود کـه آخری جـان بـه در بـرد و پیروز 

نـام گرفت.
• خبرهای خوش ممکن است ناخوش شود

در واقع ضـرورت دارد شـرایط غیرقابل قبولـی که به دلیل شناسـایی 
سـه خانواده یـوز در توران در سـال جاری و علـم به جدا شـدن توله ها 
بعـد از مدتـی از خانـواده و پراکندگی بیشـتر آن هـا در منطقـه، به قید 
فوریت تغییر کنـد، وگرنه معلوم نیسـت چقـدر زمان می برد کـه اخبار 
خـوش زادآوری یوزها در تـوران، به اخبـار ناخوش و تلخ مـرگ یوزها 
در تصادفـات جـاده ای یـا بـر اثـر حمله سـگ ها یا هـر عامـل مرگبار 

دیگـری بدل شـود.
• کمیتـه کارشناسـی تصمیـم می گیـرد کـه توله هـادر 

سـمنان باشـند یـا تهران
حسـن اکبری، معـاون سـازمان حفاظت از محیط زیسـت اسـت وی 
پیشـتر تاکید کـرده بـود هزینه نگهـداری پیـروز روزانـه 1۰۰ میلیون 
تومان اسـت و سـازمان تـوان پرداختـش را نـدارد و لـذا بـه زودی به 
تـوران منتقلـش خواهـد کـرد، در خصـوص محـل نگهـداری از دو 
توله یـوز اخیـر هـم می گویـد: »ترجیح مـا تهران اسـت، اما قرار شـد 
یک کمیتـه کارشناسـی در ایـن زمینـه تصمیم بگیـرد کـه توله ها در 

سـمنان باشـند یا تهـران، اما قطعـًا در تـوران نگـه نمی داریـم، چون 
تـوران امکانات نـدارد.« اکبـری همچنین ادامـه داد: براسـاس قانون 
ما تنهـا زمانـی می توانیـم دام را از یـک منطقه خـارج کنیم کـه تمام 
اوقافـی آن را پرداخت کرده باشـیم. این اقدام بسـیار هزینه بر اسـت و 
تاکنون دولت هـا چنیـن بودجه ای به مـا نداده انـد و تاکنـون اعتباری 
کـه بتوانیـم تمام دام هـای موجـود در یـک منطقـه حسـاس را خارج 

کنیـم، محقق نشـده اسـت.« 
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ــاق  ــش قاچ ــرمایه و افزای ــدی س ــروج ج ــا خ ــر ب ــال حاض در ح
روبــرو هســتیم. ایــن دو اتفــاق ناگــوار در اقتصــاد ایــران در خــارج 
ــور.  ــادی کش ــتر اقتص ــه در بس ــرد و ن ــورت می گی ــا ص از مرزه
ــل  ــک مرکــزی قاب ــررات بان ــن و مق ــن در چارچــوب قوانی بنابرای

ــت. ــت نیس مدیری
بانــک مرکــزی در مصــارف خدماتــی ماننــد فــروش ارز بــاکارت 
ملــی، ارز مســافرتی، هزینه هــای دفاتــر و شــرکت های 
نمایندگــی در خــارج از کشــور، هزینه هــای تراســتی و 

ــه ای  ــور قابل ماحظ ــد به ط ــاکان می توان ــال ارزی، کم نقل وانتق
اثرگــذار باشــد، امــا عامــل اصلــی مهــار نــرخ ارز در بســتر ثبــات 

اقتصــادی و چشــم انداز مثبــت آن نهفتــه اســت.
ــزی  ــک مرک ــای بان ــه برخــی از تصمیم ه ــوان ب ــال می ت بااین ح
بــرای مهــار نــرخ دالر ایراداتــی را وارد دانســت. فــروش ارز 
ــا  ــد ب ــازار ارز اســت. هرچن ــت مســتقیم در ب ــی، دخال ــاکارت مل ب
دخالــت مســتقیم بانــک مرکــزی در شــرایطی مشــخص مخالف 
ــدید  ــطه گری را تش ــی و واس ــا دالل ــن روش تنه ــا ای ــتم، ام نیس

. می کنــد
از ســویی بانــک مرکزی اعــام کــرده کــه قصــد دارد حوالــه را از 
صادرکننــدگان اخــذ کــرده و در مقابل بــه آن ها اســکناس تحویل 
ــه  ــا ب ــامانه نیم ــه در س ــدگان ک ــب ارز صادرکنن ــد؛ به این ترتی ده
ــه می شــود.  ــازار آزاد معامل ــرخ ب ــا ن ــون ب ــید، اکن ــروش می رس ف
ــه  ــود ک ــویق می ش ــده تش ــد صادرکنن ــت هرچن ــن وضعی در ای
ارز بیشــتری را در موعــد زمانــی کوتاه تــر وارد چرخــه کنــد، 
ــدان  ــه چن ــت ک ــراه اس ــائبه هایی هم ــا ش ــال ب ــا درعین ح ام

ــت. ــوب نیس مطل
به هــر ترتیــب ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه افزایش 
ــده ای کــه  قیمــت ارز حــدی دارد. مســئله آن اســت کــه واردکنن
ــران  ــا ارز گ ــی را ب ــد کاالی واردات ــد، بتوان ــرخ ارز کار می کن ــا ن ب
ــای  ــام باقیمت ه ــد اق ــش خری ــه کش ــی جامع ــد. وقت بفروش
ــرخ  ــز ن ــه ترم ــود ک ــدوار ب ــوان امی ــدارد، می ت ــاالی دالری را ن ب

ــود.   ــیده ش ارز کش
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی

... ادامه از صفحه 1
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