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دبیر ستاد امر به معروف اصفهان:

احیایزایندهرود،ُمطالبهبحقاصفهانیهاست

20 Surprising Health Benefits of Ginseng Tea
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مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان خبر داد:

ریلذوبآهناصفهاندرمسیرحرمامامرضا)ع(

کاروان اهالی بهشت در اصفهان رهسپار شد .
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یکـی از روش هـای جلوگیـری از مهاجرت هـای  
بی رویـه روسـتاییان بـه شـهرها ایجـاد شـغل 
مناسـب عـاوه بـر رونـق کشـاورزی و دامـداری 
و صنایع دسـتی ایجـاد مکان هـای توریسـتی و 
گردشگری اسـت که عاوه برجذب توریست منبع 
مالی و اقتصادی خوبی برای روسـتاییان محسـوب 
می شـود. این در حالی است که بسـیاری از روستاها 
بـا داشـتن بافـت قدیمی کـه میـراث باقی مانـده از 
نیاکان خـود موردتوجه کمتـری قرارگرفته اسـت و 
می توانند با احیا، مرمـت و نگهـداری ازآن ها عاوه 

بـر درآمدزایی برای روسـتاییان پتانسـیل مناسـب 
بـرای جـذب توریسـت ها و گردشـگران داخلـی و 
خارجـی باشـند. بسـیاری از روسـتاهای شـمالی با 
موقعیت ییاقی و بافت بـاارزش هرسـاله در جذب 
توریسـت ازلحـاظ اقتصـادی ایجـاد شـغل بـرای 
روسـتاییان بـاارزش شـدن زمین هـای مسـکونی 
و ایجـاد مکان هـای مناسـب بـرای گردشـگران 
خـود بخشـی ازرونـق اقتصـادی کشـور هسـتند و 
درروسـتاهای کویری با بافت سـنتی داشتن قلعه ها 
و چشـمه ها و آب انبارهـای قدیمـی عـاوه برزنده 

نگه داشـتن میراث نیـاکان محیطـی جذاب تر برای 
سـاکنین روسـتاها به حسـاب می آیند وبـا توجه به 
موقعیت هـای آب وهوایی متنـوع بافـت قدیمی در 
شمال جنوب و شرق کشـورمان درمناطق روستایی 
می توان بهترین کشـوردرجذب توریست بود؛ بافت 
فرسـوده و بناهای قدیمی روسـتایی فرصت مغتنم 
صنعـت گردشـگری هسـتند اما ایـن مقولـه برای 
مدیران نادیدنی اسـت و بـرای توریسـت ها جذاب.

 کارشناسی برنامه ریزی روستایی 
)جغرافیا(

فرهادرضازاده
سرمقالـــه
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برای توریست ها جذاب است؛ برای مدیران نادیدنی؛

گردشگری روستایی؛ گمشده صنعت توریسم

7

8

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:

منع ورود مقامات ایرانی و فرزندان آنها به 
آمریکا، لطف در حق جامعه ایرانی است

مرزها به روی خودروهای خارجی باز شد ولی امیدی به بهبود قیمت ها نیست

واردات
یک مسکن بی اثر دیگر!

دولت در الیحه بودجه 1402، پیشنهاد بازگشت قیمت دارو به شهریور 1400 را حذف کرد!

 اضافه شدن درد قیمت دارو
به درد بیماران!
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مشاور سازمان منابع طبیعی:

ساالنه حدود 1.5 متر از سطح آب های 
زیرزمینی ایران کاهش می یابد

چهره روز

گفت و گو با مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان درباره رویکرد اصلی آبفای استان اصفهان؛

تعامالتوارتباطاتمثبتدرونو
برونسازمانیدردستورکاراست
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تبادل اطالعات، ایده ها و دیدگاه ها و همچنین هم 
افزایی و تعامل سازنده بین دستگاه های دولتی و غیر 
دولتی، تأثیری چشمگیر بر سرعت و کیفیت ارائه 

خدمات توسط دستگاه های متولی در مناطق ...

صفهان
منبع: اخبار ا

 مزایده عمومی یک مرحله ای
فراخوان آگهی مزایده اجاره سه عدد کانکس و دو دفتر پیش خوان جهت آرامستان شهرداری نجف آباد

شهرداری نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهی مزایده اجاره سه عدد کانکس و دو دفتر پیش خوان جهت آرامستان شهرداری نجف آباد به افراد واجد شرایط و به صورت استیجاری و جداگانه با اجاره 
بهای ماهیانه بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری برای یک دوره یک ساله و حسب مشخصات موجود در مدارک پیوست مزایده به شماره سیستمی 5001090286000005 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
*کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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 گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سامانی اقدام الزم 

را به عمل آورند.
مواعد زمانی: 

تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول چاپ روز پنجشنبه مورخ 1401/10/8 و نوبت دوم چاپ روز شنبه مورخ 1401/10/17
مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/10/29 مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/10/18 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15 روز شنبه مورخ 1401/11/1
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده را حسب مدارک پیوســت به صورت جداگانه و به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره 
10/9107470/2 یا شماره شبا IR050700001000229107470002 شهرداری نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهی مزایده بعنوان ضمانت 

شرکت در مزایده تهیه و بارگذاری نمایند و سپس اصل ضمانتنامه و یا تاییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل از بازگشایی پیشنهادات به واحد امور قراردادهای شهرداری مرکزی نجف آباد ارسال نمایند.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد خیابان امام خمینی )ره(، شهرداری مرکزی کدپستی 14661-85146 تلفن 031-42640041-3

شماره ثبت: 0900544 کد اقتصادی: 411443717316  مشخصات شهرداری: شناسه ملی: 14000277378 

عبدالرسول امامی - شهردار نجف آباد

نوبت اول

شناسه آگهی: 1433454

 آگهی مزایده )نوبت اول(
شهرداری باغبادران به استناد مجوز شماره 332 مورخ 1401/9/6 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به مزایده اجاره 19 قطعه از امالک 
و مستغالت واقع در شهر باغبادران با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک 
شرکت در مزایده از روز پنجشنبه مورخ 1401/10/8 لغایت روز یکشنبه مورخ 1401/10/25 به سامانه ستاد )تدارکات الکترونیکی دولت( مراجعه 

نمایند.
حجت اهلل امینی باغبادرانی-شهردار باغبادران شناسه آگهی: 1433766

چاپ اول

گزارش تصویری



در شـــهر
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفت: عالوه بر اطالع رسانی ملزومات 
رعایت ایمنی و پیشگیری توسط دستگاه ها، 
سند ملی درمان بیماران سوختگی به منظور 

بررسی علل سوختگی تهیه شد.
منصور شیشه فروش در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به هفته پیشگیری از سوختگی 
اظهار کرد: با توجه به هزینه های بسیار 
زیاد سوختگی سند ملی درمان بیماران 
سوختگی در حوزه پیشگیری تهیه شده که 
در آن علل سوختگی صنایع، برق گرفتگی، 
حوادث خودرویی، خانگی و سایر موارد 
را بررسی کردند که در این راستا دانشگاه 
علوم پزشکی کمیته دائمی پیشگیری از 
سوختگی را ایجاد و در کارگروه سالمت 
و جامعه برای پیشگیری از این رخدادها 

برنامه ریزی کند.
وی افزود: عالوه بر این دستگاه ها و 
شهرداری ها باید در این زمینه و متناسب 
با این روز اطالع رسانی کنند و آموزش 
و پرورش نیز رعایت الزامات ایمنی در 
مدارس و آزمایشگاه ها را اعالم کند و اصول 

ایمنی را آموزش دهند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
خاطر نشان کرد: ثبت شهرک های صنعتی 
باید منوط به اجرایی شدن اصول ایمنی و 
پیشگیری و کنترل حریق و حادثه که منجر 
به آسیب و سوختگی کارگران می شود 
صورت گیرد و تمامی واحدهای صنعتی 
نسبت به برگزاری مانور، آموزش و تقویت 

امکانات ملزم شده اند.
وی با بیان اینکه در این هفته سازمان ها 
ملزم به ارائه محتواهای آموزشی و حمایت 
در این راستا شدند، گفت: همه شهرداری ها 
ارائه آموزش های محله محور شهروندی 
را برای پیشگیری از سوختگی در دستور 
کار قرار دادند و درج محتوای آموزشی در 

تابلوهای شهری را انجام دهند.
شیشه  فروش افزود: همچنین اتاق بازرگانی 
قرار شد در همین راستا حمایت های الزم و 
باز توانی، اشتغال و حمایت از خانواده های 
آسیب دیده سوختگی و بهزیستی را انجام 
دهد. جهاد و اداره راهداری نیز نحوه صحیح 
اجرای مصرف ایمنی سوخت را به ناوگان 
حمل و نقل بار و مسافر و کشاورزی ابالغ 

کند.
وی با اشاره به وظایف شرکت گاز و برق 
گفت: با همکاری سازمان آتش نشانی 
عالوه بر اینکه سیستم های فرماندهی 
باید  کنند،  فعال  را  خود  حادثه ای 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی پیشگیری 
از آتش سوزی را به خانه ها، انجمن های 
اسالمی و تشکل ها، کارخانه ها، اتحادیه ها 
و … از طریق رسانه و صدا و سیما و اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام دهند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با اشاره به مناسبت هفته ایمنی در برابر زلزله 
و حوادث طبیعی، گفت: یادآوری واقعه زلزله 
بم که اولین حادثه زلزله ای با تعداد کشته ها 
بیشتر از مجروحین بود این ضرورت را 
می رساند که در استان هم با تشکیل 
ستاد ایمنی و بحران و مانورهای امدادی 
دستورات الزم ابالغ شود و همه دستگاه ها 
تا این هفته اطالع رسانی آموزشی در 

خصوص رعایت ایمنی را انجام دهند.  

سند ملی درمان بیماران 
سوختگی اصفهان در حوزه 

پیشگیری تهیه شد

 مدیرکل مدیریت بحران
استانداری اصفهان:

 مدیـر منطقـه یـک شـهرداری اصفهـان 
گفت: برای رفع مشـکل ترافیک و معضل 
کمبـود جـای پـارک در مرکـز شـهر بایـد 
بـه دنبـال راهکارهـای نویـن همچـون 

پارکینگ هـای اشـتراکی باشـیم.
میثـم بکتاشـیان در نشسـت صمیمانـه 
بـا عوامـل راهـور محـدوده منطقـه یـک 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: منطقه یک 
بـا توجـه بـه وجـود بیمارسـتان ها و مراکز 
تجـاری در مرکز شـهر، جـزو پرترددترین 
مناطـق شـهری محسـوب می شـود، 
به طـوری کـه همـواره ترافیک سـنگینی 
در بیشـتر سـاعات شـبانه روز ایـن منطقه 

وجـود دارد.
وی ادامـه داد: نظم بخشـی و تسـهیل در 
رفت وآمـد خودروهـا بـا حجـم ترافیکـی 
باال، تـالش مضاعـف نیروهـای پرتالش 
راهـور در سـطح خیابان هـای منطقه یک 

را می طلبـد.
مدیـر منطقـه یـک شـهرداری اصفهـان 
افزود: برای رفع مشـکل ترافیـک و کمبود 
جای پـارک در مرکـز شـهر باید بـه دنبال 
راهکارهای نوین همچـون پارکینگ های 
اشـتراکی باشـیم، چراکه احداث پارکینگ 
فراینـدی زمان بـر اسـت، همچنیـن بـا 

محدودیت هایـی متعـدد در ایـن زمینـه 
مواجـه خواهیم شـد.

سـرهنگ علی بختیاری، جانشـین پلیس 
راهور شـهر اصفهان نیـز در این جلسـه، با 
تاکید بـر حساسـیت محـدوده منطقه یک 
شـهرداری اصفهان در حوزه ترافیک گفت: 
بـا توجـه بـه اهمیـت نظم بخشـی تـردد 
در خیابان هـای منطقـه یـک، از بهتریـن 
نیروهای راهور برای این محدوده اسـتفاده 
می شـود و سعی شـده اسـت تیمی جوان و 
پر تـالش در شـیفت های خدمتـی پلیس 
راهـور در سـطح منطقـه حضـور داشـته 

. شند با
حمیـد آقایـی، مدیـرکل امـور اجرایـی 
معاونـت حمل ونقـل و ترافیک شـهرداری 
اصفهان نیز ضمن قدردانـی از تالش های 
شـبانه روزی پلیـس راهـور در راسـتای 
نظم بخشـی به ترافیک شـهری گفـت: در 
معاونـت حمل ونقـل و ترافیک شـهرداری 
همواره به دنبـال اجـرای پروژه های علمی 
در راسـتای رفع مشـکالت ترافیکی شـهر 
هسـتیم و بـه زودی اقدامـات جدیـدی در 
منطقـه یـک و بعضـی دیگـر از مناطـق 
منتخـب بـه صـورت آزمایشـی اجـرا 

. می کنیـم

مدیــر منطقــه ۹ شــهرداری اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه هــرس زمســتانه هــر ســال 
در زمــان رکــود رشــد و خــواب زمســتان 
درختــان انجــام می شــود، گفــت: 
ــپ  ــن اکی ــط چندی ــات توس ــن عملی ای
متخصــص و باتجربــه بــا اعتبــاری بالــغ 
ــال در  ــون ری ــارد و ۵۰۰ میلی ــر دو میلی ب

ــت. ــام اس ــال انج ح
ایمنــا، سیدســلمان  بــه گــزارش 
قاضی عســگر اظهــار کــرد: عملیــات 
و  درختــان  بازپیرایــی  و  هــرس 
درختچه هــا بــا هــدف جوان ســازی، 
ــک  ــاخه های خش ــذف ش ــی، ح فرم ده
و بیمــار، کاهــش سم پاشــی و اثــرات 
زیســت محیطی ســموم، فراهــم آوری 
شــرایط بهینــه رشــد و تعــادل بیــن 
شــاخه و ریشــه بــا بهره گیــری از 
روش هــای علمــی در دســت اقــدام 

اســت.
ــطح  ــی س ــور ایمن ــه منظ ــزود: ب وی اف
ــر، کاهــش آمــار تصادفات  ــردد در معاب ت
و آشکارســازی المان هــای ترافیکــی، 
شــاخه های ســرگیر و پوشــاننده تابلوهــا، 
ــرق و ســرچراغی های  تیرهــای چــراغ ب
بوســتان ها و معابــر نیــز بــا رعایــت 

ــی حــذف شــد. اصــول ایمن
ــان  ــهرداری اصفه ــه ۹ ش ــر منطق مدی
گفــت: در راســتای مناسب ســازی 
ــی  ــداوم زیبای ســیمای بصــری شــهر، ت
فضاهــای ســبز، افزایــش مقاومــت 
ــش  ــرس بی ــا، ه ــان و درختچه ه درخت
ــه  ــت و درختچ ــه درخ ــزار اصل از ۵۰ ه
در ســطح منطقــه در دســت اجــرا اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه هــرس زمســتانه 
هــر ســاله در زمــان رکــود رشــد و خواب 
زمســتان درختــان انجــام می شــود، 
ــن  ــط چندی ــات توس ــن عملی ــزود: ای اف
اکیــپ متخصــص و باتجربــه بــا 
اعتبــاری بالــغ بــر دو میلیــارد و ۵۰۰ 
ــت. ــام اس ــال انج ــال در ح ــون ری میلی
ــه  ــا توج ــرد: ب ــح ک قاضی عســگر تصری
ــش  ــان و افزای ــزان درخت ــل خ ــه فص ب
ــبز  ــای س ــات فض ــم ضایع ــدید حج ش
ــاط  ــظ آراســتگی و انضب ــه منظــور حف ب
شــهری، روزانــه بالــغ بــر ۱۰ تــن بــرگ 
ــود  ــع آوری می ش ــه جم ــطح منطق در س
ــه محــل دپــوی تولیــد خــاک بــرگ  و ب
ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
مســتقر در گلخانــه جــروکان انتقــال 

بــد. می یا

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان مطرح کرد:مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 لزوم استفاده از راهکارهای نوین
برای رفع مشکل ترافیکی مرکز شهر

 آغاز عملیات هرس زمستانه درختان
در منطقه ۹ اصفهان

احمدرضـا صادقی افـزود: ایـن بودجـه از محل اعتبـارات جاری شـرکت 
یعنـی حاصـل از درآمـد فـروش شـرکت از آب بهـا، وصـول حقابه هـا و 

چاه هـای حریمـی حاصـل شـده اسـت.
وی ادامـه داد: طـرح حفاظـت از زاینـده رود از سرشـاخه های رودخانـه در 
شهرسـتان های فریدونشـهر و فریـدن تا تاالب بیـن المللـی گاوخونی در 
هفت سـال اخیر اجرا شـده اسـت و بیش از صد نفر نیروی انسـانی شـامل 

تیم های گشـت و حقوقـی از ایـن منبع آبـی حفاظـت می کنند.
مدیر رودخانه ها و سـواحل شـرکت آب منطقه ای با بیان اینکـه نزدیک به 
۸۵۰ هکتار از حریم و بسـتر رودخانه های این استان از سـال ۹۴ تاکنون با 
هدف حفاظت از منابع آبی آزاد سـازی شـده اسـت، افزود: اقدامـات انجام 
شـده تاکنون در مجموع کاهش و جلوگیری از تصرفات بیشـتر رودخانه و 
حریم و بسـتر و برداشـت های غیرمجاز آب و پسـاب را در پی داشته است.

صادقی ادامـه داد: نزدیـک ۲۰۰ هکتار از حریم و بسـتر زاینده رود از سـال 
۹۵ تاکنـون آزادسـازی شـده و نزدیک بـه ۱۱۰ کیلومتـر جاده سـاحلی و 
بیـش از ۸۰ کیلومتـر دیـواره سـاماندهی در ایـن رودخانه احـداث و بیش 
از ۵۵ کیلومتر سـاخت دیواره و سـاحل سـازی برای آن انجام شـده است.
وی اضافـه کرد: بسـتر زاینـده رود به طـول ۲۰۰ کیلومتر الیروبی شـده و 
هم اکنون از پـل اورگان تا پـل آزادگان در حال اجرا اسـت. همچنین ۳۵۰ 
کیلومتر از رودخانه های اسـتان تاکنـون رپرگذاری )شـاخص گذاری حد و 
بسـتر رودخانه( شـده و در سـال جاری این پروژه برای شهرستان شهرضا 

و رودخانه های اسـفرجان و هونجان تعریف شـده و در حال اجراسـت.
این مدیـر شـرکت آب منطقه ای با اشـاره بـه اجرای طـرح احـداث دیواره 
سـاماندهی به طول پنج کیلومتـر و الیروبـی ۱۵ کیلومتـر از رودخانه های 
اسـتان در زمان حاضر گفت: آزادسازی بسـتر رودخانه ها و سـاماندهی آن 
به مشـارکت سـایر دسـتگاه های مرتبط به ویـژه شـهرداری ها در مناطق 
شـهری و بنیـاد مسـکن در روسـتاها نیـاز دارد که الزم اسـت بـا پیگیری 

مقامات اسـتانی محقق شـود.
وی چندی پیش در خبـری گفـت: ۷۰ درصد از بسـتر رودخانـه زاینده رود 
در محدوده شـهر اصفهان دارای سند اسـت و تالش برای سـنددار کردن 

بخش های باقـی مانده ادامـه دارد.
احمدرضا صادقـی افزود: این شـرکت در نظـر دارد که برای اخذ سـند کل 
بسـتر رودخانـه زاینـده رود در واحدهای ثبتـی مختلف و در شهرسـتان ها 
درخواسـت ارائه دهد و بـا توجه بـه توافقنامـه وزارت نیرو و سـازمان ثبت 

اسـناد و امالک کشـور امید اسـت که این روند تسـریع شـود.
وی ادامـه داد: این مجموعـه از حدود چهار سـال پیش برای گرفتن سـند 
رودخانه در واحـد ثبتی جنـوب اقدام کـرد که بـا اهتمام همـکاران بخش 
حقوقـی و دفتـر مهندسـی رودخانه هـا و سـواحل، سـند بسـتر رودخانـه 
زاینده رود در ساحل سـمت راسـت به مسـاحت ۲۳۹.۱۴ هکتار حد فاصل 

بند آبشـار تا نیـروگاه ُدرچـه در بهـار ۱۴۰۰ صادر و اخذ شـد.

مدیــر رودخانه هــا و ســواحل شــرکت آب 
ــارد تومان  منطقــه ای اصفهــان از تأمیــن ۲۵ میلی
بــرای طــرح ســاماندهی و الیروبــی رودخانه های 
ــرارداد مرتبط  این اســتان در ســالجاری و عقــد ق

ــا ایــن پــروژه خبــر داد. ب

تأمین ۲۵ میلیارد تومان از 
طرح ساماندهی و الیروبی 

رودخانه های استان

مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان خبر داد:

گفت و گو

مشاور رییس و مسوول هماهنگی 
استان های سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور گفت: ساالنه 
حدود ۷۰ سانتی متر تا ۱.۵ متر از سطح 
آب های زیرزمینی ایران کاهش 

می یابد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدحسین 
میرعماد، در مراسم تکریم و معارفه 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان افزود: حفظ آب و خاک 
و امنیت غذایی از مقوله های مهم 
ایران به شمار می رود و در حوزه حفظ 
آب، اجرای طرح های آبخیزداری 
و آبخوانداری تا حدی می تواند در 
کاهش مشکالت این بخش نقش 

داشته باشد.
وی اضافه کرد: تقویت منابع آبی در 
حوزه باالدست دشت ها باید بطور 
جدی دنبال شود تا شاهد اُفت شدید 
سطح ُسفره های آب زیرزمینی در این 

اراضی نباشیم.

فرسایش خاکی ۱۶.۵ ُتن 
در هر هکتار از اراضی

استان های  هماهنگی  مسوول 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور خاطرنشان کرد: فرسایش 
خاک در ایران کمتر مورد توجه قرار 
گرفته است بطوریکه با فرسایش 
۱۶.۵ ُتن خاک در هر هکتار روبه رو 

هستیم.
میرعماد ادامه داد: این میزان شدید 
فرسایش خاک در کنار کانون های 

ُمتعدد فرسایش باد در کشور مشکالت 
عدیده ای را بویژه برای زیرساخت های 
اقتصادی بوجود آورده است که در 
صورت بی توجهی، بیشتر هم خواهد 

شد.
وی خاطرنشان کرد: تولید و کاشت 
یک میلیارد اصله نهال بعنوان یک 
پروژه اساسی در سطح کشور نقش 
ویژه ای در کاهش مشکالت مورد 

اشاره خواهد داشت.
مشاور رییس سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور در بخش دیگر 
سخنان خود با موضوع مراتع اشاره 
و تصریح کرد: افزایش تولید علوفه 
در ۵۰ میلیون هکتار از مراتع کشور 
در دستور کار این سازمان قرار گرفته 

است.
میرعماد ادامه داد: مراتع کشور از 
ظرفیت خوبی برخوردار است، اما 
تاکنون آنطور که باید و شاید از آن 
بهره نگرفته ایم بخصوص در توسعه 
صنعت کشت و تولید گیاهان دارویی، 

منبع مناسبی به شمار می رود.

کار  به  توجه  لزوم 
کارشناسی و مطالعاتی در 

حوزه منابع طبیعی
و  طبیعی  منابع  جدید  مدیرکل 
آبخیزداری اصفهان نیز در این جلسه 
گفت: هر اقدام و پروژه ای در استان 
باید با کار کارشناسی و مطالعات انجام 
گیرد و اساس فعالیت ما نیز بر همین 

اصل استوار خواهد بود.

ابوطالب امینی ادامه داد: از سوی 
دیگر باید عرصه های منابع طبیعی 
را مانند ملک شخصی خود بدانیم و 
دلسوزانه برای آن چاره اندیشی و کار 
کنیم، همچنین حل معضالت مراجعه 

کنندگان نیز باید در دستور کار باشد.
در این مراسم که در سالن اجتماعات 
اداره کل منابع طبیعی استان برگزار 
عبدالحمید  تالش های  از  شد، 
محمدعلی  و  سرپرست  محمدی 
کاظمی مدیرکل اسبق این اداره 
کل تقدیر و ابوطالب امینی بعنوان 
و  طبیعی  منابع  جدید  مدیرکل 
آبخیزداری استان اصفهان منصوب 

و معرفی شد.
امینی پیشتر بعنوان معاون آبخیزداری 

اداره کل استان فعالیت می کرد.

ساالنه حدود ۱.۵ متر از 
سطح آب های زیرزمینی 

ایران کاهش می یابد
به گزارش ایرنا، برداشت بی رویه از 
ُسفره های آب زیرزمینی در کشور 
بخصوص در سال های اخیر بشدت 
افزایش یافته است، فعاالن منابع 
طبیعی بر این باورند که ادامه این 
روند با فرونشست وحشتناک زمین 

مواجه می کند.

کمبود منابع آب زیر زمینی در حال 
حاضر یکی از بحران های زیست 
محیطی در کره زمین است، در ایران 
حدود ۶۰۹ آبخوان وجود دارد که 
شرایط ۳۰۰ مورد از آنها بحرانی بوده 
و حدود ۵۰ آبخوان هم در آستانه 
ممنوعیت است که در مجموع یک 
وضعیت منفی در دشت های کشور را 

نشان می دهد.
به گفته مسووالن، بر اساس سنجش 
۳۳ ایستگاه در استان اصفهان، اُفت 
آب های زیرزمینی این خطه ساالنه 
بطور متوسط یک تا ۱.۵ متر برآورد 

می شود.

ساالنه حدود ۱.۵ متر از سطح آب های زیرزمینی ایران کاهش می یابد
مشاور سازمان منابع طبیعی:
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مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اصفهان گفت: پوشـش شـبکه ملی 
اطالعات در روسـتاهای باالی ۲۰ خانوار هشـت شهرسـتان این اسـتان به صد 

درصد رسـیده اسـت.
جعفر مطلـب زاده افزود: روسـتاهای بـاالی ۲۰ خانـوار شهرسـتان های آران و 
بیـدگل، تیـران و کـرون، خمینی شـهر، خوانسـار، فالورجـان، مبارکـه، نایین، 
نجف آبـاد از پوشـش ۱۰۰ درصدی شـبکه ملـی اطالعـات برخوردار هسـتند.
وی همچنیـن با بیـان اینکـه در مجمـوع ۱۷۸ روسـتای بـاالی ۲۰ خانـوار در 
شهرسـتان اصفهـان وجـود دارد ادامـه داد: پوشـش شـبکه ملی اطالعـات در 

روسـتاهای باالی ۲۰ خانوار این شهرسـتان به بیش از ۹۶ درصد رسـیده است.
مدیر کل ارتباطات و فنـاوری اطالعات اسـتان اصفهان اظهار داشـت: تنها ۹۱ 
روسـتای دیگر باقی مانـده تا پوشـش روسـتاهای بـاالی ۲۰ خانوار در اسـتان 

اصفهـان کامل شـود.
مطلـب زاده تصریـح کـرد: روسـتاهای متصـل بـه شـبکه ملـی اطالعـات در 
شهرسـتان های برخـوار )بـا ۷۱ درصـد پوشـش(، چـادگان )بـا ۷۸ درصـد 
پوشش(، سـمیرم )با ۷۶ درصد پوشـش(، فریدون شـهر )با ۷۴ درصد پوشش( و 
خوروبیابانک )بـا ۷۵ درصد پوشـش( زیر ۸۰ درصد پوشـش در اسـتان دارند که 

با احداث یا ارتقای در ۱۱ روسـتای دیگر، همه شهرسـتان های اسـتان پوششی 
بـاالی ۸۰ درصـد خواهند داشـت.

وی خاطرنشـان کرد: طـرح خدمات عمومـی اجباری روسـتایی )یـو. اس. او( از 
محـل بودجـه وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـرای خدمت رسـانی به 
مناطق کم برخـوردار روسـتایی تأمین و اجـرای آن توسـط اپراتورهای مختلف 

انجـام می شـود.
اسـتان اصفهان دارای یکهزار و ۹۳۴ روسـتا و آبادی با جمعیـت نزدیک به ۶۰۰ 

هزار نفر اسـت.

کامل شدن پوشش 
شبکه ملی اطالعات 
در روستاهای 
هشت شهرستان

مدیرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات اصفهان خبر داد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S
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شهرستان

Isfahan News

شهرستان  فرهنگی  میراث  اداره  رییس 
معادن  فعالیت های  آثار  گفت:  گلپایگان 
بر روی تپه ها و کوه ها به تنهایی آسیب 
سنگ  منظری  حریم  برای  بزرگی 
قانونی  است. مصطفی  تیمره  نگاره های 
افزود: این منطقه به لحاظ محیط زیست 
و آثار تاریخی آن بکر بوده و طی ۲۰ سال 
گذشته حریم منظری آن به هم ریخته 
است. وی با اشاره به اعالم شکایت میراث 
فرهنگی شهرستان گلپایگان در سال ۹۷ 
که منجر به توقف فعالیت دو معدن منطقه 
تیمره شد، گفت: دادستان دستور توقف 
استان  حوزه  در  که  معدنی  دو  فعالیت 
اصفهان بودند را صادر کرد و این معادن تا 
ابتدای امسال متوقف بودند تا اینکه دوباره 

فعالیتشان را شروع کردند.
قانونی با اشاره به از سرگیری فعالیت این 
اداره  افزود:  ابتدای سال جاری  از  معادن 
میراث فرهنگی شهرستان مجدد اعالم 
را  توقف عملیات  و دستور  شکایت کرد 
گرفت ولی پرونده همچنان در شعبه ۱۰۱ 
دادگاه کیفری گلپایگان منتظر رأی است.

دادگاه  این  فرایند  اینکه  بیان  با  وی 
طوالنی و هنوز منجر به رأی نشده است، 
ادامه داد: با این وجود با توجه به تنش های 
این  آسیب  از  مردم  نگرانی  و  اجتماعی 
معادن برای سنگ نگاره ها، این موضوع 
در سفر استاندار در اوایل امسال به شهر 

گلپایگان مطرح شد.
شهرستان  فرهنگی  میراث  اداره  رییس 
سفر  این  در  مصوبه ای  گفت:  گلپایگان 
محدوده ای  فرهنگی  میراث  که  داشتیم 
را به اداره صنعت و معدن اصفهان اعالم 
کند تا در آن محدوده معادن فعالیت نکنند.

قانونی گفت: این محدوده به اداره صنعت 
است،  شده  فرستاده  اصفهان  معدن  و 
سنگ  که  هرجایی  میدانی،  برداشت  در 
را  آنها  حریم  اضافه  به  بوده اند  نگاره ها 
کرده ایم  ابالغ  معدن  و  صنعت  اداره  به 
اما با این وجود نمی توانیم بگوییم در این 
وجود  نگاره ای  سنگ  اصاًل  محدوده ها 
ندارد و ممکن است نقش و اثری هم در 

دیگر مناطق وجود داشته باشد.
محدوده  پیشتر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
داده  معادن  به  فعالیت  برای  گسترده ای 
شده بود، افزود: قسمت های عمده فعالیت 

معادن در حریم منطقه غرقاب هستند.
قانونی یادآور شد: منطقه تیمره به درازای 
رودخانه »اناربار« و از منطقه قلعه ابراهیم 
شهرستان خوانسار در باالدست سد قدیم 
گلپایگان تا مناطق غربی استان گلپایگان 
و پراکندگی سنگ نگاره ها در آن به شدت 
زیاد است، این سنگ نگاره ها در بسیاری 
اما  دارند  وجود  گلپایگان  قسمت های  از 
مناطق،  این  جامع ترین  و  متمرکزترین 
تپه غرقاب است که در آن معادن فعال 

بوده اند.
فرهنگی  میراث  اداره  رییس  گفته  به 
 ۸۰ دهه  اوایل  در  معادن  این  گلپایگان 
بدون استعالم از میراث فرهنگی اصفهان 

مجوز اکتشاف و بهره برداری گرفته اند.
قانونی افزود: در منطقه تیمره که مشترک 
بین خمین در استان مرکزی و گلپایگان 
در استان اصفهان و استان لرستان است، 
سه معدن وجود دارد که یکی از آنها را 
اداره صنعت و معدن استان مرکزی و دو 
معدن دیگر را اداره صنعت و معدن استان 

اصفهان مجوز داده است.
وی افزود: محدوده اکتشافی که به این 
داده  گذشته  سال   ۲۰ طی  در  معادن 
شده، گسترده بوده است. در این سال ها، 
این  تاریخی  آثار  حوزه  در  تخریب هایی 
منطقه رخ داده است که باید تخریب های 

حریم منظری را هم به آنها افزود.
حاضر  زمان  در  اینکه  اعالم  با  قانونی 
فعالیت معدنی در منطقه تیمره وجود ندارد، 
سنگ های  از  غنی  محدوده  این  گفت: 
در  وفور  به  سنگ  این  و  است  سلیسی 

سطح زمین وجود دارد.
وی افزود: در بازدیدهای دوره ای، گزارشی 
از فعالیت معدن نداریم و ممکن است به 
صورت شبانه برداشت های سنگ سلیس 
ماشین  اما  انجام شود  به صورت دستی 

آالتی برای برداشت وجود ندارد.
به گفته قانونی در منطقه ای که به تیمره 
منطقه  و  »غرقاب«  تپه  است،  معروف 
»چم اسبه« ثبت ملی است و پرونده ثبت 
ملی منطقه »یان چشمه« نیز در شورای 
ثبت آثار تاریخی استان اصفهان تأیید و 
به وزارتخانه فرستاده شده و منتظر اعالم 

شماره ثبت ملی است.

 رییس اداره میراث فرهنگی
شهرستان گلپایگان:

۲۰ سال فعالیت معادن
حریم منظری سنگ نگاره های 

تیمره را از بین برده است
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فرمانـدار شهرسـتان آران و بیـدگل در 
مالقـات مردمی با جمعی از شـهروندان 
درخواسـت های آنـان را مـورد بررسـی 
قـرار داد. بـه گـزارش روابـط عمومـی 
فرمانـداری شهرسـتان آران و بیـدگل، 
در  فرمانـدار،  رضایـی  اکبـر  علـی 
پـای  مـردم  بـا  چهره به چهـره  دیـدار 
صحبت هـای آنان نشسـت تا پاسـخگو 
و پیگیـر خواسـته ها و مشـکالت آنـان 

. شد با
در ایـن مالقات مردمی درخواسـت های 
مراجعه کنندگان از سـوی فرمانـدار مورد 
بررسـی قـرار گرفـت و دسـتورات الزم 

بـرای رسـیدگی بـه آنها صادر شـد.
گفتنی اسـت این مالقات ها در راسـتای 
از  اربـاب رجـوع هـر دوشـنبه  تکریـم 
سـاعت ۹ صبـح الـی ۱۲ در محـل دفتر 

فرمانـدار برگـزار می شـود.
مـردم شـریف شهرسـتان آران و بیدگل 
می تواننـد جهـت هماهنگـی و تعییـن 
وقـت قبلی با شـماره تلفـن ۵۴۷۵۴۱۴۱ 

داخلـی ۱۱۶ تمـاس حاصـل نمایند.

گزارش تصویری

مالقات مردمی فرماندار شهرستان آران و بیدگل با جمعی از شهروندان

داشـت:  اظهـار  اسـالمی  شـورای  مجلـس  رئیسـه  هیئـت  عضـو 
گاهـی آمریکایی هـا تصمیماتـی را می گیرنـد کـه در اصـل بـا آن 
بتواننـد جمهـوری اسـالمی ایـران را محـدود کننـد امـا ناخواسـته 
ایـن عملکـرد آنهـا بـرای کشـور مـا سـودمند خواهـد بود و بـه نفع 

جمهـوری اسـالمی ایـران تمـام خواهـد شـد.
حسـینعلی حاجی دلیگانـی نماینـده مـردم شـاهین شـهر، میمـه و 
برخـوار در مجلـس شـورای اسـالمی، در خصوص قانـون منع ورود 
مقامـات ایرانـی و فرزندانشـان بـه آمریـکا، گفت: آمریـکا با تصویب 

چنیـن قانونـی در اصـل، ناخواسـته خدمـت بزرگـی بـه جمهـوری 
اسـالمی ایـران کـرده اسـت و ما نیز از ایـن قانون اسـتقبال خواهیم 

. د کر
وی بیـان کـرد: مـا معتقـد هسـتیم مسـئولینی کـه فرزنـدان آنها در 
آمریـکا بـرای درس و یـا زندگـی سـاکن هسـتند تحت تأثیر شـدید 
فرهنـگ غربـی قـرار می گیرنـد و فرهنـگ اصیـل ایرانی خودشـان 
را فرامـوش می کننـد کـه ایـن موضوع بسـیار نگـران کننده اسـت.

نماینـده مـردم شـاهین شـهر، میمـه و برخـوار مجلـس یازدهـم بـا 

تاکیـد بـر عوارض زندگـی در کشـورهایی مانند آمریکا؛ افـزود: افراد 
تحـت تأثیـر فرهنـگ غلـط آمریکایـی قـرار می گیرنـد و بـه خاطـر 
همیـن مسـئله، قانـون منـع ورود مقامات ایرانـی و فرزنـدان آنها به 
آمریـکا، لطـف بزرگـی در حـق جامعه ایرانی اسـت. حاجـی دلیگانی 
در انتهـا بیـان کرد: گاهـی آمریکایی هـا تصمیماتـی را می گیرند که 
در اصـل بـا آن بتواننـد جمهوری اسـالمی ایران را محـدود کنند اما 
ناخواسـته ایـن عملکـرد آنهـا برای کشـور ما سـودمند خواهـد بود و 

بـه نفـع جمهوری اسـالمی ایـران تمام خواهد شـد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:

منع ورود مقامات 
ایرانی و فرزندان آنها 
به آمریکا، لطف در حق 
جامعه ایرانی است

معـاون صنایع دسـتی اداره میـراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی شهرسـتان کاشـان از روند تسـهیل اعطای 
تسـهیالت فعـاالن صنایـع دسـتی روسـتایی بـا مشـارکت 

کمیتـه امداد خبـر داد.
 محمـد بینوا گفت: در جلسـه مشـترکی که بین ایـن اداره و 
کمیتـه امداد امام خمینی )ره( تشـکیل شـد، بـر برنامه ریزی 
و هدفمند کردن تسـهیالت اشـتغال برای هنرمندان صنایع 
دسـتی، بـه ویـژه فعـاالن صنایـع دسـتی در روسـتاهای 

شهرسـتان کاشـان تاکید گردید.
وی افـزود: این تسـهیالت در ۳ بخش مسـتقل، کارفرمایی 
و راهبـری بـه متقاضیـان واجد شـرایط پرداخـت می گردد و 
متقاضیـان و واجدیـن شـرایط می تواننـد بـرای دریافت این 

تسـهیالت در سـال ۱۴۰۲ اقدام نمایند.
بینـوا، تنـوع صنایـع دسـتی روسـتایی کاشـان را بـی نطیر 
توصیـف و تصریـح کرد: در این جلسـه که با حضور حمیدی 
رئیـس کمیتـه امداد امـام خمینـی )ره( برگزار گردیـد، مقرر 
شـد تـا بـا کمـک بخشـداران، دهیـاران، کارشناسـان حوزه 
صنایع دسـتی و کمیته امداد، پتانسـیل های بومی هر منطقه 
شناسـایی شـده تسـهیالت اشـتغال به صورت هدفمند و با 
نگاه توسـعه پایدار تعریـف و در اختیار متقاضیـان قرار گیرد.

تسـهیالت اشـتغال کمیتـه امـداد حضـرت امـام )ره( بـه 
صـورت قرض الحسـنه پرداخت می گردد و طی شـش ماهه 
نخسـت سـال جـاری مبلـغ ۴۵۰ میلیـارد ریـال تسـهیالت 

اشـتغال پرداخت شـده اسـت.

فرمانـدار ویـژه کاشـان گفـت: بافت فرسـوده خدمت رسـانی به مردم 
بـه ویـژه در زمان بـروز حوادث غیرمترقبه را با مشـکل جـدی روبرو 
می کنـد و الزم اسـت مالـکان با همکاری دولت نسـبت به نوسـازی 

ایـن بافت ها اقـدام کنند.
محمـد شـریف زارعـی در نشسـت سـتاد بازآفرینی شـهری کاشـان 
افـزود: اگر بهسـازی در بافت فرسـوده نباشـد امکان خدمت رسـانی 
بـه موقـع در آن با مشـکل مواجه می شـود، حضور و همـکاری مردم 
بـا دولـت برای بهسـازی بافت فرسـوده ضروری اسـت و سـازه های 

عمومـی کـه مـورد بازدیـد مـردم اسـت بایـد توسـط دسـتگاه های 
اجرایـی مربـوط و همـکاری مـردم بهسـازی و نوسـازی شـود تـا به 

هـدف بازآفرینی شـهری برسـیم.
وی اظهـار کـرد: کاشـان از شـهرهای دارای بافت فرسـوده اسـت و 
بایـد در خصـوص زلزلـه آمادگـی داشـته باشـیم، بایـد در بافت های 
فرسـوده که دارای مشـکل اساسـی بوده و ارزش تاریخی هم ندارند 
تدبیـر کرده و بافت های فرسـوده دارای ارزش تاریخی را با بهسـازی 

و مقـاوم سـازی ترمیم کنیم.

معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان:

تسهیالت اشتغال فعاالن حوزه صنایع دستی روستایی، تسهیل می شود
فرماندار ویژه کاشان:

بافت فرسوده خدمت رسانی را با مشکل روبرو می کند

مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه جمعی از رؤسا و 
مدیران این مجموعه با حضور در فرمانداری شهرضا، با 

فرماندار و مسئولین این شهرستان دیدار کردند.
اسماعیل قربانی در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از 
برگزاری جلسات تعاملی برای هم افزایی هر چه بیشتر 
دستگاه های خدماتی و حاکمیتی، الزمه توسعه ارتباطات 
روستایی را افزایش همین تعامالت دانست و گفت: با توجه 
به رویکرد دولت جدید مبنی بر توسعه دولت الکترونیک 
از طریق گسترش زیرساخت های فیبر نوری، امیدواریم با 
همکاری بیش از پیش فرمانداری ها و مخابرات، در آینده 
بسیار نزدیک شاهد اتصال همه استان به شبکه فیبر نوری 

مخابرات باشیم.
وی بر اهتمام مخابرات منطقه اصفهان به برقراری ارتباط 
بررسی  افزود:  و  تاکید کرد  استان  پایدار در جای جای 
آمارهای توسعه شبکه ثابت و سیار در سطح استان در 
طول سال های گذشته، نشان از حجم زیاد سرمایه گزاری 
مخابرات در زمینه توسعه خدمات ارتباطی در اقصی نقاط 
استان دارد که یکی از نقاط مهم همین شهرستان شهرضا 

است.
از  یکی  گفت:  جلسه  این  در  نیز  شهرستان  فرماندار 

و  است  هوشمند  شهر  ایجاد  پایدار،  توسعه  محورهای 
هوشمند  شهر  به  شهرضا  تبدیل  برای  خوبی  اقدامات 

برنامه ریزی شده است.
افزود: مهم ترین ضلع شهر هوشمند  امیر جعفری  سید 
ایجاد  ارتباطات و مخابرات است و  حوزه IT و فناوری 
شهر هوشمند باعث تسهیل امور شهروندان، صرفه جویی 
در منابع، کاهش ترافیک و کمک به رفع مسائل زیست 

محیطی می شود.
جعفری گفت: ارتباطات امن با سرعت باال و امنیت شبکه، 
نیاز یک شهر هوشمند است که مقدمه سازیهای الزم 

برای ایجاد آن در شهرضا انجام شده است.
وی با اشاره به این که شهرضا یکی از شهرستان های 
با  داشت:  بیان  است،  تصویری  پایش  حوزه  در  پیشرو 
توجه به ضریب نفوذ باالی تلفن همراه در شهرستان، 
نیاز به افزایش سرعت و بهبود کیفیت اینترنت همراه و 
حل مشکل آنتن دهی در راه های بین شهری و روستایی 

داریم.
گفتنی است، شیال صفایی رئیس اداره مخابرات شهرستان 
شهرضا، در ابتدای این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت 

ارتباطی این شهرستان ارائه نمود.

در نشست مدیر مخابرات اصفهان با فرماندار شهرضا مطرح شد:

 توسعه دولت الکترونیک از طریق گسترش
زیرساخت های فیبر نوری

مدیرعامل سازمان آتش نشانی خمینی شهر گفت: بر اثر گاز گرفتگی در یکی از منازل 
مسکونی خمینی شهر یک نفر فوت و یک نفر مسموم شد.

آتش پاد دوم مهدی مرادیان اظهار کرد: حادثه به مرکز فرماندهی عملیات سازمان 
آتش نشانی خمینی شهر اعالم شد و در کمترین زمان ممکن تیم هایی از آتش نشانی، 
پاکروان  بلوار جمهوری - خیابان  در  به محل حادثه  انتظامی  نیروی  و  اورژانس 

اعزام شدند.
وی اضافه کرد: با وجود اطالع رسانی گسترده ای که در ماه های اخیر در رسانه ها 

برای جلوگیری از این گونه اتفاقات انجام شده متأسفانه یک نفر مرد ۵۸ ساله فوت 
و یک نفر خانم ۵۳ ساله براثر گاز گرفتگی دچار مسمومیت شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی خمینی شهر، ادامه داد: زمانی که تیم های امدادی در 
محل حادثه حضور یافتند یک نفر مرد براثر گازگرفتگی و به دلیل مسمومیت شدید 
عالئم حیاتی نداشت و جان خود را از دست داده بود و همچنین یک نفر خانم برای 
مداوا به بیمارستان ۹ دی منتقل شد. ۲ فرزند این خانواده نیز خوشبختانه در این 

حادثه آسیبی ندیدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی خمینی شهر خبر داد:

یک فوتی و یک مسموم بر اثر گازگرفتگی
اسـالمی  انقـالب  مسـکن  بنیـاد  مدیـر 
اردسـتان گفـت: ایـن بنیـاد هـم اکنـون بـا 
در حـال سـاخت ۱۳۲  مردمـی  همـکاری 
واحـد مسـکن طـرح نهضـت ملـی بـا زیـر 
بنـای ۸۵ مترمربـع در قالـب ۱۱ بلـوک ۱۲ 

واحـدی در سـطح شهرسـتان اسـت.
سـید ایمـان فتوحـی افـزود: ۲۴ واحـد ایـن 
طـرح بـا پیشـرفت فیزیکـی ۶۵ درصـد در 
مرحلـه تاسیسـات قـرار دارد و ۱۰۸ واحـد 

دیگـر در مرحلـه اجـرای اسـکلت اسـت.
وی اظهـار کـرد: بـرای سـاخت هـر واحـد 
مسـکونی ۳۰۰ میلیـون تومـان تسـهیالت 
بانکـی بـا کارمـزد ۱۸ درصد و بـاز پرداخت 
۲۰ سـاله پیـش بینـی شـده و آورده هـر 
متقاضـی باقیمانده قیمت تمام شـده اسـت.

اسـالمی  انقـالب  مسـکن  بنیـاد  مدیـر 
اردسـتان در خصـوص اجـرای طرح نهضت 
ملـی مسـکن در شـهرهای زواره و مهابـاد 
تصریـح کـرد: بـرای اجـرای ایـن طرح هـا 
در انتظـار مصوبـه شـورای مسـکن اسـتان 
اصفهـان در خصـوص تعییـن تکلیف زمین 
مـورد نیـاز برای سـاخت خانه هـای ویالیی 

ست. ا
فتوحی گفـت: علت توقف عملیات سـاخت 
مسـکن کریمان اردسـتان به دلیل اسـتفاده 
پیمانـکار از نیروهـای اتبـاع بیگانـه اسـت، 
پیمانـکار موظف اسـت بـا تأمیـن نیروهای 
جایگزیـن عملیـات عمرانـی را دوبـاره آغاز 

. کند
وی بـا اشـاره به اجـرای طرح سـاخت ۱۴۰ 
واحد مسـکونی روسـتایی در اردستان گفت: 
روسـتای  واحـدی  اکنـون طـرح ۷۰  هـم 
ظفرقنـد در بخـش مرکـزی و مجموعه ۷۰ 
واحـدی روسـتای امیران در بخـش زواره در 

مرحلـه اجرای اسـکلت قـرار دارند.
اسـالمی  انقـالب  مسـکن  بنیـاد  مدیـر 
اردسـتان بیـان کـرد: پرداخـت تسـهیالت 
۲۰۰ میلیـون تومانـی سـاخت مسـکن در 
روسـتاها آغـاز شـده و ایـن تسـهیالت بـا 
کارمـزد چهـار درصد و بازپرداخت ۲۰ سـاله 

بـه متقاضیـان ارائـه می شـود.
شهرسـتان اردسـتان با بیش از ۴۳ هزار نفر 
جمعیـت در ۱۱۸ کیلومتری شـمال اصفهان 

دارد. قرار 

رئیـس اداره مخابـرات شهرسـتان اردسـتان از بهره بـرداری دو طـرح مخابراتـی در 
شـهرهای اردسـتان و مهاباد خبـر داد.

حمیدرضـا ترکیـان اظهـار کـرد: بـا اجـرای پـروژه جایگزینـی کابـل مسـی مرکـز 
مخابـرات اردسـتان بـا تجهیـزات فیبـر نـوری، سـرویِس اینترنـت بیـش از ۱۰۵۰ 

مشـترک شـهر اردسـتان بهبـود یافـت.
وی افـزود: هزینـه اجـرای این پـروژه ۱۵ میلیارد ریـال بود که با اجرای آن مشـکل 
واگـذاری تلفـن ثابت به مشـترکین و اماکن واگذاری با به روزترین سیسـتم اینترنت 
حـل می شـود. در حـال حاضـر اداره مخابـرات می توانـد بـه همه مشـترکین شـهر 

اردسـتان اینترنت نسـل جدید یـا اینترنـت VDSL ارائه کند.
رئیـس اداره مخابـرات شهرسـتان اردسـتان در خصـوص گالیـه شـهروندان درباره 
سـرعت اینترنت، تصریح کرد: در شـهر اردسـتان با بسترسـازی که برای زیرسـاخت 

خدمـات انجـام شـده هیـچ گونه مشـکلی بـرای دریافـت اینترنت پرسـرعت وجود 
نـدارد، ولی نصب فیلترشـکن ها سـرعت اینترنت را به شـکل قابـل توجهی کاهش 

می دهـد کـه باعث گالیه مشـترکین شـده اسـت.
ترکیـان بـا اشـاره بـه راه اندازی سـایت جدید تلفن همراه شـهر مهابـاد، گفت: بیش 
از سـه سـال اسـت پیگیر راه اندازی این سـایت که به صورت فول تکنولوژی اسـت 
و بـا هـدف افزایـش سـرعت اینترنـت و ارتقای پوشـش مخابراتی برای مشـترکین 
اسـت، بودیـم. بـرای راه انـدازی از ایـن سـایت حـدود ۱۰۰ میلیـارد ریـال از محـل 

شـرکت ارتباطات سـیار هزینه شـده است.
وی تصریـح کـرد: بـا راه انـدازی از ایـن سـایت تمـام مشـترکین شـهر مهابـاد و 
روسـتاهای اطـراف و محـور ترانزیـت اردسـتان بـه کاشـان می تواننـد از اینترنـت 

پرسـرعت اسـتفاده کننـد.

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان:

 ۱۳۲ واحد مسکن طرح نهضت ملی
در اردستان در حال ساخت است

رئیس اداره مخابرات شهرستان اردستان خبر داد:

بهره برداری از دو طرح مخابراتی
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The head of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA), in 
a meeting with the Vietnam-
ese ambassador to Tehran 
on Monday, said developing 
barter trade between the two 
countries is going to eliminate 
the barriers created by lack of 
banking relations.
According to Gholam-Hossein 
Shafeie, developing barter 
trade will lead to a significant 
increase in the trade exchang-
es between the two countries, 
the ICCIMA portal reported.
Referring to Vietnam’s $550 
billion trade in 2022, Shafeie 
said: “Although the econom-
ic relations between Iran and 
Vietnam have a favorable level 
and the fields of cooperation 
between the two countries are 
very diverse, there are also 
serious problems which have 
prevented the realization of 
existing capacities.”
Shafeie underlined banking 
and monetary problems and 
transportation issues as the 
two main obstacles to the 
development of economic 
relations between the two 
countries and added: “Fortu-
nately, barter trade between 
the two countries, especially 
in the agricultural sector, has 
a very high capacity. We need 

tropical fruits and rice, while 
Vietnam needs Iranian prod-
ucts such as apples, pome-
granates, and other agricul-
tural products. Therefore, it is 
possible to increase the barter 
trade interactions between the 
two countries through serious 
negotiations and leave the 
banking problems behind.”
The ICCIMA head further 
mentioned Vietnam’s free 
trade agreement with Eura-
sian countries and said: “Iran 
has also entered this circle 
and our cooperation in this 
format can be significant. Vi-
etnam is also one of the ac-
tive countries in the ASEAN 
region (Association of South-
east Asian Nations) and Iran 
is also an active member of 
ECO (Economic Cooperation 
Organization). These capaci-
ties can be of interest to the 
two countries in line with the 
development of multilateral 
relations.”
Luong Quoc Huy for his part, 
emphasized his country’s 
readiness to take the neces-
sary measures to deepen the 
relations with Iran, saying: 
“Iran is one of Vietnam’s ma-
jor partners in West Asia and 
we look at Iran as a gateway 
to this region. Vietnam is also 
an important partner for Iran 

in Southeast Asia.”
In a meeting between the Vi-
etnamese ambassador and 
Head of Iran’s Trade Pro-
motion Organization (TPO) 
Alireza Peyman-Pak back on 
August 30, the two sides had 
stressed the need to begin of-
ficial negotiations for signing 
a preferential trade agreement 
(PTA) between the two coun-
tries.
“An important measure for 
increasing trade between the 
two countries is to start nego-
tiations for signing a preferen-
tial trade agreement; Such an 
agreement is underway with 
Indonesia and we hope that 
with the necessary follow-ups, 
it will also be signed and im-
plemented between Iran and 
Vietnam,” Peyman-Pak said at 
the meeting.
The TPO head pointed out that 
his meeting with Luong Quoc 
Huy could be a prelude to ex-
panding cooperation between 
Iran and Vietnam, saying: 
“The value of trade between 
the two countries is currently 
$120 million, which is not an 
acceptable figure and should 
be increased in the future with 
the development of coopera-
tion.”
Pointing out that the low vol-
ume of trade between the two 

sides has various reasons 
that should be identified and 
resolved, the official added: 
“Currently, the businessmen 
of the two countries do not 
have sufficient knowledge of 
each other’s capacities and ef-
fective measures and planning 
should be done in this regard 
so that we can improve the 
space for the development of 
trade between the two sides.”
The TPO head emphasized 
that the trade between the two 
countries should increase at 
least to two billion dollars and 
continued: “The first step in 
this direction is to hold a joint 
economic committee meeting 
to activate previously reached 
agreements because four 
years have passed since the 
last meeting of the two coun-
tries’ Joint Economic Commit-
tee was held.”
It is necessary to hold co-
ordination meetings in this 
regard as soon as possible, 
Peyman-Pak stressed.
He pointed to exchanging 
trade delegations between the 
two countries as the second 
step toward improving mutu-
al trade relations and said: “If 
these exchanges are planned 
and carried out in a coherent 
and logical manner, favorable 
trade agreements will be con-

cluded between the parties.”
Referring to the fact that del-
egations can be exchanged 
concurrently with holding 
various exhibitions in both 
countries, Peyman-Pak em-
phasized that an agreement 
should be signed with corre-
sponding entities in Vietnam 
to manage such affairs.
The head of Iran’s Trade Pro-
motion Organization further 
pointed to the establishment 
of a barter trade mechanism 
between the two countries as 
another important measure 
that could be taken for the 
development and expansion 
of mutual commercial coop-
eration, saying: “There are 
products in both countries 
that are needed by the other 
side, and with a barter trade 
mechanism, such products 
can be exchanged easily, 
leading to more exports for 
both sides.”
Further in the talks, Luong 
Quoc Huy, in his turn, wel-
comed the ideas and sug-
gestions offered by Pey-
man-Pak and emphasized 
that the implementation of 
the mentioned agreements 
would play a direct role in 
the development of economic 
cooperation between the two 
countries.
He went on to point out that 
in the first seven months of 
2022 and after the end of the 
Covid-19 pandemic, all busi-
ness and production fields of 
Vietnam have returned to nor-
mal operation, adding: “The 
country’s economic situation 
has stabilized and inflation is 
under control; Currently, Viet-
nam’s trade balance with oth-
er countries stands at $431 
billion and the country has a 
great potential to have eco-
nomic cooperation with Iran 
as well.”
The ambassador mentioned 
Iran as Vietnam’s biggest 
trade partner in West, South 
East, and East Asia and con-
sidered the Islamic Republic 
as a gateway for the export 
of Vietnamese products to 
Europe.

Tehran, Hanoi stress developing barter trade to remove banking barriers

Impressive farewell 
to 400 unknown mar-
tyrs
Massive and impressive funeral 
processions were held for almost 
400 unknown martyrs of the Sa-
cred Defense across the country on 
Tuesday.
The Sacred Defense refers to Iran’s 
resistance against the invading 
Saddam Army in the 1980s.
200 of the martyrs were honored in 
Tehran.
The remains of these martyrs, 
known as heroes of defending 
against the invaders, were un-
earthed after the passage of 34 
years since the war ended.
Mourners from all walks of life at-
tended funeral services in several 
cities around the country. 
Commemorating and interring the 
remains of the martyrs took place 
in conjunction with the martyrdom 
anniversary of Lady Fatima (SA) 
which fell on Tuesday, December 
27. 
The funeral ceremonies were also 
performed ahead of the martyrdom 
anniversary of Lieutenant General 
Qassem Soleimani on January 3, 
known as Day of Resistance in the 
Iranian calendar.
These unearthed unknown sol-
diers took part in military opera-
tions, such as Badr, Ramazan, Be-
it-ul-Moqaddas, Valfajr, and Karbala 
5 and 6.
On September 22, 1980, Iraq’s for-
mer tyrant Saddam Hussein invad-
ed Iran, starting a bloody eight-year 
war against the Iranians.
Addressing the funeral proces-
sion in Tehran, President Ebrahim 
Raisi said the arms of the Iranian 
nation remain “open” to those 
who were tricked by the adversar-
ies during the most recent riots 
in the country, but no sympathy 
would be shown to those who 
fought intentionally against the 
nation.
All those who were duped will be 
given amnesty, but “we won’t show 
pity” to the vengeful rebels, he de-
clared.
The president went on to say that 
haughty groups mislead people 
with meaningless platitudes and 
promises of increased freedom, but 
they only cause agony and shame 
to nations.
The recent events in Iran were the 
result of a multifaceted conflict be-
tween several groups, stating that 
all ambitious movements engaged 
in the violent unrest and the rest 
were involved in launching misin-
formation. 
“The recent riots were a battle 
between many groups as for-
eign-backed royalist currents, hyp-
ocrites (MKO/MEK), and currents 
of arrogance played a role in this 
unrest,” he pointed out. 
Raisi stated that Leader of the Is-
lamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei had issued a timely 
warning in this respect, noting, 
“The rumor-mongers intended to 
destroy the optimism of the Irani-
an people and mislead the Muslim 
society.”
The president said the enemies 
triggered unrest in the country as 
they were irritated by the nation’s 
outstanding accomplishments in 
several fields.
The Iranian people, he said, have 
learnt to fight the enemy, despite 
the foes’ best efforts to obstruct 
Iran’s progress. He emphasized 
that the enemy has tried everything 
to do so.
However, Raisi asserted, that “all 
their attempts against the Islamic 
Republic have shamefully failed.”
The president also chastised 
Tehran’s foes for their conflict-
ing words, saying they “send us 
messages via different channels, 
proclaim their desire to engage di-
alogue (to revive the 2015 nuclear 
deal), and claim that they have no 
goal to topple the Iranian govern-
ment.”
However, he said, the Iranian peo-
ple are fully aware of their plans and 
ploys. 

MP emphasizes 
role of parliamen-
tary ties in advanc-
ing Iran-Russia 
collaboration
The role of the Iranian and 
Russian parliaments in ena-
bling and expediting collabo-
ration between the two states 
was highlighted on Monday by 
Ebrahim Rezaei, a prominent 
member of the Iranian parlia-
ment.
Rezaei, chairman of the 
Iran-Russia parliamentary 
friendship group, made the 
comments during a meeting 
with his Russian counterpart 
Vladimir Vasilyev, who was 
visiting Tehran along with a 
parliamentary team.
The Iranian legislator empha-
sized Tehran’s neighbor-friend-
ly foreign policy by stating that 
improving ties with Russia is 
of utmost significance to the 
Islamic Republic.
The presidents of Iran and 
Russia have agreed on impor-
tant points that might have a 
significant influence on the 
development of relations be-
tween the two nations, he re-
marked.
Rezaei pointed out that the 
parliaments of Russia and 
Iran may have great influence 
by utilizing their legislative au-
thority to eliminate legal barri-
ers to fostering cooperation in 
all fields.
For his part, Vladimir Vasilyev, 
the head of the Russia-Iran 
parliamentary friendship 
group, stated that furthering 
the development of ties be-
tween Iran and Russia may 
contribute to advancing the 
interests of the citizens of both 
states.
He emphasized the importance 
of the agreements and coop-
eration projects between Iran 
and Russia and the need for a 
prompt implementation of the 
already inked accords.
Vasilyev considered that the 
parliaments of Russia and Iran 
might work with the knowl-
edge of specialists from each 
country to clear the path for 
the settlement of issues im-
peding bilateral trade.

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

U.S. Congress 
passes fresh an-
ti-Iran, meddle-
some Act
The U.S. Congress passed on 
Saturday another act against 
the Iranian nation which signi-
fies nothing but a blatant and 
flagrant violation of human 
rights, leaving a trail of med-
dlesome measures.
Congress has reportedly 
passed the Masih Alinejad 
HUNT Act, named after the 
so-called journalist working in 
cahoots with foreign-backed 
intelligence agencies.
“It’s official: Congress passed 
the Masih Alinejad HUNT Act 
imposing mandatory sanc-
tions on Iranian officials re-
sponsible for the ongoing 
suppression of basic human 
rights in Iran and identifying all 
foreign banks doing business 
with these sanctioned indi-
viduals,” the Senate Banking 
Committee Republicans Twit-
ter account said purportedly 
on Saturday.
The bill slaps penalties on for-
eign persons (i.e., people or 
organizations) engaged in the 
harassment of certain people, 
such as human rights advo-
cates.

During the past Iranian calendar 
week (ended on Friday), 2,667,264 
tons of commodities worth nearly 
$731 million were traded at Iran Mer-
cantile Exchange (IME).
As reported by the IME’s Public Re-
lations and International Affairs De-
partment, the exchange traded on 
its metals and minerals trading floor 
2,175,456 tons of commodities val-
ued at more than $478 million.
On this floor the IME sold 1,080,565 
tons of cement, 740,000 tons of iron 
ore, 248,093 tons of steel, 55,000 
tons of sponge iron, 42,575 tons of 
zinc, 8,250 tons of aluminum, 6,042 
tons of copper, 200 tons of molybde-
num concentrate, 10 kg of gold bars 
and 6,728 vehicles.
Furthermore, the IME witnessed on 
both domestic and export rings of its 
oil and petrochemical trading floor 
431,282 tons of commodities worth 
nearly $247 million.
Commodities traded on this floor 
included 201,820 tons of bitumen, 
115,000 tons of vacuum bottom, 
91,480 tons of polymeric products, 
31,735 tons of chemicals, 17,000 
tons of lube cut, 15,600 tons of sul-
fur, 8,381 tons of base oil, 3,100 tons 
of petroleum products and 300 tons 
of insulation.
The IME also traded within the same 
week 8,691 tons of commodities on 
its side market.
As previously reported, 10,931,107 

tons of commodities worth over $3 
billion were traded at Iran Mercantile 
Exchange during the past Iranian cal-
endar month Azar (ended on Decem-
ber 21).
The exchange traded on both domes-
tic and export rings of its oil and pet-
rochemical trading floor 1,791,743 
tons of commodities valued at nearly 
$991 million.
The IME’s customers purchased on 
this floor 526,000 tons of vacuum 
bottom, 491,023 tons of bitumen, 
419,853 tons of polymeric products, 
157,696 tons of chemicals, 120,500 
tons of lube cut, 41,000 tons of sul-

fur, 23,788 tons of oil, 9,632 tons of 
petroleum products, 1,200 tons of 
insulation and 1,050 tons of feed-
stocks.
Furthermore, the exchange saw trade 
of 9,133,701 tons of commodities 
worth more than $2 billion on its 
metals and minerals trading floor.
Items traded on this floor included 
4,592,219 tons of cement, 2,199,000 
tons of iron ore, 1,784,395 tons of 
steel, 340,000 tons of sponge iron, 
131,650 tons of zinc, 31,175 tons 
of aluminum, 24,731 tons of copper, 
2,000 tons of cast iron, 750 tons of 
molybdenum concentrate, 100 tons 

of lead, 36 tons of precious metals 
concentrate and 272 kg of gold bars.
It’s worth noting that the IME also 
traded 13,686 vehicles on its auto-
mobile trading floor.
Last was the IME’s side market on 
which the exchange traded 5,649 
tons of commodities
The value of trades at Iran Mercan-
tile Exchange rose 102 percent, and 
the volume of trades at the exchange 
increased 128 percent in the past 
Iranian calendar year 1400 (ended 
on March 20), which was the highest 
level of growth in the history of the 
exchange since its establishment.
Statistical data show that in the 
past year, in addition to new re-
cords in the volume and value of 
trades of different products, 10 ma-
jor records in total value and phys-
ical market trades were registered. 
In a way that besides the total value 
of trades, the volume and value of 
physical market trades, the volume, 
and value of industrial products and 
petrochemicals trades, the value of 
oil products trades and the volume 
and value of side market trades all 
hit records.
IME is one of the four major stock 
markets of Iran, the other three 
markets are Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran’s over-the-counter (OTC) 
market known also as Iran Fara 
Bourse (IFB), and Iran Energy Ex-
change (IRENEX).

Commodities worth nearly $731m traded at IME in a week
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The revenues of 67 percent of 
the Iranian companies active in 
the stock market have increased 
in the eighth Iranian calendar 
month of Aban (October 23-No-
vember 21) as compared to the 
same month in the previous 
year.

Based on the data released by 
the Securities and Exchange Or-
ganization (SEO), of the 39 ma-
jor industries active in the stock 
market, 28 industrial groups 
earned more profit in the men-
tioned month compared to the 
previous year.

67% of companies 
active in stock 
market earn more 
monthly profit

Tehran says Ar-
ab-Israeli nor-
malization won’t 
contribute to re-
gional stability

The Iranian Foreign Ministry 
on Monday warned that any 
normalization of relations 
between some Arab gov-
ernments and the regime in 
Israel will not contribute to 
stability and security in the 
region.
“We believe that developing 
ties and the normalization of 
relations between Arab and 
Muslim countries and the Is-
raeli regime will not contrib-
ute to strengthening stabili-
ty, security and peace in the 
region, nor will it contribute 
to upholding the rights of the 
Palestinian people,” Foreign 
Ministry spokesman Nas-
ser Kanaani told a weekly 
press conference following 
incoming Israeli Prime Min-
ister Benjamin Netanyahu’s 
comments on normalizing 
relations with Saudi Arabia.
“The Palestinian nation has 
not welcomed the normal-
ization of relations. The na-
tions in the region have also 
shown that they do not wel-
come the normalization of 
relations between some Is-
lamic and Arab governments 
and the Israeli regime, and 
they do not accept it,” he 
added, according to Press 
TV.
The diplomat further 
stressed that Iran’s position 
toward the Israeli entity is 
clear, noting that the Pal-
estinian people expect the 
countries of the region to 
defend their rights.
Earlier, Netanyahu claimed 
that normalization with Sau-
di Arabia would lead to a 
resolution of the Israeli-Pal-
estinian conflict.

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

VP dismisses al-
legations of sex-
ual harassment 
against jailed 
women
The allegations made by the 
Western media outlets con-
cerning treatment toward fe-
male inmates have been de-
nied as completely false by 
the Iranian vice president for 
family and women’s affairs.
Ensieh Khazali said on Mon-
day that she recently paid a 
visit to the women’s wards at 
Tehran’s jails and had a con-
versation with every single 
jailed woman. 
“I talked to every woman 
there for a long time, and the 
women officials who were 
with me also talked to every 
woman, and we received 
their letters, and are still 
investigating their cases,” 
Khazali explained.
The vice president empha-
sized the charges that fe-
male prisoners were “being 
sexually harassed are at all 
untrue.”
Khazali continued by empha-
sizing that “officials at the 
office of the vice president 
for women’s affairs talked to 
the female prisoners in pri-
vate sessions.”

20 Surprising 
Health Benefits of 

Ginseng Tea
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.stylecraze.com/articles/amazing-benefits-uses-of-ginseng-tea/

From hypertension to chronic pain, 
this medicinal beverage can help man-
age everything.
If you love having tea and trying its 
different varieties, chances are you 
must have heard about the benefits of 
ginseng tea already. If not, then we are 
here to help you. 
Ginseng tea is prepared from the gin-
seng root extract and is enriched with 
the goodness of the naturally occur-
ring antioxidants called ginsenosides. 
These confer medicinal properties that 
can help you with menstrual cramps, 
asthma, digestive issues, and a few 
other significant health concerns. 
Read on to know more about the 
health benefits of ginseng tea and how 
you can prepare a cup of this good-
ness for yourself.
Healing Elements Of Ginseng Tea
Ginsenosides: Also called panaxo-
sides, these compounds are the most 
active ingredients with healing prop-
erties in a ginseng root. They are the 
most sought-after natural saponins 
in nature that can penetrate cells to 
improve resistance to stress and en-
hance cellular balance (1).

Spices: You can combine other spices 
along with ginseng root like cinna-
mon, ginger, and apple cider to make 
your tea more flavorful and potent.
Ginseng tea is considered as one of 
the most nutritious herbal supple-
ments available in the world. Its pro-
posed benefits are stated below in 
brief:
1. Relieves Menstrual Problems
Ginseng can also help relieve pain and 
discomfort during menstrual cycles.
American wild ginseng tea is known 
for its cooling and soothing effects. It 
contains micronutrients that support 
estrogenic activity, easing stress from 
vaginal muscles, thus providing relief 
from menstrual cramps (2).
2. Treats Hypertension
Ginseng tea is also an effective remedy 
to counter fluctuating blood pressure.
Asian ginseng tea, also known as Ko-
rean ginseng tea, has a calming effect. 
It helps lower blood pressure and pro-
vides relief from diseases like hyper-
tension (3).
3. Ginseng Tea For Weight Loss
Obesity is increasingly becoming a 
life-threatening health issue. If you are 

trying to lose some weight, include 
ginseng tea in your diet.
Ginseng herbal tea is known to help 
with weight management. A natural 
appetite suppressant, drink this daily 
to melt those extra layers of fat from 
your body (4). It increases the meta-
bolic rate of the body and burns fat. 
4. Reduces The Risk Of Cancer
According to studies, it has been 
found that people who consume gin-
seng tea are less likely to have cancer.
5. Brain Revitalizing Agent
It can also help make you more at-
tentive and enhance your cognitive 
abilities.
Ginseng tea is believed to be extremely 
helpful for students. It acts as a stim-
ulant to the brain cells, thus improv-
ing the powers of concentration and 
cognitive abilities (6). With increased 
retentive capabilities and alertness, no 
examination can be too daunting.
6. Treats Sexual Dysfunction
Ginseng root tea is known to be a pr-
osexual herb that helps treat sexual 
problems like erectile dysfunction (7). 
It has been clinically proven to contain 
phyto (plant) testosterone that can ef-

fectively increase sperm count in men 
(8).
7. Improves Digestion
If digestive problem is troubling you, 
try a cup of ginseng tea.
Ginseng tea helps the normal secre-
tion of pepsin aiding digestion (9). It 
relieves constipation, bloating, and 
flatulence. It also helps provide relief 
from the symptoms of Crohn’s Disor-
der (10).
8. Has Anti-Aging Properties
Ginseng tea also reduces instances of 
premature skin aging.
The consumption of Korean red gin-
seng tea can reduce the signs of pre-
mature aging. This tea is a rich source 
of antioxidants that can halt free 
radical formation caused by overex-
posure to the sun (11). Free radicals 
are responsible for the early signs of 
aging like wrinkles, fine lines, and age 
spots.
9. Clears The Respiratory System
It can also soothe respiratory prob-
lems.
American and Siberian ginseng teas 
help clear blocked sinuses and bron-
chial passages as well as reduce in-

flammation (12). They offer effective 
treatment for patients suffering from 
a severe cough, asthma, cold, and 
pneumonia.
10. Boosts Your Immunity
It also helps keep you away from cold 
and flu.
Ginseng tea helps in strengthening the 
immune system (13). 
11. Stabilizes The Sugar Levels
Ginseng tea helps regulate sugar lev-
els in the blood.
According to research, the ginseno-
sides in American ginseng tea help 
control the blood sugar levels in the 
body, maintain proper functioning of 
the pancreas, and also enhance the 
response power of the body to insulin 
(14).
12. Reduces Chronic Pain
One of the effective ginseng tea health 
benefits. It also helps reduce effects 
resulting from chronic pain.
Studies have revealed that Siberian 
ginseng tea has anti-inflammatory 
properties. Herbalists recommend 
its use to cure conditions related to 
inflammation like arthritis and other 
chronic pains (15).

The value of export from Fars prov-
ince, in the south of Iran, rose 23 
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, a 
provincial official announced.
Hamidreza Izadi, the head of the prov-
ince’s Industry, Mining and Trade De-
partment, said that 1.4 million tons of 
commodities worth $1.5 billion were 
exported from the province in the 
eight-month period, indicating also a 
37 percent rise in terms of weight year 
on year.
As previously announced by the of-
ficial, the value of export from Fars 
province rose 92 percent in the past 
Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20), from its preceding year.
Izadi said that commodities worth 
about $424 million were exported 
from the province in the past year.  
As announced by the spokesman of 
the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA), the value of 
Iran’s non-oil export rose 4.44 percent 
during the first eight months of the 
current Iranian calendar year, as com-
pared 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 im-
ported 23.405 million tons of non-oil 
commodities 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 mentioned eight 
months, followed by China, Turkey, In-
dia, 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 pe-
riod.

Export from Fars province increases 23%

Head of National Iranian South Oil Com-
pany (NISOC) has said with the imple-
mentation of new overhaul operations at 
the company’s gas infrastructure, over 
10 million cubic meters (mcm) has been 
added to the country’s daily gas supply 
capacity.
According to the official, the overhaul 
operation of the LNG 1000 gas complex 
was carried out by NISOC experts over 
the course of 45 days to make the com-
plex ready for the winter peak consump-
tion period, IRNA reported.
Natural gas consumption in Iran surges 
every year during the cold season and 
the Oil Ministry along with its subsidi-
aries including the National Iranian Gas 
Company (NIGC) take the necessary 
measures to ensure a sustained supply 
of gas during the winter.
Renovation of important and vital parts 
and equipment of gas refineries and 
complexes is one of the important pri-
orities in this regard that is carried out in 
major gas-rich regions every year.

This year, the country’s gas consumption 
in the domestic and commercial sectors 
is predicted to reach 650 mcm per day 
in the first month of the winter (Dec. 22, 
2022-Jan. 20, 2023), the head of the 
state-run National Iranian Gas Compa-
ny’s Dispatching Department said.
“Currently, an average of 600 mcm of 
gas are consumed daily in the domes-
tic and commercial sectors. According 
to the forecast of Iran Meteorological 
Organization, the temperature will de-
crease in January, which will lead to the 
rise in gas consumption by households, 
offices and businesses that use the fuel 
for heating purposes,” Mohammadreza 
Jolaei was also quoted as saying by 
IRNA.
“The current gas consumption has in-
creased by 60 mcm per day compared 
with the same period of last year,” he 
added.
During the previous year’s cold season, 
despite the unprecedented increase in 
natural gas consumption in the country, 

the gas industry was able to register a 
record high in terms of gas supply dur-
ing the peak consumption period.
The consumption of natural gas by 
the domestic and commercial sectors 
reached 662 mcm in January to register 
a new record high in the previous Iranian 
calendar year (ended on March 20).
NIGC and all its subsidiaries were seri-
ously working a few months before the 
winter to ensure the sustained supply of 
gas during the cold season.
With a nominal capacity of over 1,000 
mcm, Iran is currently producing over 
810 mcm of natural gas on a daily basis 
which is mostly used inside the country 
for the domestic sector and also as fuel 
for the power plants and a small portion 
is also exported to neighboring coun-
tries like Iraq.
Currently, about 30,000 villages with 4.6 
million households as well as 1,148 cit-
ies with over 18 million households are 
connected to the national gas network in 
Iran.

Daily gas supply to national network rises 10 mcm
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آبفـای اسـتان اصفهـان 
در  فعالیت هایـی  چـه 
راسـتای تعامـل بـا سـایر 

نهادها انجام داده است؟
تعامـات و ارتباطـات مثبـت درون 
و بـرون سـازمانی، رویکـرد اصلـی 
آبفـای اسـتان اصفهـان اسـت و 
خدمـت رسـانی مطلـوب بـه مـردم 
شـریف اسـتان اصفهـان نیـز هدف 
غایی این شـرکت اسـت. به شخصه 
معتقـدم الزمـه رسـیدن بـه اهداف 
شـرکت، برقراری تعامات سـازنده 
با سـایر نهادهای دولتی و غیردولتی، 
بنیان هـا،  دانـش  دانشـگاه ها، 
نمایندگان مجلس، خیرین آبرسـان 
و سـازمان های مـردم نهـاد زیسـت 

محیطـی و... اسـت.
عـاوه بر نشسـت ها و جلسـات هم 
اندیشـی که بـا مدیـران وزات نیرو، 
شـرکت مهندسـی آب و فاضـاب 
کشور و دستگاه های اسـتانی برگزار 
می شـود، آبفـای اسـتان اصفهـان 
جلسـات مشـترک متعـددی بـا 
مدیـر عامـل شـرکت آب منطقه ای 
در خصـوص پیـش بینـی تکمیـل 
طرح هـای آبرسـانی بـرای گـذر از 
تابسـتان پیـش رو و تهیه نقشـه راه 
بـرای تکمیل طرح هـا برگـزار کرده 
و این جلسـات هـم چنان در دسـتور 

کار قـرار دارد.
جلسـاتی نیز با آقـای نامـی، رییس 
سـازمان مدیریت بحـران کشـور با 
هـدف کمـک بـه رفـع چالش های 
ناشـی از بحـران کـم آبـی اسـتان 
اصفهـان برگـزار کردیـم کـه نتایج 
خوبـی را بـرای کنتـرل چالش هـا 

رقـم زد.
همچنیـن تعامـات سـازنده ای بـا 
بانک هـا از جمله بانک ملـت و بانک 
رفـاه بـا هـدف اجـرای پروژه هـای 

مصوب سـفر ریاسـت جمهـوری از 
طریـق تسـهیات بانکـی و طـرح 
تاسیسـات  بازسـازی  و  توسـعه 
فاضـاب و آبرسـانی در اسـتان از 
محـل اعتبـارات مـاده 56 بـه وجود 

آمـده اسـت.
عـاوه بـر این هـا بـا هـدف جهـاد 
تبییـن و ایجاد شـفافیت سـازمانی، 
شـرکت آبفـای اسـتان اصفهـان، 
تعامات ارزنده ای با اصحاب رسـانه 
برقـرار کرده اسـت و هدف مـا از این 
اقـدام اسـتفاده از ظرفیـت رسـانه ها 
برای نهادینه کـردن مدیریت بهینه 
مصـرف آب در میـان مـردم و لـزوم 
پاسـخگویی مـا بـه مـردم شـریف 

اسـتان اصفهان اسـت.

در خصـوص ارتباطـات 
چـه  سـازمانی  درون 
انجـام  را  فعالیت هایـی 

می دهید؟
به عقیده بنده ارتباطـات خوب درون 
سـازمانی سـنگ بنـای موفقیت هر 
سـازمان است. پرسـنل آبفای استان 
اصفهـان از نظـر من یـک خانـواده 
بزرگ هسـتند و مـن به عنـوان پدر 
خانـواده وظایـف سـنگینی در قبال 
آنهـا بـر عهـده دارم. در طـول مدت 
فعالیتـم در ایـن شـرکت بـه عنوان 
مدیرعامـل، همواره سـعی کـرده ام 
با سرکشـی و گفـت و گو با پرسـنل 
مسـائل موجـود را درک کـرده و 

چالش هـا را بـه حداقـل برسـانم.
نیـروی انسـانی متخصـص، متعهد 
و توانمنـد مهمترین عامـل موفقیت 
صنعـت آبفـای اصفهـان درکشـور 
به شـمار می آیـد موفقیت و پیشـرو 
بودن صنعت آبفا در اسـتان اصفهان 
مختـص به یـک فـرد نیسـت بلکه 
همـه موفقیت های بـه دسـت آمده 

حاصـل تـاش و اقدامـات گروهی 
اسـت.

در این راسـتا بازدیدهای بسـیاری از 
واحدهای مختلـف سـتاد، مناطق و 
شهرستان ها داشته ام و تاش کردم 
بـا مشـارکت همـکاران، عـاوه بر 
اصاح ساختارسازمانی، گام موثری 
در ارتقـاء بهـره وری و شـکوفایی 

روزافزون شـرکت بـردارم.
همچنیـن جـوان گرایـی و عدالـت 
جنسـیتی نیز در دسـتور کار شرکت 
اسـت. عرصه فعالیت را بایـد بیش از 
گذشـته برای جوانان مهیا کـرد چرا 
کـه دیـدگاه جدیـد و بـه روز جوانان 
خوش فکـر موجـب بهبود مسـتمر 
کارهـا و ارتقـای سـطح خدمـات 
می شـود. همچنین عاوه بر مدیران 
سـتادی خانم، برای نخسـتین بار در 
آبفـای اسـتان اصفهـان یـک خانم 
بـر اسـاس شایسـتگی ها بـه عنوان 
مدیـر آبفـای منطقـه سـه اصفهان 

منصـوب شـد.
عاوه بر ایـن از مشـاور امـور بانوان 
شـرکت خواسـته ایم تا با سرکشـی 
مسـتمر و برقراری ارتبـاط مثمر ثمر 
با بانـوان شـرکت، تـا جـای ممکن 
شـرایط مسـاعدی را بـرای بانـوان 
فراهم کنند تـا آنهـا بتواننـد در کنار 
وظایـف مـادری و همسـری خـود، 
بهـره وری خوبـی بـرای شـرکت 

داشـته باشند.

در صحبت های پیشـین 
کار جهـادی مبتنـی بـر 
دانـش را به عنوان سـرلوحه 

کار خـود عنـوان کردیـد. در 
این راسـتا چـه فعالیت هایی 
انجـام شـده  در شـرکت 

است؟
بدون شـک آبرسـانی پایدار به مردم 
نیازمنـد کار جهـادی اسـت و آبفای 
اسـتان اصفهـان تـاش کـرده تـا 
ایـن کار جهـادی را بـا علـم و دانش 

تـوام کند.
اهمیـت بسـیاری بـرای کارهـای 
پژوهشـی قائل هسـتیم، برای مثال 
امسـال در چهارمیـن کنگـره علـوم 
و مهندسـی آب و فاضـاب ایـران، 
عنـوان مقالـه و پایـان نامـه برتر به 
آبفـای اسـتان اصفهـان اختصـاص 
جشـنواره  در  همچنیـن  یافـت 
پژوهـش و فنـاوری وزارت نیـرو در 
آذر مـاه سـال جـاری از 12 طـرح و 
دسـت آورد پژوهشـی آبفای اسـتان 
اصفهـان رونمایـی شـد و رئیـس 
گـروه دفتر تحقیقـات آبفای اسـتان 
اصفهـان بـه عنـوان رئیـس گـروه 
برتـر دفتـر تحقیقات صنعـت آبفای 
کشـور معرفـی گردیـد. آمـوزش 
مسـتمر پرسـنل نیـز در دسـتور کار 
اسـت تا بتوانند مرتبـاً دانش خـود را 

بـه روزرسـانی کننـد.
همچنیـن بـه لحـاظ اسـتفاده از 
تکنولوژی های روز نیز آبفای اسـتان 
اصفهان همـواره در صنعت پیشـرو 
بوده اسـت به طـوری که با اسـتفاده 
از تکنولوژی هـای بـه روز تله متری 
و تلـه کنتـرل با هـدف مدیریـت بر 
تأسیسـات تأمین و توزیع آب شرب، 
بر توزیع عادالنه آب نظـارت داریم و 

در بخـش فاضـاب نیز می تـوان به 
نوسـازی فاضاب شـاهین شهر به 

روش نویـن TBM اشـاره کرد.

ایـن شـرکت در بخـش 
مسـئولیت اجتماعی خود 
چه فعالیت هایی انجـام داده 

است؟
فعالیت هـای زیـادی در ایـن راسـتا 
انجـام می شـود امـا شـاخص ترین 
فعالیت هـای یک سـال گذشـته در 
زمـان وقـوع سـیل، بحران کـم آبی 
همدان و زلزله هرمزگان انجام شـد.
1۰ مخـزن ذخیـره آب بـه مناطـق 
زلزلـه زده اسـتان هرمـزگان ارسـال 
کردیـم همچنیـن در زمـان سـیل 
بـه رفسـنجان، یـزد، چهارمحـال و 
بختیاری و کرمان نیـرو و تجهیزات 
ارسـال شـد. آبفای اسـتان اصفهان 
همچنیـن در کنتـرل تنـش آبـی 
همـدان در تابسـتان سـال جـاری 

نقـش بـه سـزایی ایفـا کرد.
میـز خدمت هـای متعددی در شـهر 
اصفهـان و دورتریـن روسـتاهای 
اسـتان همـراه بـا نمـاز جمعـه برپـا 
می شـود تـا مردم بـه صـورت چهره 
بـه چهـره مشـکات خـود را برای 
مسـئولین بازگـو کننـد. همچنیـن 
بازدیدهـای متعـددی توسـط مدیر 
عامل و هیات همراه در کل اسـتان با 
هدف دیدار چهـره به چهـره با مردم 
انجـام می شـود و سـعی می کنیـم 
در ایـن بازدیدها بـه دورتریـن نقاط 
اسـتان نیـز سرکشـی و مشـکات 

مـردم را حـل کنیم.
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مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: اجرای 
سیستم نوین آبیاری با هماهنگی سازمان پارک ها 
و فضای سبز در راستای کاهش هزینه های 
جاری، استفاده بهینه از منابع آبی موجود و افزایش 
بهره وری آبیاری، در دو خیابان از منطقه یک 

شهرداری آغاز شده است.
به گزارش ایمنا، میثم بکتاشیان اظهار کرد: با توجه 
به محدودیت منابع آبی، همواره مصرف بهینه و 
بهبود فرایندها و بهسازی شبکه های توزیع آب در 
دستور کار شهرداری و از اولویت های منطقه یک 

در اجرای پروژه های فضای سبز است.
وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی چند سال اخیر 
و بحران کم آبی و به منظور آبیاری منظم درختان و 
فضاهای سبز شهری، برنامه ریزی صحیح، تغییر 
الگوهای سنتی به مدرن و بهره مندی از مدیریت 
تلفیقی آب به منظور کاهش مصرف و جلوگیری 
از هدررفت آب در فضای سبز شهری مورد توجه 

قرار گرفته است.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: برای تحقق این هدف، نخستین گام 

بهسازی و بهبود شبکه توزیع آب در منطقه است، 
بر این اساس کم کردن فواصل والوها جهت 
صرفه جویی در مصرف آب با توجه به پوسیدگی 
لوله های قبلی در دستور کار شهرداری منطقه 

یک قرار گرفت.
وی افزود: همچنین اجرای سیستم نوین آبیاری 
با هماهنگی سازمان پارک ها و فضای سبز در 
راستای کاهش هزینه های جاری، استفاده بهینه 
از منابع آبی موجود و افزایش بهره وری آبیاری در 
دو خیابان از منطقه یک شهرداری آغاز شده است.

بکتاشیان ادامه داد: اجرای عملیاتی شبکه توزیع 
آب با 12۰۰ متر لوله گذاری در خیابان های 
آیت اهلل کاشانی حدفاصل میدان جمهوری 
اسامی و خیابان جامی )دو طرف خیابان(، خیابان 
شهید بهشتی حدفاصل چهارراه جهاد و خیابان 
عباس آباد )دو طرف خیابان( با هزینه بالغ بر پنج 
میلیارد ریال، همچنین در خیابان پنج رمضان 
11۰۰ متر لوله و تعمیر و نصب بابلر خیابان فروغی 
با هزینه بالغ بر سه میلیارد ریال از جمله اقدامات در 

این راستا بوده است.

به دنبال پایش 12 هزار اداره و باغ ویا در سطح استان 
اصفهان، گاز مصرفی 61 واحد بد مصرف قطع شد. 
مدیرعامل این شرکت، گفت: از آغاز طرح پایش ادارات 
دولتی و خصوصی از نیمه آبان ماه سالجاری؛ بیش از 11 
هزار و 956 بازدید در استان انجام که به دنبال آن، برای 
یک هزار و 524 واحد اداری اخطار صادر شده و جریان 
گاز 61 واحد اداری نیز به دلیل بی توجهی و عدم رعایت 

دستورالعمل اباغی، اعمال قانون شده است.
ابوالقاسم عسکری در یازدهمین جلسه مدیریت بحران 
که با حضورمدیرکل مدیریت بحران استان، مدیران 
شرکت های برق منطقه ای، توزیع برق استان و شهرستان 
اصفهان، پخش فرآورده های نفتی، اداره کل صمت، 
شرکت شهرک های صنعتی، عملیات انتقال گاز منطقه 
دو و اعضای ستاد بحران شرکت گاز برگزار شد، با اعام 

اینکه؛ اجرای این طرح بر اساس بخشنامه اباغی از سوی 
شرکت ملی گاز ایران به منظور مصرف بهینه و ایمن گاز 
طبیعی انجام شده است؛ افزود: به منظور جلوگیری از 
هدر رفت گاز و بهره مندی بدون وقفه تمامی مصرف 
کنندگان در سراسر کشور؛ از نیمه آبان ماه سالجاری 
تاکنون نحوه مصرف گاز 11 هزار و 956 سازمان، ادارات 

دولتی و خصوصی استان بازدید و پایش شده است.
وی، ادامه داد: در این طرح نحوه مصرف ادارات به صورت 
مستمر از نزدیک توسط تیم های کارشناسی این شرکت 
در ساعات کاری ایام هفته و تعطیات پایان هفته مورد 
ارزیابی قرار می گیرد و ادارات بد مصرف شناسایی و پس 
از اخطارهای الزم، درصورت عدم رعایت الزامات مصرف 
بهینه و صرفه جویی گاز، نسبت به وضعیت مصرف آنها 

اعمال قانون شده است.

عسکری، رعایت دمای آسایش 1۸ تا 21 درجه سانتیگراد 
در فضاهای داخلی و بسته و دمای 1۸ درجه سانتیگراد در 
راهروها و فضاهای عمومی سرپوشیده، روشن کردن 
وسایل گرمایشی یک ساعت پیش از آغاز وقت اداری 
و خاموش کردن آن یک ساعت پیش از پایان وقت 
اداری، خاموش کردن وسایل گرمایشی در روزهای 
تعطیل و استفاده از دستگاه های گازسوز استاندارد با 
برچسب انرژی باال را از مهم ترین الزامات مصرف بهینه 
گاز عنوان کرد و افزود: تمامی ادارات ملزم به رعایت این 

استانداردها هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: انجام 
معاینه فنی موتورخانه ها توسط شرکت های تأیید 
صاحیت شده بر اساس ماده 1۷ قانون هوای پاک، 
سرویس و تعمیر دوره ای تجهیزات گازسوز از طریق 

متخصصان مجاز و نصب سامانه پایش هوشمند 
موتورخانه به منظور افزایش ضریب ایمنی و بازدهی 
وسایل گازسوز نیز جزو وظایفی است که باید توسط 

ادارات با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
مهندس عسکری، ضمن تشکر از ادارات و سازمان هایی 
که نسبت به مصرف انرژی احساس مسئولیت نموده و 
گاز طبیعی را مطابق با الزامات ایمنی و مصرف بهینه، 
استفاده می کنند، اظهار داشت: برای گذر از پیک زمستانی 
مصرف، پیشگیری از افت فشار و قطعی گاز بویژه در 
مناطق سردسیر استان و کشور و همچنین کاهش 
آلودگی هوا ناگزیر به صرفه جویی بویژه در بخش های 
خانگی، اداری –تجاری، صنعتی وعمومی هستیم و از 
همه هموطنان گرامی تقاضا داریم در این راستا همکاری 

الزم را داشته باشند.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

بهسازی شبکه توزیع آب فضای سبز در منطقه یک اصفهان

پایش 12 هزار اداره و باغ ویال در سطح استان اصفهان انجام شد؛

اعمال قانون برای 61 مشترک گاز به دلیل بی توجهی به الگوی مصرف

گفت و گو با مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درباره رویکرد اصلی آبفای استان اصفهان؛

تعامالت و ارتباطات مثبت درون و برون سازمانی در دستور کار است

به گزارش ایرنا، حجت االسام محسن مظاهری با اشاره به وضعیت آب اصفهان 
و خشکی زاینده رود افزود: وضعیت آب اصفهان و زاینده رود موضوع مهمی است 
که اثرات آن تنها این استان را دربرنمی گیرد بلکه در گستره ملی مطرح است و همه 
مسووالن کشوری باید از این میراث گرانبها که از گذشته بدست نسل امروز رسیده 

است، حفظ و حراست کنند.
وی که در جلسه ای با حضور اعضای صنف کشاورزان در دفتر معاون آب و آبفای 
وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران سخن می گفت، تصریح کرد: 
برنامه ریزی الزم برای رهاسازی آب برای کشاورزان اصفهان انجام شده است و 

امیدواریم این موضوع هم هرچه زودتر به نتیجه برسد.
دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر اصفهان با تاکید به حقانیت ُمطالبه کشاورزان در 
مورد احیای زاینده رود اظهار داشت: جلسه با معاون وزیر نیرو و مسوول حوزه زاینده رود 

نیز به همین دلیل برگزار شده است.
وی اضافه کرد: ما در ستاد امر به معروف و نهی از منکر همیشه در کنار مردم هستیم و 

ُمطالبه های بحق آن ها را به گوش مسووالن خواهیم رساند.
حجت االسام مظاهری گفت: دولت سیزدهم اراده جدی برای رفع مشکل آب 
اصفهان دارد و در این راستا نیز پروژه هایی را در دست اجرا دارد که در آینده نزدیک به 

بهره برداری خواهد رسید.
معاون امور استان ها و دستگاه های حاکمیتی ستاد امر به معروف کشور نیز در این 
جلسه با بیان اینکه وظیفه این ستاد ُمطالبه گری از مسووالن در باره تقاضاهای مردم 
است، اظهار داشت: با توجه به وضعیت آب اصفهان و دغدغه رهبر معظم انقاب در این 
زمینه، وظیفه خود دانستیم تا این جلسه را در باره فعالیت های در حال انجام وزارت نیرو 
برای اطاع رسانی به مردم تشکیل دهیم و از روند پیشرفت پروژه های در دست اقدام 

دولت و وزارت نیرو ُمطلع شویم.
حجت االسام والمسلمین حمیدرضا صادق زاده افزود: زاینده رود تنها متعلق به مردم 
اصفهان نیست چرا که اصفهان بخاطر داشتن جایگاه بین المللی خود، گردشگران 
بسیاری از کشورهای دیگر دارد که ایران را با شهر اصفهان و اصفهان را با زاینده رود آن 
می شناسند، بنابراین همه باید اهتمام جدی داشته باشند تا رودی را که سبب حیات این 

شهر فرهنگی شده است، حفظ کنند.
وی ادامه داد: ستاد امر به معروف ونهی از منکر در هر جای کشور مطالبات مردم را در 
مسائل مختلف پیگیری می کند و صدای رسای مردم است تا بتوانیم با مطالبه گری از 

مسووالن در راه بر طرف شدن مشکات آحاد جامعه بکوشیم.
مسووالن وزارت نیرو در این جلسه با اشاره به اینکه در راستای حل احیای زاینده رود 
پیگیری جدی دارند، گزارشی از اقدامات انجام شده در باره آب استان اصفهان ارائه 

کردند.
بر اساس اعام ستاد امر به معروف و نهی از منکر، این دیدار حسب االمر بیانات رهبر 
معظم انقاب در دیدار با مردم اصفهان در 2۸ آبان که فرمودند:"مساله آب اصفهان 
مساله مهّمی است و آن را دنبال گیری کردم و مردم اصفهان شایسته این هستند که 
ما برای خدمت شب و روز نشناسیم" جلسه ای را برای پیگیری وضعیت آب اصفهان و 

زاینده رود با مسووالن وزارت نیرو برگزار کردند.
این جلسه با حضور معاون امور استان ها و دستگاه های حاکمیتی ستاد امر به معروف 
کشور، دبیر ستاد امر به معروف استان و اعضای صنف کشاورزان در دفتر محمد 
جوانبخت معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و 

الماسوندی رییس حوزه زاینده رود برگزار شد.
به گزارش ایرنا، زاینده رود که نقشی اصلی و مؤثری در پایداری محیط زیست، تأمین آب 
آشامیدنی، رونق کشاورزی و اقتصاد منطقه مرکزی و هستی تاالب گاوخونی داشته، در 
دهه های اخیر بدلیل برداشت غیرقانونی در باالدست، انتقال آب به حوضه دیگر، تراکم 
جمعیت و تا حدودی کاهش نسبی بارندگی ها، به یک رودخانه با جریان دوره ای، تبدیل 

و در پایین دست در فصول گرم بویژه تابستان با خشکی مواجه شده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت: 
موضوع آب اصفهان، احیای زاینده رود و حقابه کشاورزان 
از ُمطالبات بحق مردم استان است که پیگیری های الزم 

در این زمینه در سطح استانی و ملی در حال انجام است.

دبیر ستاد امر به معروف اصفهان:

 احیای زاینده رود
ُمطالبه بحق اصفهانی هاست

گزارش

سـفیر بازآفرینـی شـهری بـم نبـود 
نظـارت در ساخت وسـاز را علـت تخریب 
سـازه های فلـزی دانسـت و گفـت: تنها 
نبایـد بـه بازآفرینی بافـت فرسـوده فکر 
کـرد، زیرا مقاوم سـازی اهمیت بسـیاری 

دارد.
بـه گـزارش خبرنـگار ایمنـا، مصطفـی 
همتـی در نشسـت سـفیران بازآفرینـی 
شـهری همزمـان بـا روز ایمنـی در برابر 
زلزلـه بـا بیـان خاطراتـی از زلزلـه بم که 
19 سـال پیش اتفاق افتـاد، اظهـار کرد: 
سـردار احمـد کاظمـی، جـزو نخسـتین 
نیروهایی بـود که در حادثـه زلزله بم وارد 
این شـهر شـد تـا ضمـن کمک رسـانی، 
مجروحـان و مصدومـان را انتقـال دهد.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه سـتاد اصفهـان 
بـرای کمک بـه مـردم بـم از سـتادهای 
نمونـه در کشـور به لحـاظ امداد رسـانی 
و ساخت وسـاز بوده اسـت، تصریـح کرد: 
۸5 درصـد سـازه ها در بـم خشـت و گلی 
و قدیمـی بـود امـا 15۰ سـازه فلـزی نیز 
در حادثـه زلزله در هـم پیچیـد؛ از این رو 

تلفات زیـادی داشـتیم.
سـفیر بازآفرینـی شـهری بـم نبـود 
نظـارت در ساخت وسـاز را علـت تخریب 
سـازه های فلـزی دانسـت و گفـت: تنها 
جایـی در شـهر کـه حتـی یـک متـر از 
دیـوار آن باقـی نمانـد، شـهرداری بـم 
بـود که بـا خـاک یکسـان شـد، بنابراین 
تنهـا نباید بـه بازآفرینـی بافت فرسـوده 
فکـر کـرد، زیـرا مقاوم سـازی اهمیـت 

بسـیاری دارد.

طـرح بازآفرینـی همت آبـاد 
بـه عنـوان الگـو در کشـور 

مطرح است
بازآفرینـی  زهـرا اسـکندری، سـفیر 
شـهری و سـاماندهی بافـت فرسـوده 
در ایـن نشسـت اظهـار کـرد: اصفهـان 
از پیشـگامان حـوزه بازآفرینـی شـهری 
و توجـه بـه حـوزه سـاماندهی به شـمار 
می رود، زیرا نخسـتین بار در کشـور طرح 
روان بخشـی در یکـی از محـات ایـن 
کان شـهر اجرایـی شـد کـه بـه عنوان 

الگـو مطـرح اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه طـرح بازآفرینـی 
همت آبـاد بـه عنـوان الگـو در کشـور 
مطـرح اسـت، ادامـه داد: اصفهـان 
نخسـتین اسـتانی اسـت که طـرح جامع 
منطقـه ای خـود را بـا طراحی شـهرهای 
جدیـد کـه فعالیـت و سـکونت همزمان 
در آن وجـود دارد، شـکل داد کـه ایـن 

موضـوع نوپدیـد اسـت.
سـفیر بازآفرینـی شـهری و سـاماندهی 
بافت فرسـوده تصریـح کرد: الزم اسـت 
امـکان اسـکان مجـدد در بافت هـای 
فرسـوده کـه در معـرض مخاطـرات 
طبیعی و انسان سـاز اسـت، فراهم شـود، 
در ایـن راسـتا جابه جایی ساخت وسـازها 
بایـد در حریـم رودخانه حتی اگر خشـک 

باشـد، انجام شـود.
وی با بیـان اینکه شـاخص های محدوده 
سـکونتگاه های غیررسـمی که بـا عجله 
توسـط مـردم سـاخته شـده اسـت، باید 
بازنگـری و بررسـی مجـدد شـود، ادامه 
داد: بـرای اسـتفاده از ضوابـط تشـویقی 
شهرسـازی، هماهنگـی الزم و دقیـق 
ضـروری اسـت، چـرا کـه ارائـه بسـته 
تشـویقی در بافت هـای فرسـوده نیـاز به 

تدبیـر دارد.

نبود نظارت در ساخت وسازها 
علت تخریب سازه های فلزی 

است

سفیر بازآفرینی شهری بم:

 خبر
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محموله ریل UIC۵۴ تولید شده در ذوب آهن اصفهان جهت قطار شهری 
مشهد بارگیری و ارسال شد تا ریل ملی در مسیر حرم امام رضا )ع( قرار گیرد.

محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان گفت: این 
محموله بر اساس سفارش حدود 5 هزارتنی تولید شده است و همزمان ریل 

مورد نیاز متروی تهران نیز در حال تولید است.
وی، ریل های S۴۹ و UIC۵۴ را از جمله ریل های مترو تولید شده در ذوب 
آهن اصفهان عنوان نمود و گفت: ریل UIC۵۴، استحکام و قدرت بیشتری 

دارد، بار محوری بیشتری را تحمل می کند و برای سیر قطارهای پرسرعت 
استفاده می شود و ویژگی های این تیپ ریل برای متروی کان شهرها 

مناسب است.
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با اشاره به تولید فوالد ریل در این 
شرکت گفت: ریل تولید شده در ذوب آهن اصفهان مطابق استاندارد اروپایی 
EN۱۳۶۷۴ است و برای قطارهای پرسرعت طراحی شده و این شرکت قادر 

به تولید همه انواع ریل مورد نیاز کشور است.

شایان ذکر است تفاهمنامه همکاری میان شهرداری مشهد و شرکت ذوب 
آهن اصفهان )نخستین تولید کننده ملی ریل( برای تأمین ریل مورد نیاز 
خطوط سوم و چهارم قطارشهری مشهد طی مراسمی روز 22 آبان ماه سال 

جاری منعقد شد.
گفتنی است ریل های تولیدی ذوب آهن اصفهان با دارا بودن باالترین 
کیفیت، نقش حیاتی در پیشبرد پروژه های توسعه حمل و نقل ریلی کشور 

در شرایط تحریم دارد. 

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان 
خبر داد:

ریل ذوب آهن اصفهان در 
مسیر حرم امام رضا )ع(

تبادل اطالعات، ایده ها و دیدگاه ها و همچنین هم افزایی و تعامل 
سازنده بین دستگاه های دولتی و غیر دولتی، تأثیری چشمگیر 
بر سرعت و کیفیت ارائه خدمات توسط دستگاه های متولی در 
مناطق مختلف شهری و روستایی دارد که منجر به افزایش سطح 
رضایتمندی آحاد مختلف مردم می شود. آبفای استان اصفهان با 
رویکرد »کار جهادی مبتنی بر دانش«، یکی از ارگان هایی است 
که تعامل سازنده با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی را با هدف هم 
افزایی و تسریع در ارائه خدمات بهتر به مشترکین، در دستور کار خود 
قرار داده است. در گفت و گویی با حسین اکبریان، مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان به جوانب مختلف این امر می پردازیم.



جهـــــــان

Isfahan News

 امیرمیریان   این روزها دولت آلمان هم در 
مورد تحوالت جاری در کشورمان، هم ادعای 
حضور و مداخله ایران در قالب جنگ اوکراین 
و هم آنچه مسائل حقوق بشری مرتبط با ایران 
عنوان می شود، رویکردهای کاماًل منفی و 
تهاجمی را در پیش گرفته و در همگی آن ها 
به نحوی مخرب، کنشگری می کنند. اوج این 
کنشگری ها روز گذشته و در قالب دو اقدام 
خودنمایی کرد که در ادامه مورد بررسی قرار 

می گیرد.

برای  صادرات  اعتبار  تعلیق 
صادرکنند گان آلمانی به ایران

دولت آلمان که بزرگ ترین شریک تجاری 
ایران در اروپا محسوب می شود روز جمعه اعالم 
کرد که با توجه به وضعیت بسیار جدی جاری 
در ایران، تمامی تضمین های سرمایه گذاری 
در ایران، اعتبار صادرات برای صادرکنند گان 
آلمانی به ایران و کلیه گفت و گوهای اقتصادی 
از جمله گفت و گوهای مرتبط با انرژی را متوقف 
می کند و تنها در صورت وجود دالیل محکم 
بشردوستانه معافیت هایی برای آنها در نظر 
بگیرد. گفتنی است اعتبار صادرات، نوعی بیمه 
است که دولت آلمان برای کمپانی های آلمانی در 
نظر می گیرد که در صورت انجام صادرات و عدم 

دریافت هزینه از واردکننده، از این اعتبار استفاده 
کنند. تضمین های سرمایه گذاری هم ساز و 
کار حمایتی از سرمایه گذاری های کمپانی های 
آلمانی در کشورهای مقصد در مقابل مخاطرات 
سیاسی کشور مقصد است. بر اساس اعالم 
وزارت اقتصاد آلمان، ساز و کارهای اعتبار 
صادرات و تضمین سرمایه گذاری برای ایران، 
دهه ها وجود نداشت، اما بعد از توافق برجام در 
سال ۲۰۱۶ این ساز و کارها برای ایران ایجاد 
شده بود. نکته مهم در این دستور آلمان این است 
که المان بعد از کشور بریتانیا بزرگترین کشور 
اروپایی است و مراودات اقتصادی گسترده ای 
با ایران دارد. گفته می شود سال گذشته میالدی 
)۲۰۲۱( مجموع مبادالت تجاری ایران و آلمان 
معادل یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر بود و در 
۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ نیز مبادالت تجاری 
میان دو کشور به یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون 

دالر رسید.

استفاده از ظرفیت سلبریتی ها 
برای آشوب آفرینی در ایران

روز جمعه سخنگوی ریاست جمهوری آلمان 
از دیدار و گفت و گوی »فرانک والتر اشتاین 
مایر« رئیس جمهوری آلمان با چهره سرشناس 
فوتبالی ایران »علی کریمی« در آلمان خبر 

داد کسی که این روزها نقش یک لیدر را برای 
جریانات مخالف نظام جمهوری اسالمی 
بازی می کند. واقعیت این است که طی چهار 
دهه گذشته، در هر ماجرایی که یک سوی 
آن ایران بوده، آلمانی ها همیشه در کنار سوی 
مقابل ایستاده اند. در جریان انقالب اسالمی، 
در جنگ تحمیلی و نقش مهم انها در ارسال 
بمب های شیمایی به کشور عراق، در ماجرای 
میکونوس، در کنفرانس برلین و در هزار و یک 
موضوع دیگر آن ها همیشه رویکرد ضدایرانی 
را برگزیده اند. درچند ماه اخیر هم در عرصه 
دیپلماسی دولت آلمان نقش جدی علیه ایران 
داشته و همواره به دنبال محکومیت های بین 
المللی و حقوق بشری علیه ایران در مجامع مثاًل 
بین المللی بوده اند. سفارتخانه های آن کشور نیز 
در تحریک، سازماندهی و حتی حمایت مالی 
نارامی ها فعال اند. از این رو دیدار رئیس جمهور 
آلمان با یک فعال مجازی ضد ایرانی نمی تواند از 
این منظر اتفاق خاصی قلمداد شود. اما از زاویه ای 
دیگر، این دیدار یک اتفاق است. این شاید برای 
اولین بار است که دولت آلمان تمرکز ویژه ای بر 
روی استفاده از ظرفیت سلبریتی ها برای آشوب 
آفرینی می گذارد )مانند اقدامی که چندی پیش 
فرانسه انجام داد و مکرون با مسیح علینژاد دیدار 
کرد( و مقامات آن در جریان دخالت های آشکار 

در امور داخلی ایران، تن به دیدار با یک فعال 
مجازی می دهد و به سراغ کسی می روند که نه 
سابقه کار سیاسی دارد و نه حتی در حد اپوزیسیون 
است! شاید این مسئله نشان دهنده ناآگاهی و 
جهل عجیب رئیس جمهور آلمان از معادالت و 

مناسبات ایران است.

اهداف آلمان در بهره گیری از 
سیاست تهاجمی نسبت به ایران

یک سؤال اساسی و محوری مطرح می شود و 
آن این است که محرک های اصلی سیاست 
تهاجمی و بی پشتوانه دولت آلمان در قبال ایران 
)با توجه به تحوالت اخیر کشورمان( چیست؟ 
یک: دولت آلمان و کنشگری به مثابه تابعی از 
منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا: یکی از نکات 
برجسته ای که در سال های اخیر انتقادات زیادی 
را از دولت این کشور برانگیخته این است که در 
چهارچوب پرونده ها و مثال های مختلف، این 
نکته به وضوح آشکار شده که دولت آلمان تا حد 
زیادی تحت تسلط البی های رژیم صهیونیستی 
و همچنین نهادهای اطالعاتی آمریکا است. 
موضوعی که موجب شده تا برخی تحلیلگران و 
افکار عمومی در آلمان از خود بپرسند که آیا دولت 
آلمان در خدمت منافع مردم این کشور است یا 
کنشگرانی نظیر صهیونیست ها و آمریکایی ها؟ 

از این منظر، سیاست ها و رویه های اخیر دولت 
آلمان علیه ایران در مورد تحوالت جاری 
کشورمان نیز نمی تواند ماهیتی متفاوت داشته 
باشد. دو: آلمان و تالش جهت انحراف توجه 
افکار عمومی از تغییرات جدید سیاسی-اجتماعی 
در این کشور: یکی دیگر از تحلیل هایی که در 
مورد رویه های تهاجمی و بی پایه دولت آلمان 
در رابطه با تحوالت اخیر ایران مطرح می شود 
این است که دولتمردان فعلی آلمانی سعی دارند 
تا توجهات داخلی و بین المللی را از اوج گیری 
و ظهور نسل جدیدی از تندروهای آلمانی در 
داخل این کشور دور کنند و درست به همین 
دلیل هم است که کنشگری قابل توجهی را در 
چهارچوب معادالت تحوالت جاری در ایران 
در پیش گرفته اند. سه: دولت آلمان و تالش 
جهت سهم خواهی از ایران: شاید برلین سعی 
دارد تا جای ممکن بر ایران اعمال فشار کند تا 
در صورت احیای مذاکرات با ایران در حوزه های 
مختلف به ویژه مساله هسته ای این کشور، بتواند 
سهم خواهی بیشتری را نیز از ایران داشته باشد. 
به خاطر همین مسئله است که دیدار رئیس 
جمهور این کشور با علی کریمی درست در 
شرایطی صورت می گیرد که »جوزف بورل« در 
دیدار با »امیرعبداللهیان« از سرگیری مذاکرات 

هسته ای را خبر داده است.

از تعلیق اعتبارات تا دیدارهای معنادار!

صف آرایی دیپلماتیک ایران و آلمان در برابر هم 

 مریـم یـادگاری  قیمـت دارو 
در کشـور امسـال چنـد بـار افزایـش 
قیمـت داشـت امـا مسـئولین وعـده 
داده بودنـد کـه قیمـت دارو به قیمت 
شـهریور سـال گذشـته بـاز می گردد 
اما حـاال بعـد از بررسـی های نهایی، 
بـازرس کل امـور بهداشـت و درمان 
سـازمان بازرسـی کل کشـور اعـالم 
کـرد کـه دولـت در الیحـه بودجـه 
۱۴۰۲، پیشنهاد بازگشـت قیمت دارو 
بـه شـهریور ۱۴۰۰ را حـذف کـرد و 
اینچنین اسـت که باید بگوییم دولت 
آب پاکـی را بـه روی دسـت بیماران 

ریخـت و دارو ارزان نخواهـد شـد.
قیمت دارو به شهریورماه 
سال گذشـته باز نخواهد 

گشت
اگر چه بهـرام دارایی رئیس سـازمان 
غـذا و دارو چنـدی پیـش اعـالم کرد 
که طـی توافـق بـا بیمه هـا پرداخت 
از جیب مـردم جهت ۹۰ قلـم دارویی 
که بـا قیمـت ارز نیمایـی در نیمه دوم 
سال گذشـته تأمین شـد، به شهریور 
۱۴۰۰ بـاز می گـردد، امـا در آخریـن 
خبـر مطلـع شـدیم که قـرار نیسـت 
ایـن اتفـاق رخ دهـد و قیمـت دارو به 
شـهریورماه سال گذشـته باز نخواهد 
گشـت. وی همچنیـن اظهـار کـرد: 
متوسـط افزایش قیمت دارو در کشور 
بسـیار کمتـر از نـرخ تـورم عمومـی 
اسـت. دارایـی در ارتبـاط بـا افزایش 
قیمـت دارو، اظهـار داشـت: افزایش 
قیمـت دارو در سـال ۱۴۰۰ بـه خاطر 
رشـد هزینه هـای تولیـد بـوده ولـی 
بسـیار کمتر از تـورم عمومـی جامعه 
بـوده اسـت. وی بـا تاکیـد بـر ایـن 
مطلب که تغییـر قیمت برخـی اقالم 
دارویـی که رسـانه ای شـده ناشـی از 
تغییر قیمـت ارز بوده اسـت، ادامه داد: 
در یک مقطعی مثل شـش ماهه دوم 
سـال ۱۴۰۰ ارز به دارو تعلق نگرفت، 
یـا در مقطعـی بـه دلیـل محدودیت 
منابـع ارزی، ارز نیمایی بـه دارو تعلق 
گرفـت. رئیس سـازمان غـذا و دارو با 

بیـان اینکـه در مقطعـی مانند شـش 
ماهـه دوم ۱۴۰۰ ارز ترجیحـی بـه 
دارو بـا تأخیـر چنـد ماهـه اختصاص 
پیـدا کرد، گفـت: در مقطعی بـه دلیل 
محدودیت منابـع ارز ترجیحی، برای 
جلوگیـری از کمبـود دارو از منابـع ارز 

نیمایی اسـتفاده شـد.
واردات داروهـای بـدون 

نسخه
دکتر علی فاطمی سـخنگوی دولت 
نیـز چنـدی پیـش، دربـاره حواشـی 
مربـوط بـه افزایـش قیمـت دارو و 
مباحـث مطـرح شـده در خصـوص 
تغییـر سیاسـت ارزی دارو، گفت: در 
سـال ۱۳۹۹ و نیمه اول سـال ۱۴۰۰ 
افزایـش قیمتـی در حـوزه دارو کـه 
عمدتـاً در داروهـای OTC یـا بدون 
نسـخه و داروهای خارجی که مشابه 
ایرانـی دارند، اتفـاق افتـاد. دلیل این 
افزایش قیمـت هم ایـن بود کـه ارز 
دولتی به اندازه کافی وجود نداشـت. 
در نتیجـه واردات داروهـای بـدون 
نسـخه و داروهـای خارجـی را کـه 
مشـابه ایرانی دارند، با ارز نیمایی آزاد 
کردنـد و منجـر به گـران شـدن این 
داروها شـد؛ به طـوری کـه برخی از 
ایـن داروها پنج برابـر افزایش قیمت 
داشـتند. ماننـد داروهـای بیمـاران 
صعب العـالج از جملـه مبتالیـان 
ام اس که آمپول بتافـرون دو میلیون 
تومان بـود و به یـک باره بـه ۹ تا ۱۰ 
میلیـون تومـان رسـید یـا داروهایی 
ماننـد ناپروکسـن و ُمسـکن ها کـه 
قیمت هـای آن هـا هـم بـاال رفـت. 
داروهـای خارجی که مشـابه داخلی 
داشـتند نیز چهار تـا پنج برابـر گران 
شـدند و قیمـت داروهـای بـدون 
نسـخه هـم تقریبـًا دو برابر شـد. در 
داروهـای ایرانـی غیـر OTC نیـز 
افزایـش قیمـت وجـود داشـت، امـا 
متعارف بـود و اینطـور نبـود که چند 

برابر شـوند.
بیماران تـاوان این گرانی 
را بـا مـال و جـان خـود 

می دهند
محمدعلـی محسـنی بندپـی، عضو 
کمیسیون بهداشـت و درمان مجلس 
شـورای اسـالمی اسـت. وی هـم در 
مـورد افزایـش قیمـت دارو گفـت: 
وزارت بهداشـت ادعـا می کنـد کـه 
دارو گران نشـده و برخی از مسئوالن 
هم گرانـی دارو را در ارتباط با موضوع 
حـذف ارز دولتـی نمی داننـد، در ایـن 
میان مـردم بـه ویژه بیمـاران تـاوان 
ایـن گرانـی را بـا مـال و جـان خـود 
می دهنـد. در چنیـن شـرایطی حیدر 
محمـدی دبیـر قـرارگاه اصـالح 
سیاسـت های ارزی دارو در سـازمان 
غـذا و دارو نیـز گفـت: تاکنـون یارانه 
دارو بـه جیـب مـردم نمی رفـت چـرا 
کـه در تأمیـن داروهـا دو بـار کاهش 
قیمـت اتفـاق می افتـاد و میـل بـه 
قاچـاق آن را افزایش مـی داد؛ یک بار 
ضریب کاهـش ۷۰ درصدی با تأمین 
ارز دولتـی و یک بـار اعمال پوشـش 
بیمـه و حـاال ایـن وضعیـت برطرف 

شـده است.
حذف پیشـنهاد بازگشت 
قیمـت دارو بـه شـهریور 

۱۴۰۰
ایـروان مسـعودی بـازرس کل امـور 
بهداشـت و درمان سـازمان بازرسـی 
کل کشـور اسـت وی با اعـالم اینکه 
دولـت در الیحـه بودجـه ۱۴۰۲، 
پیشـنهاد بازگشـت قیمـت دارو بـه 
شـهریور ۱۴۰۰ را حـذف کـرد گفت: 
زمانـی که دولـت دید نمی شـود همه 
هزینه هـای تولیـد اعـم از آب، بـرق 
و گاز، دسـتمزد و مـاده اولیـه افزایش 
پیـدا کنـد، و قیمت هـا مثل شـهریور 
۱۴۰۰ شـود؛ بنابراین در الیحه ای که 
آورد پیشـنهاد حـذف کلمه شـهریور 
۱۴۰۰ را داد. وی بـا بیـان اینکـه قرار 
اسـت قیمت هـا افزایـش پیـدا نکند، 
گفـت: از آنجـا کـه قـرار اسـت مابـه 
التفاوت نزدیک ۴ میلیارد دالر ارز را به 
سـازمان های بیمه گر تزریـق کنیم؛ 
لـذا قـرار اسـت دیگـر بـرای مصرف 
کننـده )بیمـاران( حداقـل افزایـش 
قیمتـی بـه وجـود نیایـد و از آن پـول 

پرداخـت شـود.
اقـام  برخـی  کمبـود 
دلیـل  بـه  دارویـی 

قیمت های اشتباه

مجتبی بوربـور نائب رئیـس اتحادیه 
واردکننـدگان دارو اسـت وی بـا 
بیـان اینکـه سیاسـت عـدم واردات 
داروهایـی که مشـابه آنهـا در داخل 
کشـور تولیـد می شـود همچنـان 
ادامـه دارد، گفـت: وزارت بهداشـت 
ایـن سیاسـت را بـا شـدت دنبـال 
می کنـد و تـالش دارد کـه داروی 
مـورد نیـاز کشـور را از منابـع داخلی 
تهیـه و تأمیـن کنـد. وی بـا اشـاره 
بـه نقـش تحریم هـا در تهیـه مـواد 
اولیـه دارو، گفـت: برداشـت اتحادیه 
واردکننـدگان دارو ایـن اسـت کـه 
واردات دارو بـه لحاظ تعـداد و ارزش 
کمتـر از پیش بینی هـا شـده اسـت. 
وی ادامـه داد: حمایـت دولـت در 
بخش بهداشـت جـزو وظایـف ذاتی 
دولت هاسـت مـا افزایـش قیمـت 
دارو در کشور داشـتیم و این افزایش 
قیمـت همچنـان ادامـه دارد و عـدد 
افزایـش قیمـت دارو بعـد از حـذف 
ارز ترجیحی باالسـت از این رو مایل 
به ارائه آن نیسـتم؛ همچنین شـاهد 
کمبود برخـی اقالم دارویـی به دلیل 

قیمت هـای اشـتباه هسـتیم.
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چندی پیش خبرگزاری های روسیه خبر دادند در حمله پهپادی اوکراین به پایگاه 
هوایی روسیه در منطقه »ساراتوف« سه نفر کشته شدند. خبرگزاری روسی تاس 
به نقل از وزارت دفاع روسیه نوشت نیروهای نظامی روسی یک پهپاد را به هنگام 
نزدیک شدن به فرودگاه نظامی »انجلز« هدف گرفتند و سرنگون کردند. این پایگاه 
در عمق ۹۰۰ کیلومتری از مرز اوکراین و ۷۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مسکو قرار 
دارد. این اتفاق از لحاظ توانایی حمله اوکراین به عمق خاک روسیه قابل توجه است. 
وزارت دفاع روســیه اضافه کرد: در نتیجه سقوط الشه هواپیمای بدون سرنشین 
سرنگون شده سه نظامی فنی روس که در فرودگاه حضور داشتند دچار جراحت های 

کشنده شدند. 
سخنگوی نیروی هوایی اوکراین هم در واکنش به این حادثه گفت: روس ها اشتباه 
می کنند اگر فکر می کنند جنگ به عمق خاک کشورشــان نمی رسد. وی افزود: 
انفجارهای روسیه واکنشی به اقدامات مجرمانه این کشور است. ریاست جمهوری 
اوکراین هم اعالم کرد تنها یک پایان برای جنگ وجود دارد و آن شکست متجاوز 

و مجازات شدید آن است.
 یورونیوز نوشت معمواًل اوکراین مسوولیت حمالت داخل خاک روسیه را برعهده 
نمی گیرد. قباًل مقامات اوکراینی گفته بودند این حوادث »نتیجه اخالقی تجاوز 

روسیه« است. منطقه ساراتوف روسیه در حدود ۹۰۰ کیلومتری با مرز اوکراین فاصله 
دارد. شهر ساراتوف در ساحل رودخانه ولگا قرار دارد. روسیه از ۵ اسفند ۱۴۰۰ جنگ 
علیه اوکراین را آغاز کرد و این جنگ همچنان ادامه دارد. روسیه تاکنون توانسته است 

سه منطقه شرقی اوکراین را اشغال و به خاک خود اضافه کند.
در این رابطه سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت: پیشنهادهای 
کشورش برای خلع ســالح و نازی زدایی از مناطق تحت کنترل کی یف و حذف 
تهدیدهای امنیتی یا باید »به نحوی دوستانه« پذیرفته شوند یا اینکه ارتش روسیه 

به این مساله رسیدگی خواهد کرد. 

حمله پهپادی 
اوکراین به خاک 
روسیه خبرساز 
شد!

نفوذ به عمق 900 کیلومتری

خبر

ISFAHAN
N E W S

 یک گسل پنهان و ناشناخت
در تهران تایید شد

تهران و هشداری تازه!

ضدیت
فون تریه فیلم سـاز مغـروری اسـت و غـرور او در اسـتعداد و نبوغش 
خالصه می شـود. »داگویـل« معیار عجیبـی بـرای روایتی تمامـًا رؤیایی 
از یـک قصـه دارد کـه سـینمای در تئاتـر را زیـر سـؤال می بـرد. البته که 
سـینما ریشـه در تئاتـر دارد و تمـدن و فرهنـگ آن سـاختاری تئاتـری را 
بـه دوش می کشـد امـا تمامـًا مجموعـه ای اسـت از هنرهـای منفک که 
توانایـی تاثیرگذاری بـه تنهایی بر سـاختار اصلی، داسـتان و ادبیـات فیلم 
را، دارنـد. سـینما نبایـد آیینـه تمـام قـدی بـرای هیـچ کـدام از هنرهای 
وابسـته باشـد، مخصوصًا تئاتر، چرا که ماهیت سـینمایی خود را از دسـت 
می دهد. همـواره مؤلـف در آثار الرنـس فـون تریـه از درک ماهیت قصه 
سـخت تر اسـت. سـینما قدرت مندترین مدیوم بـرای آشـکارکردن افکار 
مؤلف اسـت. اما مشـخصًا در آثار فون تریه نمی تـوان مؤلف را بـه تنهایی 
تشـخیص داد. »شکسـتن امـواج« ابتـدای غـرش قصـه »ضد مسـیح« 
اسـت؛ و شـک به عشـق و ذات وجودی آن اسـت کـه باعث شـکل گیری 
سـادگی، حماقـت، در قهرمان قصـه می شـود. عشـق در فیلم فـون تریه 
نوعی پیچیده از وابستگی اسـت. واالیش میل جنسی شـکوهمندانه ترین 
شـیوه داسـتان پردازی در اثر اسـت. البتـه باید ایـن مهم را در نظر داشـت 
که از نظر روان شناسـان، انسـان اُبژه ای بـه عنوان غریزه نـدارد مخصوصًا 
غریزه جنسـی. این نظریه شـاید تنهـا منفک کننـده انسـانیت از حیوانیت 
باشـد چرا که فیلسـوفان انسـان را حیوانـی اندیشـمند عنـوان می کنند. با 
همیـن نظریات سـینمای فـون تریه بـا فرمی انتقـادی کـه نارضایتی اش 
را با ضدیت بـه مقدسـات حتی، نشـان می دهد، سـینمایی روشـن فکرانه 
اسـت. »مالیخولیـا« در بیـن تمامـی فیلم هایـی کـه از فـون تریـه دیـدم 
شکسـت ناپذیرترین برداشـت تصویری را دارد. فیلم بی باکانه افسردگی و 
به پایان رسـاندن جهان را روایـت می کند. شـاید مالیخولیـا تنها عنصری 

باشـد که هرگز روان شناسـان راهی بـرای درمـان آن پیـدا نکنند.
هیتلر

سـینما فرضیه ای اسـت که بعد از دریافت بازخـورد از بیننـده تبدیل 
به نظریـه مؤلف می شـود؛ با این تعریف سـینمای فـون تریـه را این گونه 
اندازه گیـری می کنیم: فـون تریه نیـازی به بازخـورد بیننده بـرای اعمال 
نظراتـش کـه هنـوز فرضیه انـد نـدارد. ایـن فیلم سـاز دانمارکـی قبل از 
آن که بـرای بیننده فیلم بسـازد بـرای مرتفع سـاختن نیاز خود بـه نظریه 
پردازی فیلم سـازی می کنـد. سـینما بهانه ای اسـت برای اندیشـه ورزی 
او. »خانه ای که جک سـاخت« از اندیشـه تعدیل شـده و احیانـًا محافظه 
کارانـه برخاسـته اسـت کـه خطایی غیـر انسـانی را بـه چالش می کشـد 
که ریشـه در حیوانیت یـک انسـان دارد. در این فیلـم که آخرین سـاخته 
کارگردان اسـت که دیده ام فیلم سـاز سـعی در نقـد جنایت و یا بـه تصویر 
کشـاندن چرایی آن ندارد بلکه صرفـًا چگونگی لذت بردن از آن را نشـان 
می دهـد. وقتـی از الرنـس فـون تریه حـرف می زنیـم از یـک کارگردان 
عاشـق کالِغ آدم کش صحبت می کنیم که »جنایت و مکافات«، نوشـته 
داستایوفسـکی، از چهره اش می بارد. البته میل به اسـتثنا بـودن در مؤلف 
باعـث ایجاد فرمی غیـر متعارف در آثار او شـده اسـت و اتفاقًا ایـن فرم به 
عنوان برند وی شـناخته می شـود. فون تریه در نشسـتی در جشنواره کن 
احسـاس همـدردی با هیتلـر می کنـد و اسـرائیل را مـوی دمـاغ می داند. 
ایـن احسـاس همـدردی چـه معنایـی بـرای یـک هنرمنـد روشـن فکر 
همـواره منتقـد دارد. هنـر ابـزاری بـرای رهایـی از جنایـت اسـت. فـون 
تریه قبـل از آنکـه هنرمند باشـد یـک جانـی اسـت. هنرمنـدی اش تنها 
تعدیل کننـده جنایـات او هسـتند. »ضد مسـیح« البتـه که اندیشـه های 
قابـل تاملـی ارائـه می دهـد، و تـا حتی ضـد یهـود هم هسـت، امـا تفکر 
دینـی را نشـانه رفتـه اسـت. در جهـان نمی تـوان اندیشـه هایی را کـه 
برای دیگـران مقـدس اسـت مسـخره کـرد و کوچک شـمرد. جهـان با 
چنیـن اندیشـه ورزی هایی همـدردی نخواهـد کـرد؛ چـرا کـه تـو برآیند 
چنیـن اندیشـه هایی هسـتی. الرنـس فـون تریـه فیلم سـازی اسـت که 
آثـارش اقدامـات عجیب بشـر علیه خـود را مـورد مداقـه قـرار می دهد و 
مجموعه ایـن اقدامات سـینمایی اسـت که فون تریـه را تبدیل بـه هیتلر 
کرده اسـت. فضایـی که فـون تریه در سـینمای خـود ایجـاد می کند ضد 
ارزش اسـت و این ضدیت خـود را ارزشـمند می داند. اگرچه سـاخته های 
ایـن کارگـردان طبیعتـًا هیتلـر مابانه منتقـدان خـود را حـذف می کند اما 
باید اعتـراف کرد سـینمایی که توانایـی حذف منتقدش را نداشـته باشـد 

رسـانه قدرتمندی نیسـت.  

 علی رفیعی وردنجانی  »الرنس فون تریه« کارگردان و 
فیلمنامه نویس چیره دست دانمارکی مهم ترین چهره 
سینمایی جهان است که به قامت اندیشه در ذهن تاریک 
و معلق بیننده نفوذ می کند. از نظر من شاخص ترین 
اثر او »عنصر جنایت« است چرا که پایه های سینمای 
سایکوپاتیک به شیوه فون تریه را طرح ریزی می کند. 
بعد از این اثر هرچه از کارگردان می بینیم پیشرفتی 
است که مؤلف در ساختار ذهنی خود دارد. »شکستن 
امواج« عاشقانه ترین ساخته یک ذهن روشن فکِر 
ضدواپس گرایی است. »مالیخولیا«، »ضد مسیح«، 
»خانه ای که جک ساخت« جدیدترین مواجهه مؤلف 
در برابر ساختاری تماماً متضاد با حقیقت هستند. البته 
همواره با این شیوه برداشت تصاویر در آثار فون تریه 
مشکل دارم، البته که شخصی و سلیقه ای است؛ دوربین 
روی دست پرتعلیِق ضد مواجهه اجازه برخورد فلسفی و 
داستانی بیننده با واقعه درحال روایت را نمی دهد. فرمی 
که از یک فرم درونی، قصه، فرار می کند اصاً قابل اعتماد 

نیست.

چهره

درباره »الرنس فون تریه« و جهان سینمایی اش

 فیلم سازی مغرور
به استعداد و نبوغ

محقق پژوهشکده علوم زمین معتقد است 
در شهر تهران ۶ زمین لرزه تاریخی رخ داده 
که مسبب ۳ مورد از این زلزله ها به گسل های 
شناخته شده نسبت داده شده است ولی هنوز 
سر منشأ ۳ زلزله دیگر تهران مشخص نیست 
و با مطالعاتی که انجام دادیم، مشخص شد که 
در مرکز شهر تهران گسل پنهانی وجود دارد 
که می توانسته در گذشته عامل زمینلرزه ها 
باشد و می تواند در آینده عامل زلزله های 

دیگر باشد.
دکتر مرتضی طالبیان، عضو هیات علمی 
پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی در نشست تخصصی 
نوزدهمین سالگرد زلزله بم که در محل سازمان 
زمین شناسی برگزار شد، گفت: درباره زلزله بم 
موارد زیادی مطرح شده، ولی همچنان باید 

درس هایی از آن بگیریم که نگرفته ایم.
وی ادامه داد: نگاهی به نقشه لرزه خیزی ایران 
نشان می دهد که در همان جاهایی که زمینلرزه 
رخ می دهد، شهرها گسترده شده اند و این امر 
نشان می دهد که ریسک خطر زلزله در همه 
مناطق کشور باال است؛ از این رو باید به ویژه به 
مناطق شهرهای بزرگ توجه بیشتری صورت 
گیرد؛ چرا که در شهرهای بزرگ انرژی زلزله 

نیز آزاد شده است.
می توانند  زلزله ها  کرد:  اضافه  طالبیان 
ریسک های متفاوتی را ایجاد کنند، به عنوان 
مثال زمینلرزه طبس و سرپل ذهاب با بزرگای 
یکسان بودند، ولی ریسک و تلفاتی که در این 
رخداد لرزه ای ایجاد شد، متفاوت بوده است. 
همچنین در زلزله بم بزرگای چندان بزرگ 
نبوده است، ولی تلفاتی که ایجاد کرده بسیار 

بیشتر از تلفات زلزله های بزرگتر بوده است.
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین 
سازمان زمین شناسی با طرح این سؤال که 
چگونه می توان ریسک زلزله را کاهش داد، 
تاکید کرد: در حوزه زمینلرزه ۳ ضلع »کاهش 
خطر«، »کاهش در معرض خطر قرار گرفتن« 
و »کاهش آسیب پذیری« مطرح است. برای 
کاهش خطر زلزله، پیش بینی زلزله مطرح 
شده که عماًل بی فایده است و هیچ کشوری 
نتوانسته زلزله را پیش بینی کند و ما هم 
نخواهیم توانست، از این رو سرمایه گذاری 
برای کاهش خطر از طریق پیش بینی زلزله، 
یک گمراهی است و حتی اگر موفق شویم 
تنها می توانیم جان انسان ها را نجات دهیم و 
نمی توانیم جلوی خسارات اقتصادی را بگیریم.

عضو هیات علمی پژوهشکده زمین شناسی با 
تاکید بر ضرورت توجه به ساختمان سازی در 
زمینه کاهش خطر زلزله، گفت: در این زمینه 
الزم است ساختمان مناسب در جای مناسب 
ساخته شود. نمونه آن دو زلزله »ونچوان« 
چین و با بزرگای ۷.۹ و زلزله بم با بزرگای ۶.۶ 
است که تصاویری که ما تهیه کردیم، نشان 
می دهد تخریب ساختمان در این دو منطقه 
شبیه هم هستند و در هر دوی این منطقه به 
دلیل ضعف طبقه پایین موجب تخریب سازه 

شده است.
منبع: مهر 

اضافه شدن درد قیمت دارو به درد بیماران!
دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ را حذف کرد!

 دریا وفایی  »چرا نوسازی نظام حکمرانی و اصالحات تابه حال 
صورت نگرفته و اگر انجام شود به چه شکلی خواهد بود؟« این دو 
پرسشی است که محمود عباس زاده مشکینی عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با ما، پاسخ داد: صحبت 
آقای قالیباف حرف بزرگی است و نباید در محدوده و کلیشه باقی 
بماند. به نظرم راه مطمئن تر برای تحقق امر اصالح در شیوه های 

حکمرانی، مسیر مردم ساالری و دموکراسی است.
وی ادامه داد: همان مسیر گردش نخبگان در چرخه مدیریت 

کشور است. یعنی شیوه ها و انتخابات ما باید به گونه ای باشد که 
این چرخش نخبگان در سیستم مدیریت های سیاسی خیلی راحت 

صورت بگیرد.
این نماینده اردبیل در خانه ملت اظهار داشت: اینکه نسلی مثاًل 
۳۰ سال یک نحوه مدیریتی را اعمال کند و بعد همان نسل بیاید 
بگوید چون جواب نمی دهد عوضش می کنیم، شیوه خوبی است 
اما روان ترین مسیر این است که اجازه داده شود تا اندیشه ها و افکار 

جدید وارد میدان شوند، یعنی آدم های جدید بافکرهای نو.

مشکینی گفت: اگر طبق این برنامه پیش برویم می توانیم ادعا 
کنیم که در کشورمان گردش نخبگان و گردش نسل ها داریم و 
به خودی خود آن اصالح شیوه ها هم صورت می گیرد. اگر اجازه 
بدهیم نسل ها و چهره های جدید نیز وارد صحنه بشوند تغییرات 

الزم هم انجام می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
مراقب باشیم که نسل فردای ما راجع عملکرد امروز ما چه قضاوتی 
خواهند کرد. اگر برم بنای همین منطقی که گفته شد تغییر راه بدهیم، 
اجازه ورود افکار جدید را در دستگاه های مدیریتی بدهیم، آیندگان 
هم از امروز ما خاطرات خوبی خواهند داشت. منتهی باید حواسمان 

باشد که تا دیرتر نشده اصالحات را انجام بدهیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسامی:

اجازه بدهیم افکار جدید وارد میدان شود



نبـرد اوکرایـن بازی هـا را بهـم ریختـه و زلنسـکی 
در پـی البی هـای منطقـه ای و فرامنطقـه اسـت. در 
ایـن بیـن ادعاهـا دربـاره پهبادهـای ایرانـی مرتب در 
حـال تغییـر اسـت. »کریلـو بودانـف« رئیس سـازمان 
اطالعـات نظامـی اوکرایـن در گفت وگویی بیـان کرد 
که ایران هیچ موشـکی به روسـیه عرضه نکرده اسـت 
و »میخایلـو پودولیـاک«، مشـاور ریاسـت جمهـوری 
اوکرایـن در صفحـه توییتـرش با تکـرار ادعـای غرب 
مبنی بر ارائه پهپادهای ایرانی به روسـیه برای اسـتفاده 
در جنـگ اوکرایـن، مدعـی شـد کـه »ایـران آشـکارا 

تحریم هـای بین المللـی را بـه سـخره می گیـرد.«

ایران هیچ موشک کروزی در اختیار 
روسیه قرار نداده است

رئیـس سـازمان اطالعـات نظامـی اوکرایـن در 
گفت وگویـی بیـان کـرد کـه ایـران هیـچ موشـکی به 
روسـیه عرضه نکرده اسـت. »کریلو بودانـف«، رئیس 
سـازمان اطالعـات نظامـی اوکرایـن در گفت وگـو 
بـا روزنامـه نیویورک تایمـز تصریـح کـرد کـه ایـران 
موشـک های کـروز بـه روسـیه انتقـال نـداده اسـت.

بودانـف در مصاحبـه خـود تصریـح کـرد کـه از مـاه 
اکتبـر بـه طـور تخمینـی، ارتـش روسـیه هـر ۱۰ روز، 
زیرسـاخت های انـرژی اوکرایـن را با موشـک و پهپاد 
بمباران کرده اسـت و در هر حمله از حدود ۷۵ موشـک 

کـروز اسـتفاده کرده اسـت.
او همچنیـن مدعـی شـد، بـه دلیـل ایـن کـه مسـکو 
ظرفیـت پـر کـردن مجـدد زرادخانه موشـکی خـود را 
نـدارد، تـالش می کنـد تـا از تهـران موشـک دریافت 
کند و در عوض دانش علمـی خـود را در صنایع نظامی 

بـا ایـران به اشـتراک بگـذارد.
با این حـال، رئیـس اطالعات نظامـی اوکرایـن، تأکید 
کرد کـه ایران هیچ موشـک کـروزی در اختیار روسـیه 

قرار نداده اسـت.
او در این زمینه گفـت: ایران به دالیل قابـل درک برای 
انجام ایـن کار عجلـه ای نـدارد، زیرا به محـض آن که 
روسـیه اولیـن موشـک ها را پرتـاب کنـد، تحریم هـا 

افزایـش خواهـد یافت.

بودانف بـا این حـال ادامـه داد کـه طبق قـراردادی که 
تابسـتان امسـال منعقد شـد، روسـیه یک هـزار و ۷۰۰ 
پهپـاد انتحاری شـاهد از ایـران خریـداری کـرد که در 
بسـته های جداگانـه بـه ایـن کشـور عرضه می شـود.

ایران آشکارا تحریم های بین المللی را به 
سخره می گیرد

یـک مقـام دولتـی اوکرایـن ادعـای غـرب مبنـی بـر 
حمایـت نظامـی ایـران از روسـیه در جنـگ اوکراین را 

تکـرار کـرد.
به گزارش ایسـنا، خبرگـزاری رویترز نوشـت، میخایلو 
پودولیـاک، مشـاور ریاسـت جمهـوری اوکرایـن در 
صفحـه توییترش با تکـرار ادعـای غرب مبنی بـر ارائه 
پهپادهـای ایرانـی به روسـیه بـرای اسـتفاده در جنگ 
اوکراین، مدعی شـد کـه »ایـران آشـکارا تحریم های 

بین المللـی را بـه سـخره می گیـرد.«

ایـن مقـام اوکراینـی بـر اسـاس ایـن ادعـا خواسـتار 
نابـودی کارخانه هـای تولیـد تسـلیحات ایـران شـد.

دیدگاه ایران
بـه گـزارش ایسـنا، ایـن ادعـا در حالـی مطـرح 
می شـود کـه ناصـر کنعانـی، سـخنگوی وزارت امـور 
خارجـه ایـران در یکـی از نشسـت های خبـری خـود 
در ایـن بـاره گفـت: ایران همـواره تـالش کـرده که از 
مناسـبات و توانمندی هـای خـود بـرای کمـک بـه دو 
کشـور بـرای رسـیدن به راهـکار سیاسـی جهـت حل 
بحـران اسـتفاده کنـد و در ایـن زمینـه آمادگـی خـود 
را اعـالم کـرده و تـالش می کنـد مطـرح کـردن این 
ادعاها علیه ایـران و اسـتمرار آنها با انگیزه هـا و اهداف 
سیاسـی صورت می گیرد و از سـوی کشـورهایی انجام 
می شـود که خود اقدام به ارسـال سـالح بـه یک طرف 
این جنگ و بحـران می کنـد. ما طـرح این ادعاهـا را با 

انگیزه هـای سیاسـی و بـا هدف سـرپوش گذاشـتن بر 
اقدامـات ایـن کشـورها می دانیـم.

ایران مخالف جنگ در اوکراین، یمن و ...
عـالوه بـر ایـن، حسـین امیرعبداللهیـان، وزیـر 
امور خارجه ایـران، اخیـراً در تماسـی تلفنی بـا همتای 
اوکراینـی اش دربـاره ادعاهـای مطـرح شـده راجع به 
اسـتفاده از پهپـاد ایرانـی در جنـگ اوکرایـن، ضمـن 
رد قـوی ایـن ادعـا، تاکیـد کـرد: جمهـوری اسـالمی 
ایران تجربه جنگ تحمیلی هشـت سـاله را پشـت سر 
گذاشـته و از ایـن رو مخالـف جنـگ در اوکرایـن، یمن 

و … اسـت.
وزیر امـور خارجه ایـران خاطرنشـان کرد: ما با روسـیه 
روابطـی خـوب داریـم و از گذشـته همـکاری دفاعـی 
داشـته ایم، امـا سیاسـت مـا در قبـال جنـگ اوکراین، 
احتـرام بـه تمامیـت ارضـی کشـورها، عـدم ارسـال 

سـالح به طرفیـن درگیـر، توقف جنـگ و پایـان دادن 
بـه آوارگـی مردم اسـت.

 امیرعبداللهیـان گفـت: سیاسـت خارجـی جمهـوری 
اسـالمی ایـران کامـاًل روشـن و مبتنی بـر اسـتاندارد 

واحـد و مخالفـت بـا جنگ اسـت.
او تاکیـد کـرد: مـا بـرای برگـزاری جلسـات فنـی بـا 
حضور کارشناسـان نظامـی بین دو کشـور، بـدون نیاز 

بـه هرگونـه واسـطه، آمادگـی داریم.
 امیرعبداللهیـان بـا »بی اسـاس« خوانـدن اظهـارات 
برخـی مقامـات غربـی با اشـاره بـه تالش هـای مکرر 
تهران بـرای کمک به برقـراری آتش بـس، اظهار کرد: 

ما آمـاده کمـک بـه برقـراری آتش بس هسـتیم.

تصویب بودجه ۴۵ میلیارد دالری کمک به 
اوکراین در مجلس نمایندگان آمریکا

در آسـتانه کریسـمس کـه رئیس جمهـوری اوکرایـن 
از شـهروندانش خواسـته گـوش بـه زنگ آژیر هشـدار 
حمالت هوایی روسـیه باشـند، تأیید نهایی یک بسـته 
کمکـی ۴۵ میلیـارد دالری بـرای اوکرایـن در مجلس 

نماینـدگان آمریکا انجام شـد.
بسـته کمکـی کـه در مجلـس نماینـدگان آمریـکا 
– کـه در کنتـرل دموکرات هاسـت – بـه تصویـب 
رسـید، بخشـی از الیحه بودجه ۱.۶۶ تریلیون دالری 
آمریکاسـت که یـک روز قبل به تصویب سـنا رسـید 
و برای امضـا به جـو بایـدن، رئیس جمهـوری آمریکا 

ارجـاع داده شـد.
ولودیمیر زلنسـکی، رئیس جمهوری اوکراین در توییتر 
از هر دو حـزب جمهوری خـواه و دموکرات تشـکر کرد 
و همراهی واشـنگتن با اوکراین در این جنـگ را »حائز 

اهمیت« دانسـت.
ایـن بودجه جدیـد بـه کمک هـای ۵۰ میلیـارد دالری 
سـال میـالدی جـاری بـه اوکرایـن اضافـه خواهـد 
شـد. تحریم هـای غـرب علیـه روسـیه هـم همچنان 
پابرجاسـت و به تازگی سـقف قیمت بـرای بهای نفت 
روسـیه هم بـه آن اضافه شـده اسـت. ایـن بودجه چند 
روز پـس از آن تصویب شـد کـه ولودیمیر زلنسـکی به 

آمریـکا سـفر کرد.

گونـــاگون
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حوزه پژوهش شهرداری اصفهان در چهاردهمین جشنواره پژوهش و اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

نوآوری در مدیریت شهری )مجمع شهری تهران( و نهمین جشنواره 
آموزش و پژوهش در مدیریت شهری و روستایی خوش درخشید.

جشنواره در ۹ محور علمی و تخصصی، توسعه مدیریت و حکمروایی 
شهری، خدمات شهری و محیط زیست، شهرسازی و معماری، ایمنی 
و مدیریت بحران، اجتماعی و فرهنگی، مالی و اقتصاد شهری، 
مدیریت توسعه روستایی )و سکونتگاه های غیررسمی(، امور زیربنایی، 

حمل ونقل و ترافیک و نوآوری شهری و هوشمندسازی برگزار شد.
در محور ایمنی و مدیریت بحران: اثر برتر طرح جامع ریز پهنه بندی 
زلزله و مدیریت ریسک لرزه ای شهر اصفهان در حوزه تحلیل خطر و ریز 

پهنه بندی شهر اصفهان - پژوهشگر: همایون صفایی

در محور اجتماعی و فرهنگی: اثر برگزیده: تدوین الگوی بازطراحی 
و زینت آرایی فضای طبیعی تخت فوالد اصفهان مبتنی بر الگوی باغ 
ایرانی-اسالمی با تأکید بر گردشگری معنوی )نمونه مورد مطالعه: 
مسیر شماره یک گردشگری: مسیر بهشت( - پژوهشگر: محمدصالح 

شکوهی
اثر شایسته تقدیر: تهیه سند راهبردی ارتقای وضعیت فرهنگی 

اجتماعی زنان شهر اصفهان - پژوهشگر: زهرا امیری
در محور توسعه مدیریت و حکمرانی شهری اثر شایسته تقدیر: 
پایان نامه: تحلیل و ارزیابی دسترسی به فرصت های شهری با رویکرد 
شهر اسالمی و با تأکید بر اصل عدالت از دیدگاه شهید صدر )مطالعه 

موردی: شهر اصفهان( - پژوهشگر: خشایار موکویی

درخشش شهرداری اصفهان در جشنواره پژوهش و نوآوری

چینـی  خودروسـازی  شـرکت 
Aeroht کـه در زمینـه تولیـد 
خودروهـای پرنده تخصـص دارد، 
از برنامه هـای خـود بـرای تولیـد 
یـک خـودرو پرنـده جدید تا سـال 
2۰2۵ خبـر داد کـه می توانـد بـا 
فشـردن یـک دکمـه سـاده، بـا 
کمـک مجموعـه ای از روتورهـا 
بـه هـوا پـرواز کنـد و ترافیـک را 
بـه ایـن طریـق دور بزنـد. انتظـار 
می رود این خـودرو کـه تاکنون دو 
پرواز آزمایشـی خود را پشـت سـر 
گذاشـته، با قیمت ۱۴۰ هـزار دالر 

وارد بـازار شـود.
بـا افزایـش تعـداد خودروهـا در 
ترافیکـی  مشـکالت  شـهرها، 
گسـترده ای در سراسـر جهـان 
بـه وجـود آمـده اسـت. در حالـی 
کـه رویکردهایـی ماننـد ایجـاد 
توسـط  زیرزمینـی  تونل هـای 
شـرکت بورینگ متعلق بـه ایالن 
ماسـک بـرای حـل ایـن موضوع 
انجـام شـده اسـت، بـه نظـر 
نمی رسـد که مشـکالت ترافیکی 
از بین برود و به همین دلیل، نسـل 
جدیـدی از مبتکـران می خواهنـد 
خودروهایـی بسـازند کـه قابلیـت 

پـرواز دارنـد.
مفهـوم خـودرو پرنـده کامـاًل 
بـا مفهـوم هواپیمـای کوچـک 
 )VTOL( برخاسـت و فرود عمـود
کـه می توانـد ۴ تـا ۵ مسـافر را در 
حمـل  کوتاهـی  مسـافت های 
کنـد، هـم پوشـانی دارد. بـا ایـن 
حـال، چشـم انـداز Aeroht بـه 
یک تاکسـی پرنده اشـاره نـدارد و 
خودرویـی را شـامل می شـود کـه 
می توانـد در صـورت نیـاز پـرواز 
کند، در حالی که بیشـتر وقت خود 
را در جـاده می گذرانـد. همچنیـن 
این خـودرو بیشـتر از اینکـه صرفًا 
یک مفهوم باشـد، قبـاًل دو پـرواز 
نمایشـی عمومـی خـود را انجـام 
داده اسـت کـه می توانیـد در ادامه 

یکـی از آنهـا را تماشـا کنیـد.
Aeroht تنهـا شـرکتی در جهـان 
نیسـت کـه بـه ایـن مفهـوم فکر 
کرده اسـت. بـا این حـال، در حالی 
کـه بیشـتر مفهوم های مربـوط به 
خودرو پرنده شـامل VTOL هایی 
می شـود کـه فقـط می تواننـد از 
زمیـن بلنـد شـوند و فـرود بیایند، 
خـودرو Aeroht قـرار اسـت ۹۰ 
درصـد از زمـان خـود را در جـاده 
بگذرانـد و در صـورت نیـاز، فقـط 
زمـان کوتاهـی را در حـال پـرواز 

کـردن باشـد.
همیـن امـر باعـث شـده، در حالی 
کـه انتظـار مـی رود eVTOL هـا 
بیـش از یـک میلیـون دالر قیمت 
داشـته باشـند، خـودروی پرنـده 
Aeroht بتوانـد بـا حداقـل قیمت 
۱۴۰ هـزار دالر وارد بـازار شـود و 
همچنیـن در اوایل سـال 2۰2۵ به 

تولید برسـد.
بـه گفتـه تحلیلگـران، انتظـار 
مـی رود ارزش بـازار حمـل و 
نقـل شـهری تـا سـال 2۰۴۰ بـه 
۱ تریلیـون دالر برسـد. مفهـوم 
گذشـته  دهـه  در   eVTOL
پیشـرفت های بزرگی داشته است 
و احتمـااًل ایـده اصلـی محسـوب 
می شـود کـه ایـن صنعـت را بـه 
 ،Aeroht جلو می بـرد. عـالوه بـر
شـرکت های زیاد دیگـری هم در 
ایاالت متحده و هـم در چین وجود 
دارنـد کـه قصـد دارند به تسـالی 

ایـن بـازار تبدیـل شـوند.

 خبراول
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عرضه خودرو پرنده 
140 هزار دالری

سال 2025 محقق می شود؛ 

اوکراینی ها درباره سالح های ایرانی مردد هستند

مردان ناهماهنگ والدیمیر

 یلدا توکلی  پس از گذشت چند ماه از شنیده شدن خبرهای 
متعدد در خصوص واردات خودروهای خارجی به کشور و البته 
با توجه به موافقان و مخالفان این طرح در نهایت انتظارها به 
پایان رسید و روز گذشته درب مرزها به روی خودروهای 

خارجی باز شد.

امیدی به بازگشت قیمت به نرخ های قبلی 
نیست

درسـت از تابسـتان چهار سـال پیش که واردات خـودرو به 
کشـور ممنوع شـد و نوسـان قیمت خودروها اوج گرفت. از 
همان زمـان بـود که نـه تنهـا قیمـت خودروهـای صفر و 
کارکـرده خارجی، بلکـه قیمت روز خـودرو داخلی هم سـر 
به فلک کشـید و بازار را برهـم ریخت. در همـان روزها هم 
بسـیاری از کارشناسـان و فعاالن بازار بر این بـاور بودند که 
اگر زمسـتان همان سـال واردات از سـر گرفته شـود، تا حد 
زیـادی از افزایش قیمت ها جلوگیری می شـود، امـا واردات 
ماشـین باز هم نشـد کـه نشـد و قیمت ها هـم روز بـه روز 
صعـودی شـد. حاال امـا بـا گذشـت بیـش از چهار سـال از 
ممنوعیـت واردات خـودرو به کشـور، درب مرزهـا به روی 
خودروهـای خارجی باز شـد، امـا دیگر امیدی به بازگشـت 
قیمت به نرخ های قبلی نیسـت. چـرا که عالوه بـر افزایش 
چندبرابری قیمت خودروهای خارجی و داخلـی، نرخ ارز، به 
نتیجه نرسـیدن برجـام و تـورم نیـز در ایـن میان اثـر گذار 

اسـت و گویی دیگر کار از کار گذشـته اسـت.

واردات خودرو تا پنج سال ادامه دارد
خردادمـاه امسـال بـود کـه، رئیـس مجلس شـورای 
اسـالمی قانـون واردات خـودرو را بـرای اجـرا بـه دولـت 
ابـالغ کـرد و قـرار بـر این شـد کـه مجـوز واردات خـودرو 

۵ سـاله باشـد. چندی پیش نیـز جزئیـات مصوبـه واردات 
خـودرو توسـط هیـات وزیـران تصویب شـد و معـاون اول 
رئیس جمهور مصوبـه نهایی را به کلیه سـازمان ها شـامل 
وزارت صمت، وزارت کشـور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 

و دبیرخانـه شـورای عالـی مناطـق آزاد ابـالغ کرد.

عرضه  بورس  در  وارداتی  خودروهای 
می شوند

وزارت صمـت در ادامـه، سـاز و کار عرضـه خودروهـای 
وارداتـی در بـورس کاال را تعیین کـرد. قیمـت پایه عرضه 
خودروهـای وارداتـی در بـورس کاال، بـر مبنـای قیمـت 
تمـام شـده واردکننـده و سـود منصفانـه ای کـه سـازمان 
حمایـت از مصرف کننـده و تولیدکننـده مشـخص کـرده، 
تعییـن می شـود. سـود منصفانـه پانـزده درصـدی نیـز بر 
روی قیمـت تمام شـده خـودرو در نظـر گرفته خواهد شـد 
که شـامل، سـود واردکننـده، هزینه ارائـه خدمـات پس از 
فـروش، گارانتی و وارانتی، توسـعه شـبکه خدمـات پس آر 
فروش، سـود عمده و خرده فروشـی و توسـعه شبکه است 
کـه در این پانـزده درصـد لحـاظ شـده اند. سـود بازرگانی، 
مطابـق کتـاب مقـررات صـادرات و واردات سـال ۱۴۰۱ و 
بر اسـاس مابه التفاوت قیمت کشف شـده در بـورس کاال و 
قیمت پایه تعیین می شـود. حقـوق ورودی، سـود بازرگانی 
و سـایر هزینه های مربوط بـه ترخیص، در زمـان ترخیص 
و به صـورت کامـل توسـط واردکننـده پرداخت می شـود. 
مابه التفاوت قیمت پایه و قیمت فـروش در بورس کاال، بعد 
از فروش خـودرو، توسـط بورس کاال محاسـبه و بـه خزانه 

دولـت واریـز می شـود.

22 خودرو خارجی وارد مرز شد

مرتضی سـاالری مدیر بنادر و دریانـوردی بندرلنگه و غرب 
هرمزگان اسـت وی روز گذشـته بـا اعالم اینکه نخسـتین 
شـناور حامـل محمولـه خودروهـای وارداتـی در بندرلنگه 
پهلودهـی و کار ترخیـص ایـن خودروهـا آغـاز شـد. وی با 
اشـاره به پهلودهی و ترخیص محموله خودروهای وارداتی 
در بندرلنگـه افـزود: بعـد از چنـد سـال وقفـه، بیسـت و دو 
خودرو محصول کشـور کـره جنوبـی، وارد بنـدرگاه بنادر و 
دریانوردی غرب اسـتان هرمزگان شـد. وی ادامـه داد: این 
محموله خودرو شامل 22 خودرو از شش نمونه محصوالت 
ازجمله سـراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سـونت )شاسی بلند( و 
اسپورتیج )شاسـی بلند( اسـت که پس از تخلیه در محوطه 
بندرلنگه در اسـرع وقت جهت ترانزیت به گمرک شـهریار 

تهـران بارگیری می شـود.

ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی
منوچهر منطقی، معـاون وزیر صمت امـا در خصوص 
ورود خودروهـای فرانسـوی بـه کشـور گفـت: فعـاًل 
خودروهـای فرانسـوی وارد کشـور نمی شـوند. در واقـع 
محدودیـت ورود خودروهـای فرانسـوی بـه دلیـل عمـل 
نکردن بـه تعهدات شـان در گذشـته اسـت. وی ادامـه داد: 
خودروسـازان فرانسـوی باید به تعهدات خـود عمل کنند یا 
شـیوه همکاری شـان را تغییر دهنـد تـا واردات خودروهای 

فرانسـوی به کشـور آزاد شـود.

واردات دو هزار خودرو خارجی
امیـد قالیبـاف، سـخنگوی وزارت صمت نیـز چندی 
پیش درباره ظرفیت واردات خودرو تا ابتدای تابسـتان سـال 
آینده گفت: برنامه ریزی ها برای واردات 2۰۰ هزار دسـتگاه 
خودرو تا شـش ماه آینده، انجام شـده اسـت و تا پایان سال 

جـاری، صد هزار دسـتگاه خـودرو وارد کشـور می شـود اما 
تنها حدود ده درصـد خودروهای وارداتی امسـال به صورت 

فروش بـا تحویل فـوری عرضه خواهند شـد.

بازار داغ خودروهای چینی
اما برخـی کارشناسـان و فعـاالن بـازار خـودرو بر این 
باورند که سـود و زیـان آزادسـازی واردات خودرو یکسـان 
اسـت. واردات روز افزون خودروهای چینـی طی دهه اخیر، 
رقابـت خریـد و فـروش را بیـش از سـایر برندهـا همچون 
خودروهای فرانسـوی و کره ای کرده اسـت. طی سال های 
اخیر کـه واردات خودروهای خارجی به کشـور ممنوع شـد، 
خودروهای چینی اما به صوت مونتاژ توسـط خودروسـازان 
داخلی همچنان مهمان بـازار خودرو ایران بودند و هسـتند. 

از چهارسـال پیـش تاکنـون، خودروهـای چینـی همچون 
دیگنیتـی، فیدلیتـی، انـواع تیگـو )تیگـو ۷ پـالس، تیگـو 
۸ پـالس، تیگـو ۸ پـرو و …(، برخـی مدل هـای جـک به 
صورت مونتـاژ و اکثراً در منطقه تجاری بم )توسـط مدیران 
خودرو، بهمن موتـور و کرمان موتـور( و یا خـط تولید ایران 
خودرو و سـایپا وارد کشـور شـد. حاال با, واردات خودروهای 
چینی به بازار خـودرو، برخی کارشناسـان و فعـاالن بازار بر 
ایـن باورند کـه آزادسـازی واردات خـودرو به کشـور، تغییر 
چندانی بر تعدیل قیمـت خودروهای چینی ایجـاد نخواهد 
شـد. چرا کـه در حـال حاضر ایـن خودروهـا رقیـب اصلی 
خودروهای داخلی محسوب می شـوند و همچنان بازارشان 
چه در بخـش خرید و فروش خـودرو دسـت دوم و چه خرید 

و فـروش خودروهای صفر داغ اسـت. 

اپل در فصل سوم 2۰22، از نظر درآمد در بازار گوشی های هوشمند، صدرنشین بوده 
و ۴2 درصد سهم داشته است.

طبق گزارشی جدید، سازنده آیفون بیشترین درآمد را از بازار گوشی های هوشمند در 
فصل سوم 2۰22 داشته. در این بازه زمانی، ۴2 درصد درآمد بازار جهانی گوشی های 

هوشمند به حساب های بانکی اپل واریز شده است.
به گزارش کانترپوینت ریسرچ، اپل در بحث درآمد در بازار گوشی های هوشمند، 
در فصل سوم 2۰22 صدرنشین بوده و سهم خود را نسبت به بازه زمانی مشابه سال 

گذشته میالدی افزایش داده است.
در حالت کلی درآمد حاصل از فروش گوشی های هوشمند در فصل سوم 2۰22 

نسبت به بازه زمانی مشابه سال 2۰2۱، کاهش 3 درصدی را تجربه کرده و فروش 
گوشی های هوشمند هم ۱2 درصد کاهش داشته است. بااین حال، میانگین قیمت 

فروش محصوالت با افزایش ۱۰ درصدی همراه بوده است.
سهم گوشی های 5G در فصل دوم 2۰22 برابر ۴۶ درصد بوده که یک رکورد 
محسوب می شود. با وجود این موضوع، سهم درآمد این محصوالت به ۸۰ درصد 

رسیده است که باالترین میزان تا به امروز به حساب می آید.
در فصل سوم 2۰22، اپل با اختالف چشمگیر نسبت به سایر شرکت ها، بیشترین 
درآمد را از بازار گوشی های هوشمند داشته است. سهم کوپرتینویی ها در این بازه 
زمانی به ۴2 درصد رسیده که افزایش قابل توجهی را نسبت به 3۷,۱ درصدی فصل 

سوم 2۰2۱ نشان می دهد. در فصل سوم 2۰22، گوشی های سری آیفون ۱۴ اپل 
فروش باالیی را تجربه کرده اند و منجر به افزایش درآمد اپل شده اند.

در جایگاه دوم، سامسونگ قرار گرفته که با وجود افزایش فروش گوشی های تاشو 
گلکسی زد فلیپ و فولد، با ۰,2 درصد کاهش سهم از نظر درآمد روبه رو شده است. 
در حالی که سهم کره ای در فصل سوم 2۰2۱ برابر ۱۸,۵ درصد بود، در فصل سوم 

2۰22 به ۱۸,3 درصد کاهش یافت.
در رتبه سوم شیائومی به چشم می خورد که از درآمد بازار گوشی های هوشمند، سهم 
۸,3 درصدی داشته است که نسبت به بازه مشابه سال گذشته میالدی، افزایش ۰,۶ 

درصدی را تجربه می کند. در جایگاه های بعدی هم اوپو و ویوو قرار دارند.

مرزها به روی خودروهای خارجی باز شد ولی امیدی به بهبود قیمت ها نیست

واردات یک مسکن بی اثر دیگر!

اپل، صدرنشین درآمد بازار موبایل؛
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