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سه هزار و 600 حلقه چاه مثل خوره به جان اصفهان افتاده اند!

فرونشست زیر پای استان نشسته است
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رویداد »رودگشت« با حضور خبرنگاران حوزه محیط زیست برگزار شد؛

سرآب تا پایاب زاینده رود در یک رویداد

اصفهان با برف و سرد هم زیباست. 
محسن هیئتیان / خبرگزاری ایمنا
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موافــق باشــیم یــا مخالــف چند ســالی هســت  
ــاوری  ــی همچــون فن ــا کلمات ــا ب ــه م ــه هم ک
ــال، شــبکه های اجتماعــی،  ــات، دیجیت اطالع
کانال هــای الکترونیــک، فضــای مجــازی 
و مفاهیمــی از ایــن قبیــل آشــنا شــده ایم 
ــان  ــن می ــم. در ای ــر و کار داری ــا س ــا آنه و ب
بانکــداری دیجیتــال و اقتصــاد دیجیتــال 
ــال های  ــه خصوصــًا در س ــی هســتند ک مباحث
اخیــر بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا و ایجاد 

ــر  ــه مهمت ــف و از هم ــای مختل محدودیت ه
ــورد  ــردم، م ــه م ــی هم ــبک زندگ ــر س تغیی
توجــه و اســتقبال قــرار گرفــت و بیــش از پیش 

ــد. ــاس ش ــاز آن احس نی
اقتصــاد دیجیتــال در کشــور مــا نیــز چند ســالی 
اســت کــه جــزو اولویت هــای بخش هــای 
مختلــف دولتــی و خصوصــی قــرار گرفته اســت 
و زیرســاخت های آن بنــا شــده اســت. در دیگــر 
ــل  ــر و تبدی ــال تغیی ــا در ح ــو کســب وکار ه س

بــه یــک فضــای دیجیتالــی هســتند. در نتیجــه 
اقتصــاد امــروز اقتصــادی دیجیتالی اســت که از 
طریــق شــبکه های اجتماعــی ایــن امــکان را به 
کســــب وکارهــا می دهد تــا ارتباط مســــتقیم 
ــن  ــد و ای ــرار کنن ــتریان برق ــک و مش ــن بان بی
ــد  ــرف خواه ــرای دو ط ــت ب ــاز مثب ــک امتی ی
بــود کــه در محیطــی متفــاوت و جــذاب فعالیت 
ــتر  ــق بیش ــرفت و رون ــمت پیش ــه س ــد و ب کنن

ــدم برداشــته شــود. اقتصــادی کشــور ق

امیررضا محمدی
سرمقالـــه
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به انگیزه ارائه الیحه بودجه 1403 ؛ 

تقویت اقتصاد دیجیتال، عامل توسعه کشور است 
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برگزاری بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز اصفهان :

 طرح ساخت مدارس متری با حضور
خیرین رونمایی می شود

تفاهم نامه همکاری میان پایه گذار پارک های علم و فناوری ایران با فوالد مبارکه منعقد شد:

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان هاب 
منطقه ای بومی سازی کشور

مهاجرت خاموش و خطرناک؛ حاال نوبت استارتاپ هاست؛

 مهاجرت تیمی جایگزین
مهاجرت  شخصی  
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مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان:

 مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا
در کالن شهر اصفهان 2 برابر شد

چهره روز

مشاور شهردار اصفهان خبر داد:

حذف ۷۰ درصد از مراجعه کنندگان 
به مناطق شهرداری در سال جدید
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مشاور و دستیار ویژه شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی گفت: 
مهم ترین حرکت در زمینه شهرسازی الکترونیک انجام اکثر خدمات 
قابل ارائه به صورت غیرحضوری است که امیدواریم با اجرای آن 
بتوانیم ابتدای سال جدید، ۷۰ درصد از مراجعه شهروندان به مناطق 

پانزده گانه شهرداری اصفهان را حذف کنیم.

صفهان
منبع: اخبار ا

12 Healthy Foods 
That Are High in 

Iron

گزارش تصویری



در شـــهر

Isfahan News
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مدیـرکل ثبت احـوال اصفهـان گفت: 
درمجمـوع اکنـون بیـش از ۹۹ و نیـم 
درصد وقایع حیاتی اسـتان بـه روز و در 
مهلت قانونـی ۱۵ روزه ثبت می شـود. 
حسـین غفرانـی کجانی در گفـت و گو 
بـا ایرنـا افـزود: دیگـر همانند گذشـته 
کسـب و جمـع آوری آمـار جمعیتـی و 
دیگـر آمارهـا بـه صـورت چنـد سـاله 
تمامـی  بلکـه  نمی گیـرد،  صـورت 
آمارها برای رویدادهـای مختلف مانند 
انتخابات، نظام وظیفـه عمومی و حتی 
واکسیناسـیون در برابـر کرونـا بـه روز 
در اختیـار دسـتگاه ها و بخش هـای 

متقاضـی قـرار می گیـرد.
 ثبـت احـوال بـا پدیـده 
دیرثبتـی یا کـم ثبتـی و یا 

بی هویتی مواجه نیست
وی بـا بیـان اینکه ثبـت احـوال دیگر 
بـا پدیـده دیرثبتـی یـا کـم ثبتـی و یا 
بی هویتـی مواجـه نیسـت، گفـت: این 
مهـم در سـال های اخیـر در قالـب 
شـورای هماهنگـی وقایـع حیاتـی به 
ریاسـت اسـتاندار در اسـتان و فرماندار 
در شهرسـتان ها و دبیـری ثبـت احوال 
مدیریـت و برنامه ریـزی می شـود و 
افراد و دسـتگاه ها بـرای والدت ظرف 
مـدت ۱۵ روز و بـرای فوت تـا ۱۰ روز 
بـه ثبـت احـوال مراجعـه و اقـدام بـه 

ثبـت می کننـد.
اصفهـان  احـوال  ثبـت  مدیـرکل 
خاطرنشـان کـرد: یکسـری خدمـات 
احـراز هویتـی نیـز به صـورت آنالیـن 
)برخط( از سـوی ۲۲۰ دسـتگاه دولتی 
در اسـتان کـه در ایـن مقولـه بایـد به 
تأیید مـدارک تأیید هویت، رفع شـبهه 
و خدشـه بـه ثبت احـوال کمـک کنند 

ارائـه می شـود.
وی از جمله مزایای تسـریع در خدمات 
بصورت برخط را جلوگیـری از ترافیک 
و تـردد شـهروندان بـه ادارات ثبـت 
احـوال و همچنیـن صرفه جویـی در 
مصـرف کاغـذ بـه عنـوان میانجی گر 
اداری اشـاره کـرد و گفـت: مهم تریـن 
نکتـه حـذف و جلوگیـری از جعـل 
مـدارک و یـا توسـل بـه شـیوه های 

جعـل اسـت.
 اسـناد هویتی افـراد مبتنی 
سـامانه  اطالعـات  بـر 

الکترونیک ثبت احوال است
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات صـورت 
گرفتـه در ایـن دسـتگاه مبنی بـر ارائه 
خدمـات در بسـتر فرآینـد الکترونیـک 
گفـت: اکنـون اسـناد هویتـی افـراد 
جامعـه مبتنـی بـر اطالعـات سـامانه 
الکترونیـک ثبـت احـوال اسـت و 
بخـش زیـادی از خدمات این دسـتگاه 
در اسـتان بـه شـهروندان از طریـق 
برون سـپاری و مراجعـه بـه دفاتـر 

پیشـخوان انجـام می شـود.
وی ادامـه داد: اکنـون در ۸۳ دفتـر 
پیشـخوان و ۳۳ اداره در شهرسـتان ها، 
بخش هـای و مناطـق مختلف اسـتان 
خدمـات ثبـت احـوال بـه صـورت 
ئـه  را ا شـهروندان  بـه  حضـوری 

. د می شـو
اسـتان اصفهـان بیـش از پنـج میلیون 
و ۳۰۰ نفـر جمعیت در ۲۸ شهرسـتان، 
۵۲ بخش، ۱۱۱ شـهر و ۱۲۹ دهستان 

دارد.

 بیش از 5، 99 درصد
وقایع حیاتی اصفهان 
به روز ثبت می شود

مدیرکل ثبت احوال اصفهان:

 اصفهــان بــا ظرفیــت آســیاب های موجــود در تولیــد 
آرد به خودکفایی برسد

ــت:  ــار داش ــر اظه ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــه در گفت وگ ــا خواج محمدرض
خشکســالی اصفهــان در ســال های متمــادی باعــث شــده کــه یکــی 
ــارس  ــتان و ف ــتان، گلس ــتان های خوزس ــدم از اس ــدگان گن از وارد کنن
ــت  ــد از ظرفی ــا ۵۰ درص ــون ب ــم اکن ــت ه ــی اس ــن در حال ــد و ای باش

ــد. ــی برس ــه خودکفای ــد آرد ب ــته در تولی ــود توانس ــیاب های موج آس
 صفهــان پرچــم دار تولیــد آرد ســبوس دار )۴ و ۷ 

درصد( دانست
وی اصفهــان را پرچــم دار تولیــد آرد ســبوس دار )۴ و ۷ درصد( دانســت 
و گفــت: در صورتــی کــه ســبوس گیــری از ۱۸ و ۱۵ درصــد به مــرز ۱۲ 
و ۷ درصــد برســد دیگــر شــاهد قاچــاق آرد و بــروز انــواع بیماری هــای 

واگیــر و غیــر واگیــر بــر پیکــره جامعــه نخواهیــم بــود.
نایــب رئیــس انجمــن علــوم و فنــون غــالت اصفهــان تصریــح کــرد: 
ــالح  ــه، ام ــر، جوان ــی فیب ــار عنصــر اصل ــان ســبوس گیری چه در جری
ــازی  ــی س ــفید )ته ــود و آرد س ــه می ش ــدم گرفت ــا از گن و ویتامین ه
ــرده می شــود  ــه کار ب ــان ب ــرای پخــت ن ــدون ارزش غذایــی ب شــده( ب
ــه واردات  ــدام ب ــی ســازی آرد اق ــرای غن ــه ب ــی اســت ک ــن در حال و ای
پرمیکس هــای چینــی )ترکیبــی از آهــن، اســیدفولیک و ذرت می کننــد 
کــه باعــث بیمــاری پوســتی در دســت نانوایــان و تحمیــل بیماری هــا 

ــود. ــردم می ش ــه م ب
ــا اعــالم اینکــه بهتریــن نان هــای جهــان در نیمــه کــره شــرقی  وی ب
ــرقی را در  ــره ش ــه ک ــای نیم ــوع نان ه ــن ن ــا کیفیت تری ــرار دارد و ب ق
فــالت مرکــزی ایــران خواهیــد یافــت، گفــت: ایــن در حالــی اســت که 
ــز  ــزی را نی ــالت مرک ــای ف ــوع نان ه ــن ن ــا کیفیت تری ــن و ب متنوع تری

در اســتان اصفهــان بــا تولیــد ۲۰۰ نــوع نــان قابــل دســتیابی اســت.
ــه  ــه تیشــه ب ــات نپخت ــا تصمیم ــد ب ــه نبای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب خواج
ــکه های  ــر س ــه داد: اگ ــم، ادام ــی بزنی ــی و محل ــای مل ــه نان ه ریش
ــای  ــه معن ــن ب ــم و ای ــر ســکته می کنی ــم دیرت ــان کنی خــود را خــرج ن
ســرمایه گــذاری در عرصــه نــان و حمایــت از تولیــد نــان ســالم بــا آرد 
ــن راه  ــال( بهتری ــه ســبوس م ــان ســبوس دار )ن ســبوس دار اســت و ن

ــت. ــر اس ــر واگی ــر و غی ــای واگی ــگیری از بیماری ه پیش
وی از برگزاری جشــنواره و نمایشــگاه ســاالنه نان، شــیرینی، شــکالت 
و قهــوه از تاریــخ ۲۷ تــا ۳۰ دیمــاه در اصفهــان خبــر داد و افــزود: در روز 
دیمــاه ۲۹ از ۴۰ چهــره شــاخص و ســتون های صنعــت نــان کشــور در 

شــهر ۴۰ ســتون اصفهــان تجلیــل خواهد شــد.
ــه داد: در  ــان ادام ــالت اصفه ــون غ ــوم و فن ــن عل ــس انجم ــب رئی نای
نمایشــگاه نــان ضمــن پخــت نــان بــا آرد کامــل، کارگاه های آموزشــی 
ــزار  ــردم برگ ــه م ــی ب ــون نانوای ــی فن ــرای یادده ــی ب ــری و عمل نظ

می شــود.
ــذب  ــت ج ــان ظرفی ــد ن ــه تولی ــان در عرص  اصفه

توریسم داخلی و خارجی را دارد
ــذب  ــت ج ــان ظرفی ــد ن ــه تولی ــان در عرص ــت: اصفه ــار داش وی اظه
توریســم داخلــی و خارجــی را دارد. و شــعار مــا ایــن اســت: نام ایــران را 
بــا نــان ایــران پــر آوازه کنــی. و چــون قاطعانــه بــه این مســاله و شــعار 

ــه اهدافمــان می رســیم. ــدی نیســت کــه ب ــم تردی ــاور داری ب

نایب رئیس انجملن علوم و فنون غلات اصفهان 
گفلت: اصفهلان بلا برخلورداری از ۲۰ آسلیاب 
رسمی و ۵۰ آسیاب سلنتی در تولید آرد خودکفا 

. ست ا

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غات اصفهان:

اصفهان در تولید آرد خودکفا است

خبر روز

مدیر گـروه بهداشـت محیـط مرکز 
بهداشـت اسـتان اصفهـان گفـت: 
مطالعـات اخیـر نشـان می دهـد که 
مرگ و میر منتسـب بـه آلودگی هوا 
در کالن شهر اصفهان از سال ۱۳۹۷ 
تا ۱۴۰۰ حـدود ۱۰۰ درصـد افزایش 

یافته و ۲ برابر شـده اسـت.
سـید مهـدی میـر جهانیـان روز 
چهارشـنبه در گفت وگـو بـا خبرنگار 
ایرنـا افـزود: مرگ ومیـر منتسـب به 
آلودگی هـوا در کالن شـهر اصفهان 
در سـال ۱۳۹۷ معادل ۶۸۰ و در سال 
۱۴۰۰ معـادل یـک هـزار و ۳۹۲ نفر 
بود که افزایـش ۱۰۰ درصـدی را در 

طـول چهـار سـال نشـان می دهد.
مرگ ومیـر  اینکـه  بابیـان  وی 
منتسـب بـه آلودگـی هـوا سـاالنه 
بـا توجـه بـه شـاخص هایی ماننـد 
میـزان ذرات معلـق و آالینـده هوا و 
فوت شـهروندان سـنجیده می شود، 
ذرات  میانگیـن  داشـت:  اظهـار 
آالینـده در سـال ۱۳۹۷ معـادل ۲۷ 
میکروگـرم و در سـال ۱۴۰۰ معادل 
۳۸ میکروگرم بود یعنی بـه ازای ۱۱ 
میکروگـرم افزایـش غلظـت ذرات، 
مرگ ومیر منتسـب بـه آلودگـی هوا 
در کالن شـهر اصفهان ۲ برابر شـد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه از ۱۳۹۷ 
تـا ۱۴۰۰ مرگ ومیـر منتسـب بـه 
آلودگی هـوا در کالن شـهر اصفهان 
سـاالنه ۲۵ درصـد افزایش یافتـه 
اسـت، اضافـه کـرد: ۱۵.۵ درصـد از 
مرگ ومیرهای سـال ۱۴۰۰ منتسب 

بـه آلودگـی هـوا بود.
میر جهانیـان درباره میـزان افزایش 
مراجعـه بیمـاران تنفسـی و قلبی به 
اورژانـس در روزهـای آلوده امسـال 
توضیـح داد: مـا آمار تـا پایـان آذر را 
در اختیارداریـم و بـا توجـه بـه اینکه 

آلوده تریـن روزهـای امسـال مربوط 
بـه دی مـاه بـود نمی تـوان در زمان 
حاضـر آمـار دقیقـی در ایـن زمینـه 

ارائـه کرد.
وی ادامـه داد: در سـه مـاه سـوم 
امسـال یعنـی فصـل پاییـز، مراجعه 
اورژانـس  بـه  تنفسـی  بیمـاران 
۱۶ سـال  زیـر  در گـروه سـنی 
افزایش یافتـه بـود کـه دلیـل اصلی 
آن شـیوع آنفلوانـزا در مهـر و آبـان 

بـود.
میـر جهانیـان خاطرنشـان کـرد: 
در پاییـز سـال ۹۸ کـه هنـوز کرونـا 
شـیوع نیافته بود و آنفلوانزا حاد نبود، 
میـزان مراجعـه بـه اورژانـس براثـر 
بیماری هـای قلبـی و تنفسـی در 
روزهـای آلـوده کـه شـاخص کیفی 
هوا به بـاالی AQI( ۱۵۰( می رسـید 

۵۰ درصـد افزایش یافتـه بـود.
وی بـا تأکیـد بر اینکـه آلودگـی هوا 
به طورقطع بر بیمـاران قلبی عروقی 
و تنفسـی تأثیـر خواهـد داشـت و 
مراجعـه آن ها بـه مراکـز درمانـی را 
بیشـتر می کنـد، تصریـح کـرد: بـا 
توجـه بـه اینکـه امسـال بـا کرونا و 
آنفلوانـزا هم مواجه هسـتیم و عالئم 
ایـن بیماری ها بـا عـوارض آلودگی 
هوا شـبیه هم اسـت، نمی توان همه 
مراجعان را منتسـب بـه آلودگی هوا 

دانسـت.
میر جهانیان بابیـان اینکه در معرض 
آلودگـی هـوا قـرار گرفتـن، اثـرات 
کوتـاه و بلندمدتی دارد، گفـت: انواع 
ناراحتی های تنفسـی در بین بیماران 
قلبی و عروقـی، گروه های حسـاس 
مانند زنـان باردار، اطفـال، کودکان و 
افراد سـالخورده در همان روزها خود 
را نشـان می دهـد و مراجعـه بیماران 
تنفسـی و قلبـی عروقـی بـه مراکـز 

بهداشـتی درمانی افزایـش می یابد.
محیـط  بهداشـت  گـروه  مدیـر 
اصفهـان با اشـاره بـه اینکه امسـال 
در روزهـای آلـوده بازخوردهایـی از 
مـردم داشـتیم کـه در فضـای آزاد و 
بیـرون از خانه دچار سـوزش چشـم 
و ناراحتـی تنفسـی ناگهانی شـدند، 
افـزود: از اثـرات درازمـدت عوارض 
آلودگی هوا که اثبات شـده اسـت نیز 
می تـوان بـه افزایـش بیماری هـای 
قلبـی عروقـی، دیابت، سـقط جنین 
به ویـژه در زیر ۲ مـاه بـارداری، انواع 
بیماری های تنفسـی و خونـی، انواع 

سـرطان و ام اس اشـاره کـرد.
وی بابیـان اینکـه آلودگـی هـوای 
شـدید، زمینـه تخریب فضای سـبز 
و گیاهـان را نیـز ایجـاد می کنـد، 
تصریـح کـرد: زمانـی کـه پدیـده 
وارونگـی دمـا در اصفهـان اتفـاق 
می افتـد ارتفـاع آالینده هـا پاییـن 

اسـت و حتـی بـه ۵۰ متـری سـطح 
زمیـن می رسـد بنابرایـن ورزش 
کـردن و پیـاده روی در فضاهـای باز 
به شـدت ضربـان قلـب و تنفـس را 
باال می بـرد و ۱۰ برابـر حالت عادی، 

آالینده هـا وارد ریـه می شـود.
میـر جهانیـان افـزود: همچنیـن 
آلودگـی هوابـر روی مـوارد آنفلوانزا 
و کرونا مؤثر اسـت زیرا ریـه از حالت 
عادی خـارج و به شـدت آسـیب پذیر 

می شـود.
وی به فعالیـت کمیته هـای مختلف 
درباره کاهـش آلودگی هـوا و کنترل 
شـرایط اضطـرار در اصفهـان اشـاره 
و اضافـه کـرد: در کمیتـه شـرایط 
دربـاره  تصمیم هایـی  اضطـرار، 
کنتـرل آلودگـی هـوا گرفتـه و اجـرا 
می شـود ماننـد طـرح زوج و فـرد، 
توقـف خودروهـای دودزا و محـدود 
کـردن فعالیـت برخـی از صنایـع و 

غیـر حضـوری شـدن مـدارس و 
دانشـگاه ها اما امسـال در کالن شهر 
اصفهـان به دالیلـی ماننـد بـرودت 
شـدید هوا، وارونگی دمـا، عدم وزش 
بـاد و مـازوت سـوزی در نیـروگاه 
شـهید منتظری با شـرایط حـادی در 
روزهای آلوده دی مـاه مواجه بودیم.

به گـزارش ایرنـا، آلودگی هـوا یکی 
از چالش هـای اساسـی کالن شـهر 
اصفهان و شـهرهای صنعتی اطراف 
آن اسـت؛ این خطه حـدود ۲ میلیون 
نفـر جمعیـت دارد و روزانـه بیـش از 
۸۰۰ هـزار دسـتگاه خـودرو در آن 
تـردد می کننـد و صنایـع کوچـک 
و بـزرگ بسـیاری آن را احاطـه 

کرده انـد.
شـاخص کیفـی هـوا از نهـم تـا 
شـانزدهم دی جاری در کالن شـهر 
اصفهـان در وضعیـت ناسـالم برای 

عمـوم بـود.

مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در کالن شهر اصفهان ۲ برابر شد
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان:
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مشاور و دستیار ویژه شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی گفت: مهم ترین حرکت در 
زمینه شهرسازی الکترونیک انجام اکثر خدمات قابل ارائه به صورت غیرحضوری است 
که امیدواریم با اجرای آن بتوانیم ابتدای سال جدید، ۷۰ درصد از مراجعه شهروندان به 

مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان را حذف کنیم.
همایون یزدان پناه در خصوص هوشمندسازی شهر و شهرداری اصفهان، اظهار کرد: 
در شهرداری اصفهان طی یک سال گذشته گرایش خاصی به انجام حرکت هایی در 
راستای افزایش رضایت شهروندان مد نظر شهردار اصفهان و میز هوشمند شهرسازی 
صورت گرفته است که این حرکت ها در نهایت می تواند اثربخشی خود را در افزایش 

رضایت شهروندان داشته باشد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکالت فعلی شهر اصفهان، آلودگی هوا است، 
گفت: اگر چه وسایل نقلیه شخصی درصد کمتری از سایر آلودگی های زیستی شهر را 
به خود اختصاص می دهد، اما بی اثر نیست و ما در صورتی که بتوانیم رفت و آمد مردم 
به سازمان های اجرایی از جمله شهرداری را به حداقل برسانیم، می توانیم گام های 

ارزشمندی برای کاهش آلودگی هوا برداریم.
مشاور و دستیار ویژه شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی با بیان اینکه غیر از خدمات 
الکترونیک که از سال های پیش آغاز شده است، گام بعدی مدیریت شهری حرکت 

به سوی هوشمندسازی است و افزود: شهروند باید بتواند از طریق سامانه های هوشمند 
شهرداری تعامل دوطرفه داشته باشد و سیستم های مکانیزه با هوش مصنوعی آن بتواند 
نیازهای شهروندان را هوشمندانه تشخیص و جهت تفهیم سازی به آن ها پیشنهاد دهد 
و کمک کند، به این صورت شهروندان دیگر برای انجام امور اداری خود ملزم به مراجعه 

به سازمان ها و مناطق شهرداری نیستند.
وی تصریح کرد: در این راستا در زمینه شهرسازی، حرکت هایی صورت گرفته و در حال 
تکمیل است که یکی از مهم ترین آن انجام اکثر خدمات الکترونیکی قابل ارائه به صورت 
غیرحضوری است و تا پایان امسال ۸۰ درصد آن را به کمک همکاران انجام خواهیم داد.

حذف ۷۰ درصد از 
مراجعه کنندگان به 
مناطق شهرداری 
در سال جدید

مشاور شهردار اصفهان خبر داد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

معاون سیاسی، امنیتی استانداری اصفهان گفت: جلسات ستاد 
کرونا ساختار و قوام یافته اند و می دانیم با همگرایی و هم پوشانی 
مسؤوالن در رده های مختلف می توانیم در برابر یک ویروس 
ناشناخته نیز استقامت کنیم، پس این تجربه یک سرمایه 

ارزشمند است.
محمدرضا جان نثاری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری اصفهان در ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا اظهار 
داشت: در روزهای اوج گیری ویروس کرونا تجربیات بسیاری را 

به دست آوردیم و البته هزینه این تجربیات را پرداخت کرده ایم.

وی با یادآوری اینکه برگزاری نشست های مقابله با کرونا در 
سطح ملی و استانی یکی از همین تجربیات ارزشمند است، افزود: 
جلسات ستاد کرونا ساختار و قوام یافته اند و می دانیم با همگرایی و 
هم پوشانی مسؤوالن در رده های مختلف می توانیم در برابر یک 
ویروس ناشناخته نیز استقامت کنیم، پس این تجربه یک سرمایه 

ارزشمند است.
جان نثاری با بیان اینکه برای حفظ این سرمایه ضروری است 
جلسات این ستاد به عنوان یک تجربه بهداشتی حفظ شوند، عنوان 
کرد: برای رسیدن به این مهم به جای »ستاد مدیریت و مقابله با 

کرونا« نام »کارگروه مدیریت فوریت های بهداشتی و درمانی« 
را برای جلسات ستاد انتخاب می کنیم که تنها یکی از وظایف آن 

مدیریت و مقابله با کرونا خواهد بود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان اظهار کرد: 
جلسات ستاد با اعضای مشخص به صورت مستمر و در زمان های 
تعیین شده برگزار خواهد شد تا این ساختار از دست نرود و بتوانیم 

سیستم بهداشت و درمان را به صورت آماده باش نگه داریم.
وی ضمن تاکید بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط آحاد 
مردم، گفت: تکمیل مراحل واکسیناسیون، استفاده از ماسک 
باالخص در اماکن سربسته و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از 

جمله مواردی هستند که باید توسط مردم رعایت شوند.
جان نثاری عنوان کرد: ضروری است صداوسیمای مرکز 
اصفهان با طراحی و اجرای برنامه های متنوع مردم را به رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی تشویق کند تا با رفتار آگاهانه مردم 

موج هشتم شیوع کرونا را با کمترین آسیب پشت سر بگذاریم.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به 
اینکه سالمت مردم خط قرمز دولت است، بیان کرد: آگاهی مردم 
بهترین شیوه ما برای مقابله با همه گیری سویه و زیرسویه های 
جدید کرونا است لذا هرگونه غفلت می تواند تبعات هنگفتی را در 

پی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: موج جدید کرونا در کشور و استان اوج 
 نگرفته است و این نشست با هدف آمادگی مسؤوالن و مردم

برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری اصفهان:

ستاد مقابله با کرونا به عنوان یک سرمایه ارزشمند حفظ شود
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شهرستان

Isfahan News

اداره کل دامپزشـکی اسـتان اصفهـان 
ضمـن تأییـد کشـتار غیرمجـاز دام در 
شـهر مهابـاد اردسـتان، امـکان عرضه 
دام مـردار بـه مـردم را مردود دانسـت.

رئیس دامپزشـکی شهرسـتان اردستان 
در گفت وگـو بـا ایسـنا، گفـت: شـبکه 
دام  کشـتار  بـر  نظارتـی  دامپزشـکی 
اسـت  ممکـن  و  نـدارد  مهابـاد  در 
گوشـت های وارد شـده بـه بـازار بـه 
حتـی  یـا  و  مبتـا  بیماری هـا  انـواع 
حـرام  ُمـرده،  دام هـای  ذبـح  امـکان 

دارد. وجـود  مکـروه  و  گوشـت 
کل  اداره  مصاحبـه،  ایـن  از  بعـد 
دربـاره  اصفهـان  اسـتان  دامپزشـکی 
شـرایط ذبـح دام در مهابـاد اردسـتان 

داد: ارائـه  توضیحاتـی 
ایـن اداره کل بـه منظـور سـاماندهی 
نسـبت  اسـتان  دام  کشـتارگاه های 
اسـتانداری  در  موضـوع  پیگیـری  بـه 
موفـق  و  نمـوده  اقـدام  اصفهـان 
سـاماندهی  کمیتـه  تشـکیل  بـه 
کشـتارگاه های دام اسـتان بـه ریاسـت 
اجتماعـی  امـور  دفتـر  مدیـرکل 
اداره  دبیـری  و  اصفهـان  اسـتانداری 
کل دامپزشـکی اسـتان در سال ۱۳۸۴ 

اسـت. گردیـده 
بهداشـتی  پروانـه  همچنیـن 
دام  صنعتـی  کشـتارگاه  تأسـیس 
نجف آبـاد،  شهرسـتان های  در 
صـادر  نیـز  سـمیرم  و  خمینی شـهر، 
گردیـده کـه دو کشـتارگاه صنعتـی در 
شهرسـتان های خمینی شـهر نجف آباد 
آینـده  سـال  و  جـاری  سـال  طـی 
راه انـدازی و با افتتاح این دو کشـتارگاه 
زمینه تعطیلی ۵ کشـتارگاه سـنتی دام 

شـد. خواهـد  فراهـم  نیـز  دیگـر 
تاش هـا و پیگیری هـای مسـتمر در 
یـک دهه اخیر ایـن اداره کل احداث و 
راه انـدازی سـالن پیـش سـرد در عمده 
اصفهـان  اسـتان  دام  کشـتارگاه های 
را بـه منظـور کاهـش احتمـال انتقـال 
بیماری هـای خطرنـاک و مهلـک بین 
انسـان و دام از جملـه تب کریمه کنگو 

بـه همراه داشـته اسـت.
 اصاح سـاختار سـایر کشـتارگاه های 
کشـتارگاه های  ویـژه  بـه  اسـتان  دام 
وابسـته بـه شـهرداری پیش سـرد آن 
کشـتار منجـر گردیـده و متأسـفانه به 
دلیـل عـدم همـکاری سـایر نهادهای 
نواقـص  از  برخـی  همچنـان  ذیربـط 
شـده  برطـرف  کشـتارگاه  بهداشـتی 
پیگیـری  کل  اداره  ایـن  کـه  اسـت 
رفـع نواقص بهداشـتی باقیمانـده را تا 
حصـول نتیجـه دنبـال خواهـد نمـود.

متأسـفانه پدیـده کشـتار غیرمجـاز دام 
علیرغـم  اردسـتان  مهابـاد  شـهر  در 
اداره کل  ایـن  مسـتمر  پیگیری هـای 
همچنـان بـر طـرف نگردیـده اسـت 
و انجـام کشـتار غیرمجـاز دام توسـط 
علـت  بـه  می توانـد  مهابـاد  قصابـان 
دام  کشـتار  از  پیـش  بازرسـی  عـدم 
دام،  الشـه  بهداشـتی  بازرسـی  عـدم 
و....  زیسـت محیطی  آلودگی هـای 
زمینـه تهدیـد علیـه بهداشـت عمومی 
تلقـی گـردد کـه رفـع ایـن معضـل با 
ذیربـط  دسـتگاه های  کلیـه  حمایـت 
ضمـن  تـا  بـود  خواهـد  امکان پذیـر 
هدایـت آنهـا بـه کشـتارگاه اردسـتان 
اهالـی  دسترسـی  زمینـه  زواره  و 
شـریف مهابـاد بـه گوشـت حاصـل از 
بهداشـتی  و  دامـی سـالم  الشـه های 

فراهـم شـود.
 بدیهی اسـت کشـتار غیرمجـاز دام در 
مهاباد می تواند مشـکات بهداشـتی و 
شـرعی متعـددی را بـه دنبـال داشـته 
باشـد کـه رئیـس شـبکه دامپزشـکی 
خبـری  مصاحبـه  در  نیـز  اردسـتان 
مذکـور بـه آن اشـاره نموده اسـت که 
در پاسـخ بایـد گفـت امـکان کشـتار و 
وجـود  مهابـاد  در  مـردار  دام  عرضـه 

ندارد.
 اداره کل دامپزشـکی اصفهان نسـبت 
بـه نظـارت بهینـه بـر چرخـه تولیـد 
فـرآوری توزیـع و عرضـه فرآورده های 
خـام دامـی سـالم و بهداشـتی بـا تمام 
تـوان تـاش خواهـد کـرد بـه انتظـار 
می رود سـایر دسـتگاه های و نهادهای 
مرتبـط نیـز نسـبت بـه همـکاری بـا 
ایـن اداره کل در راسـتای ارتقاء سـطح 
بهداشـت و سـامت جامعه اقدام کنند.

رئیس دامپزشکی شهرستان اردستان 
عنوان کرد:

توضیحات اداره کل 
دامپزشکی اصفهان درباره 
شرایط ذبح دام در مهاباد

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

شـوراهای  و  شـهرداری  امـور  دفتـر  سرپرسـت 
ناوگان هـای  واگـذاری  از  اصفهـان،  اسـتانداری 
و  ماشـین آالت  و  شـهری  عمومـی  حمل ونقـل 
تجهیـزات به ۱۸ شهرسـتان و ۲۷ شـهر اصفهان 

بـا مبلـغ ۵ هـزار میلیـارد ریـال خبـر داد.
نـادر آخونـدی، سرپرسـت دفتـر امـور شـهرداری 
آییـن  در  اصفهـان،  اسـتانداری  شـوراهای  و 
شـهری  عمومـی  حمل ونقـل  نـاوگان  واگـذاری 
بـه شـهرداری های  و ماشـین آالت و تجهیـزات 
اسـتان اصفهـان، اظهـار کـرد: اسـتان اصفهـان 
۱۱۴ شـهرداری و ۸۹۴ دهیـاری دارد. ۸۸ درصـد 

جمعیـت اسـتان در شـهرها زندگـی می کننـد و از 
نظـر تعـداد شـهرها دومین اسـتان در کشـور و از 
نظر و درصد شهرنشـینی در کشـور رتبه نخسـت 

را داریـم.
وی بـا بیـان اینکـه در سـال های اخیـر، بـه دلیل 
نـگاه برخـورداری به اسـتان فاصله زیـادی از نظر 
ارائـه امکانـات و تجهیـزات ایجاد شـده، افزود: از 
سـال ۹۵ یـک ریال بـرای موضوعات پسـماند به 
اسـتان تعلـق نگرفتـه، همچنیـن در حمـل و نقل 
عمومـی هیچ ماشـین آالتی به شـهرداری اسـتان 
اختصـاص پیـدا نکرده و اصفهان همیشـه در ارائه 

امکانـات آخر بوده اسـت.
آخونـدی تصریـح کـرد: امـا در دولـت سـیزدهم 
ایـن نـوع نـگاه تغییـر یافتـه و ایـن وضعیـت در 
کشـور اصـاح شـده، همچنیـن اتفاقـات خوبـی 
در موضوعـات تجهیـزات ماشـین آالت خدماتـی، 
رخ   ... و  اعتبـارات  آتش نشـانی،  ماشـین آالت 
می دهـد و پـس از پیگیری هـای فـراوان امـروز 

شـهر اصفهـان دارای امکانـات خوبـی اسـت.
وی بـا اعـام اینکـه امـروز ۱۸ شهرسـتان و ۲۷ 
شـهر امکانـات تعلق گرفتـه را دریافـت می کنند، 
گفـت: این امکانات شـامل ۲۳ دسـتگاه به ارزش 
۸۴ میلیـارد تومـان و از زمـان تحویـل تاکنـون 
بالـغ بـر ۱۶۰ میلیـارد تومـان ارزش پیـدا کـرده 
اسـت. همچنیـن ۴ دسـتگاه سـت امـداد و نجات 
هیدرولیـک با اعتبـاری بالغ بر ۱۰ میلیـارد تومان، 
دو دسـتگاه ماشـین آتش نشـانی سـنگین و نیمـه 
سـنگین کـه با وضعیت شـهرداری حداقل اسـت، 

امـا وضعیـت شـهرداری را بهبود می بخشـند.
حمل ونقـل  حـوزه  در  داد:  توضیـح  آخونـدی 
اعتبـاری  بـا  ون  ماشـین   ۵۶۷ حـدود  عمومـی 
بالغ بـر ۴۰۰ میلیارد تومان درخواسـت شـهرداری 
بـوده کـه هنوز واگـذار نشـده و بـه زودی تحویل 
اسـتان داده می شـود، همچنیـن شـهرداری ۳۹۰ 
دسـتگاه اتوبـوس با اعتبـار ۲ هزار میلیـارد تومان 
 ۲۵ آن  هزینه هـای  کـه  اسـت  داده  درخواسـت 
درصـد توسـط شـهرداری ها و ۷۵ درصـد توسـط 
دولـت پرداخـت خواهـد شـد و تاکنون حـدود ۷۳ 

دسـتگاه تحویـل گرفته ایـم.
میلیـارد   ۲۵۰۰ حـدود  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
 ۵۰۰ کـه  اسـت  اعتبـار  جـذب  امـکان  تومـان 
میلیـارد تحقـق پیدا کـرده و مابقی تا پایان سـال 
تحقـق پیـدا خواهـد کـرد. در موضـوع قیـر هـم 
۸۸۸ ماشـین ۲۳ ُتنـی بـرای اسـتان تخصیـص 
پیـدا کـرده کـه بـا توجـه بـه وضعیـت جاده ها و 
خیابان هـا، انتظـارات بیـش از این حرف ها اسـت.

شـوراهای  و  شـهرداری  امـور  دفتـر  سرپرسـت 
در  گفـت:  خاتمـه  در  اصفهـان،  اسـتانداری 
اعتباراتـی کـه تهران بـه شـهرداری ها اختصاص 
میلیـارد   ۷۵۰ شـهرداری ها  امسـال  اسـت،  داده 
تومـان توانسـته اند اسـتفاده کننـد، امـا امیدواریم 
تمامـی اعتبارات گرفته شـود. در حـال حاضر ۲۷ 
هـزار نفـر نیـرو داریـم کـه در ایـن چنـد شـب با 
توجـه بـه وضعیـت آب وهوایی اسـتان شـبانه روز 
بـا حداقـل امکانـات فعالیـت می کنند تـا وضعیت 
مطلـوب بـرای مـردم ایجـاد شـود، امیدواریـم به 

سـمتی رویـم کـه شـرایط مطلوب شـود.
کلیـد حـل مشـکالت اسـتان، وجود 

نیروهای کارآمد است
مهـران زینلیـان، معـاون هماهنگی امـور عمرانی 
اسـتانداری اصفهـان نیـز در ایـن مراسـم، اظهـار 
اسـتان  کنـار  و  گوشـه  در  تـاش  و  کار  کـرد: 
بـا  می کنیـم  سـعی  مـا  و  می شـود  مشـاهده 
کمـک بـه خدمت رسـانان همدلـی را در تمامـی 

دهیـم. افزایـش  شـهری  عرصه هـای 

وی با اشـاره به مشـکات شـهر اصفهـان، افزود: 
اسـتان اصفهـان بـا مشـکات فراوانـی ازجملـه 
آب، فرونشسـت، آلودگـی هـوا و... درگیـر اسـت 
امـا وجـود نیـروی انسـانی کارآمـد و مسـئوالن 
مجاهـد در اسـتان، تـوان حل مسـئله را بیشـتر از 

مشـکات افزایـش داده اسـت.
جهـت  از  داریـم  سـعی  داد:  توضیـح  زینلیـان 
را  مشـکات  برنامه ریـزی  و  امکانـات  تأمیـن 
حـل کنیـم، در حـال حاضـر عمـده فعالیت هـای 
اسـتان در عرصه هـای توسـعه پایـدار در صنایـع 
و  گردشـگری  دانش بنیـان،  طرح هـای  پـاک، 

اسـت. صنایع دسـتی 
بـه گزارش ایسـنا، معاون هماهنگـی امور عمرانی 
اسـتانداری اصفهـان بـا بیـان اینکه، خوشـبختانه 
به جهت توسـعه شـهر و روسـتاها کارهای خوبی 
انجـام شـده، گفت: تـاش کردیم با برند سـازی 
در تمـام روسـتاها و شـهرها، شـرایطی را ایجـاد 
کنیـم کـه همـه شهرسـتان ها را بـا ظرفیت هـای 
شـهری  آمایـش  سـند  دهیـم.  توسـعه  موجـود 
بـه زودی کاربردی تـر خواهـد شـد و پروژه هـای 
کان و پروژه هایـی در سـطح شهرسـتان ها بـه 
جهـت اجرایـی شـدن مکـرراً پیگیری می شـوند.

زینلیـان اضافـه کـرد: همچنین برای ایجاد بسـتر 
مناسـبی بـرای زندگـی خـوب مـردم، مصوبـات 
سـفر ریاسـت جمهـوری بـه اصفهـان و اسـتاندار 
بـه شهرسـتان ها بـه همـت فرمانـداران اجرایـی 

شـد. خواهد 

گزارش

سرپرست دفتر امور شهرداری و شوراهای استانداری اصفهان خبر داد:

واگذاری تجهیزات جدید حمل ونقل عمومی شهری به شهرداری ها

با  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی 
بیان اینکه ایرادات به طرح اصاح نظام بانکی پیچیده 
طرح  درباره  ارجاعی  موارد  از  بسیاری  گفت:  نیست، 
اصاح نظام بانکی، ابهامی بوده و فکر می کنم بیش از 

دوسوم ابهامات این طرح اصاح شده است.
فکر می کنم بیش از دوسوم ابهامات این 

طرح اصالح شده است
خبرگزاری  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  طغیانی  مهدی 

نظام  اصاح  طرح  سرنوشت  به  اشاره  با  ملت،  خانه 
بانکی در کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: اصاحات این 
طرح در کمیسیون مدنظر قرار داشته و تاش داریم 
این اصاحات به صورت انجام شده و به صحن علنی 
مجلس ارائه شود. بسیاری از موارد ارجاعی درباره طرح 
اصاح نظام بانکی، ابهامی بوده و فکر می کنم بیش از 

دوسوم ابهامات این طرح اصاح شده است.
اصالحات طرح تا دو سه هفته آینده به 

اتمام خواهد رسید
براساس  نیست.  پیچیده ای  ایرادات  مذکور،  طرح  به 
بررسی صورت گرفته به نظر می رسد اصاحات این 
و  رسید  خواهد  اتمام  به  آینده  هفته  سه  دو  تا  طرح 
نماینده  این  شد.  خواهد  ارائه  علنی  به صحن  نهایتاً 
مجلس شورای اسامی تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم 
این طرح را پیش از سال جدید در صحن مجلس به 

اتمام برسانیم.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی:

بسیاری از ایرادات 
به طرح اصالح نظام 
بانکی ابهامی است

رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان کاشـان از انجام 
سرشـماری زمسـتانه گونه هـای شـاخص جمعیـت حیـات وحش 
منطقـه حفاظـت شـده قمصـر و بـرزک با مشـارکت تشـکل های 

زیسـت محیطـی و کوهنوردان خبـر داد.
اجـرای ایـن طرح با حضور هشـت تیم سـیار و هشـت تیـم ثابت 
به صورت مشـاهده مسـتقیم انجام شـد که به علت پوشـش برف 
بـا سرشـماری نیمـی از منطقـه، ۷۵۰ گونه کل، قـوچ و بز و میش 

شد. شناسایی 
وی افـزود: سرشـماری حیـات وحـش، بـا هـدف بـرآورد جمعیت 
تحـت  گونه هـای  حفاظتـی  وضعیـت  بررسـی  وحـش،  حیـات 
حفاظـت، تعییـن ترکیـب جنسـی گونه هـا، آگاهـی از وضعیـت 
زیسـتگاه، اطـاع از زاد و ولـد حیـات وحـش و مقایسـه آمـار 

انجـام می شـود. قبـل  بـه سـال های  جمعیتـی نسـبت 
دولتخواه تصریح کرد: تیم های سرشـمار در مسـیرهای مشـخص 
گونه هـای  و  کـرده  حرکـت  جانـوری  گونه هـا  زیسـتگاه ها  در 
مشـاهده شـده را در فرم هـای مربـوط ثبـت می کننـد و اطاعات 
حاصـل پـس از تجزیـه و تحلیـل بـرای برنامه ریـزی و حفاظـت 

گونه هـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.
رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان کاشـان گفـت: 
منطقـه حفاظـت شـده قمصـر و بـرزک، یکـی از مناطق مسـتعد 
و بـزرگ اسـتان اصفهـان اسـت که بـا ۶۰ هزار هکتار وسـعت در 
جنوب غربی شهرسـتان کاشـان و در گسـتره جغرافیای شهرهای 

بـرزک، قمصـر، کامـو و جوشـقان قالی واقع شـده اسـت.
وی افزود: بیشـترین وسـعت منطقه حفاظت شـده قمصر و برزک، 

کوهسـتانی اسـت که این شـرایط برای محیط زیسـت بسیار مهم 
و بـا ارزش اسـت، امـا امکانات سـخت افزاری، یـگان خودرویی و 
نیـروی انسـانی آن نیـز باید تقویت شـود تـا به وضعیـت مطلوب 

برسد.
دولتخـواه اظهـار کـرد: گونه هـای جانـوری شـاخص ایـن منطقه 
شـامل َکل، بـز، قـوچ و میـش اسـت، امـا گربـه وحشـی، گربـه 
پـاالس، کفتار، گـرگ، روبـاه، پایکا، انـواع جونـدگان و خزندگان، 
انـواع پرنـدگان ازجمله کبک، تیهو، بلدرچین، کوکر شـکم سـیاه، 

عقـاب صحرایـی و... نیـز در ایـن منطقـه زندگـی می کنند.
وی تصریـح کـرد: جلب مشـارکت مـردم در قالب جوامـع محلی، 
و تشـکل های زیسـت محیطـی و  دوسـتداران محیـط زیسـت 
آمـوزش آنهـا، از جملـه برنامه هایـی اسـت کـه بـرای حفاظـت از 

گونه هـای جانـوری و گیاهـی منطقـه اجـرا شـده اسـت.
رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان کاشـان، تصریح 
کـرد: جانـوران بـا دیـدن انسـان، نـوزاد خـود را رهـا کـرده و فرار 
می کننـد و برخـی از شـهروندان بـا هـدف کمک بـه آنهـا، بره ها 
را جـدا می کننـد. بنابرایـن بـه شـهروندان سـفارش می کنیـم که 
هنـگام حضـور در طبیعـت به ویـژه در زمـان زادآوری جانوران، به 

آنهـا نزدیک نشـوند.
سرشـماری زمسـتانه منطقـه حفاظـت شـده قمصـر و بـرزک بـا 
حضـور معـاون، کارشناسـان و یـگان حفاظـت اداره کل محیـط 
زیسـت اسـتان اصفهـان و شهرسـتان های مجـاور، تشـکل های 
زیسـت محیطـی، کوهنـوردان و برخـی از اصحـاب رسـانه انجام 

. شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان:

سرشماری زمستانه حیات وحش قمصر و برزک انجام شد

گفـت:  اردسـتان  عمومـی  کتابخانه هـای  اداره  رئیـس 
کتابخانه هـای عمومـی شهرسـتان اردسـتان از لحـاظ 
فیزیکـی، عمرانـی، فضـا و زیرسـاخت های الزم فـوق 

العـاده ضعیـف و فقیـر اسـت.
باقـری در گفـت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد:  عفـت 
کتابخانه هـای عمومـی در کشـور بعـد از بیمارسـتان و 
آمـوزش و پـرورش، سـومین شـبکه عنکبوتـی خدمـت 
رسـان اسـت و ایـن موضـوع در هـر شهرسـتان هم به 

همیـن شـکل خدمـات رسـانی می کنـد.
وی افـزود: بـا وجـود اینکه جز سـومین دسـتگاه خدمت 
رسـان هسـتیم ولی ضعف هایـی داریم که ایـن موضوع 
باعـث شـده نتوانیـم آنگونـه که شایسـته اسـت خدمت 
بدهیـم و طبیعتـاً رضایتمنـدی کاهش پیدا کرده اسـت.

رئیـس اداره کتابخانه هـای عمومـی اردسـتان بـا بیـان 
اینکـه اکنـون در سـطح کشـور و اسـتان تجهیـزات و 
بخش هایـی بـه کتابخانه هـای عمومـی اضافـه شـده 
اسـت کـه در اردسـتان از آن محـروم هسـتیم، گفـت: 
کتابخانه هـای عمومـی شهرسـتان اردسـتان از لحـاظ 

فیزیکـی، عمرانـی، فضـا و زیرسـاخت های الزم فـوق 
العـاده ضعیـف و فقیـر اسـت.

باقـری گفـت: اردسـتان دارای ۶ بـاب کتابخانـه شـامل 
چهـار کتابخانـه شـهری و ۲ روسـتایی بـا ۱۱۰ هـزار و 
۴۰۰ جلـد کتاب اسـت، اما در بناهـای فیزیکی آن حتی 
حداقل هـا وجـود نـدارد و ایـن موضـوع باعـث کاهـش 

اسـتقبال مردم شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه کمبـود منابـع چاپـی و غیرچاپـی، 
کتاب هـای مختلـف ویـژه گروه هـای سـنی، کتاب های 
کمـک درسـی و آموزشـی یکـی دیگـر از چالش هـای 
کتابخانه هـای عمومـی شهرسـتان اسـت گفـت: ایـن 
کمبودهـا بـه دلیـل کمبـود بودجـه و اعتبارات بـوده که 
کمبـود کتابخانه هـای عمومـی را تشـدید کرده اسـت و 

باعـث نارضایتـی اعضا شـده اسـت.
در  اردسـتان  عمومـی  کتابخانه هـای  اداره  رئیـس 
در  شهرسـتان  مسـئوالن  نـگاه  و  حمایـت  خصـوص 
کتابخانـه،  و  کتـاب  حـوزه  بـه  گذشـته  سـال های 
خاطرنشـان کرد: حمایت مسـئوالن شهرسـتان اردستان 

در سـال های گذشـته فقط در حـد کام بوده اسـت، اما 
در عمـل تعاملـی با حـوزه کتاب و کتاب محور نداشـتند 
و ایـن موضـوع باعـث عقـب ماندگی هـای شـدیدی در 

ایـن حوزه شـده اسـت.
باقـری در خصـوص پرداخت سـهم نیم درصـدی درآمد 
شـهرداری ها بـه کتابخانه هـا تـا پایـان آذرمـاه، گفـت: 
شـهرداری اردسـتان ۳۶ میلیون تومان، شـهرداری زواره 
۱۳ میلیـون تومـان و شـهرداری مهابـاد نیـز ۶ میلیـون 
تومـان پرداخـت کرده اند که سـهم شـهرداری اردسـتان 

بـه طـور کامل پرداخت شـده اسـت.
 ۲ از  بیـش  گذشـته  دومـاه  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
در  اسـتفاده  غیرقابـل  و  فرسـوده  ُکتـب  جلـد  هـزار 
کتابخانه هـای اردسـتان »رف خوانی« و »وجین« شـده 
اسـت، گفـت: تعـداد اعضـای کتابخانه هـای عمومـی 
شهرسـتان اردسـتان از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون 
از ۲۵۰۰ نفـر بـه بیـش از ۴ هـزار نفـر کـه حـدود ۱۰ 
 درصـد جمعیـت شهرسـتان را شـامل می شـود افزایش

یافته است.

ونقـل  حمـل  و  راهـداری  اداره  رئیـس 
جـاده ای اردسـتان گفـت: ۳۶۰ کیلومتـر از 
راه هـای شهرسـتان برف روبـی و نمـک و 

اسـت. شن پاشـی شـده 
ابوالفضـل کوهـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
اظهـار کرد: تمام نیروهـای اداره راهداری و 
حمـل و نقل جاده ای اردسـتان از عصر روز 
گذشـته تاکنـون در جاده هـای شهرسـتان 
شن پاشـی  و  برف روبـی  انجـام  حـال  در 

. هستند
وی بـا بیـان اینکـه تاکنون ۱۸۲ ُتن شـن 
و نمـک در محورهـای شهرسـتان شـامل 
اردسـتان - اصفهـان، اردسـتان - نائیـن، 
محورهای روسـتایی برزاوند و پخش شـده 
اسـت، افـزود: همچنیـن از شـب گذشـته 
تاکنـون حـدود ۳۶۰ کیلومتـر از راه هـای 

شهرسـتان برف روبـی شـده اسـت.
نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  اداره  رئیـس 
از  همچنیـن  گفـت:  اردسـتان  جـاده ای 
شـب گذشـته تاکنون بـا تـاش نیروهای 
گرفتـار  خـودرو  دسـتگاه   ۱۵ راهـداری 
شهرسـتان  ایـن  جاده هـای  بـرف  در 

اسـت. شـده  امدادرسـانی 
کوهـی بـا بیان اینکـه اکنون سـه اکیپ از 
نیروهـای راهـداری در راه هـای مواصاتی 
در حالت آماده باش هسـتند، گفـت: اکنون 
تمـام محورهـای شهرسـتان برف روبـی و 
یخ زدایـی شـده اسـت و در حـال حاضـر 
کمبـودی بـرای خدمت رسـانی در حـوزه 

شهرسـتان اردسـتان وجود نـدارد.

هـالل  نیروهـای  آماده بـاش 
احمر اردستان

رئیـس هـال احمر شهرسـتان اردسـتان 
نیـز بـه ایسـنا گفـت: نیروهـای سـازمان 
هـال احمر در شهرسـتان اردسـتان از روز 
گذشـته تاکنون در پایگاه های شهرستان و 

خودروهـای امدادی مسـتقر هسـتند.
منصـور خانـی بـا بیـان اینکـه سـه اکیپ 
در محورهـا اردسـتان - نائین، اردسـتان - 
مهابـاد و شـهر اردسـتان مسـتقر هسـتند، 
گفـت: نیروهـای هـال احمر شهرسـتان 
اردسـتان ایـن آمادگـی را دارند کـه در هر 
مـوردی از جملـه حـوادث جـاده ای، بـرف 
و کـوالک و بسـته شـدن راه هـا، وقـوع 
سـیاب و آب گرفتگـی و ... در کنار سـایر 

دسـتگاه ها امدادرسـانی کننـد.
در  بـر حفـظ خونسـردی  تأکیـد  بـا  وی 
زمـان بـروز حـوادث، گفـت: شـماره تلفن 
۱۱۲ نـدای امـداد هـال احمـر به صـورت 
شـبانه روزی آماده پاسـخگویی به مردم در 

زمـان حـوادث خواهـد بود.

تمـام راه هـای اصلـی و فرعی 
اردستان باز است

اردسـتان  شهرسـتان  راه  پلیـس  رئیـس 
درباره آخرین وضعیت راه های شهرسـتان، 
گفـت: در محورهای اردسـتان - ظفرقند و 
اردسـتان - اصفهـان، اردسـتان - مهاباد و 
محـور بقم در جـاده اصفهان شـاهد بارش 

پراکنـده و مـه گرفتگی رقیق هسـتیم.
مهـدی احمـدی بـا بیـان اینکـه در اکثـر 
مسـیرهای شهرسـتان شـاهد کاهش دید 
راننـدگان هسـتیم، گفت: به مـردم توصیه 
می شـود از تـردد غیرضـروری پرهیز کنند 
و افرادی که سـفر آنها ضـرورت دارد حتمًا 
تجهیـزات زمسـتانه سـفر همـراه داشـته 

باشند.
وی تصریـح کـرد: اکنـون تمـام راه هـای 
و  اسـت  بـاز  اردسـتان  فرعـی  و  اصلـی 
ماشـین های سـبک و سـنگین در تمامـی 
تـردد  حـال  در  شهرسـتان  محورهـای 
هسـتند و نیروهـای پلیـس راه در تمامـی 

دارنـد. حضـور  شهرسـتان  جاده هـای 

رئیس اداره کتابخانه های عمومی اردستان:

کتابخانه ها به لحاظ کتاب و فضا فقیر هستند

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای خبر داد:

برف روبی ۳۶۰ کیلومتر از راه های اردستان
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Aiming to develop trade with 
Africa, Iran has opened eight 
trade centers in the countries of 
the continent, IRNA reported on 
Tuesday, quoting a senior offi-
cial with Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) as saying.
“A network of eight business 
centers have been activated 
across Africa to provide a wide 
range of services to manufac-
turing and exporting companies 
that have a presence in the Af-
rican market,” Director-General 
of TPO’s Africa Office Moham-
mad-Sadeq Qanadzadeh said.
Speaking at a conference on 
the trade capacities of Iran and 
North Africa, Qanadzadeh stated 
that these centers are located in 
Kenya, Uganda, Tanzania, Ivory 
Coast, Ghana, Cameroon, Sene-
gal, Nigeria, Algeria, and South 
Africa and this network will be 
further expanded and completed 
by the end of the current Iranian 

calendar year (March 20).
Mentioning TPO’s measures 
for the development of trade 
between Iran and Africa, the 
official said that attending four 
major exhibitions in Africa, ex-
change of more than 100 busi-
ness delegations, holding a se-
ries of conferences to introduce 
African business capacities, 
the imminent dispatch of three 
commercial attaches to different 
regions in Africa and numerous 
specialized meetings with the 
export unions and syndicates of 
the African countries during the 
past nine months are among the 
steps that the TPO has taken to 
improve trade with Africa.
Back in August 2022, Qanadza-
deh announced a plan for open-
ing 10 trade centers in Africa by 
the end of the current Iranian 
year.
Speaking at the first meeting 
of the Iran-Africa House which 

was held in collaboration with 
TPO, Qanadzadeh stated: “The 
purpose of this meeting is to 
introduce Iran’s investment and 
business opportunities to Afri-
can trade partners.”
Stressing the need for the im-
provement of infrastructure and 
providing new incentives for the 
development of trade with Afri-
ca, Qanadzadeh noted that sev-
eral contracts have been signed 
with African trade partners for 
the development of infrastruc-
ture and maritime and air trans-
portation.
“The agreement for the estab-
lishment of a direct airline be-
tween Iran and South Africa will 
also be concluded by the end of 
the year,” he added.
He further pointed to the up-
ward trend of trade with African 
nations, saying: “In the first 
quarter of this year, many Afri-
can countries have been among 

Iran’s top trade partners, which 
is a very good thing.”
Earlier in June last year, TPO 
Head Alireza Peyman-Pak said 
the country is taking the nec-
essary steps to increase annual 
trade exchanges with African 
countries to $5 billion by the Ira-
nian calendar year 1404 (begins 
in March 2025).
Peyman-Pak said the trade with 
the mentioned countries is ex-
pected to reach $2.5 billion by 
the end of the current Iranian 
calendar year.
Referring to the preparation of 
the country’s trade development 
roadmap at the beginning of the 
work of the 13th administration, 
the official said: “In this roadm-
ap, major factors including ex-
ports and the share of different 
sectors are specified, and in the 
case of Africa, the priorities and 
targets for trade with different 
countries and the requirements 

for reaching these targets are 
determined.”
Peyman-Pak put the share of 
African countries in Iran’s export 
basket at $1.2 billion, saying: 
“Africa’s annual imports amount 
to about $580 billion and our 
share of this figure is still small 
despite all the efforts. We have 
managed to export $1.2 billion 
to this market.”
As announced on Sunday by 
Vice President of Iran and Africa 
Merchants Club Ruhollah Latifi, 
Iran exported 2.209 million tons 
of non-oil products valued at 
$1,093,875,996 to the African 
countries during the period from 
the beginning of the current Ira-
nian calendar year (March 21, 
2022) up to December 31.
According to Latifi, Iran and 
Africa traded 2.29 million tons 
of commodities worth $1.169 
million in the mentioned period.
The official said 96.5 percent 
of the total weight of the traded 
goods was related to the Irani-
an exports to Africa, while 93.5 
percent of the total value was 
also gained by Iranian export-
ers.
He named South Africa, Mo-
zambique, Ghana, Sudan, and 
Nigeria as the main export des-
tinations for Iranian products 
while Tanzania, Kenya, South 
Africa, Ghana, and Seychelles 
were the major sources of 
imports among the African 
countries in the period under 
review.
According to Latifi, following 
the 13th government’s policy 
of multilateralism and attention 
to new markets, especially in 
Asia and Africa, Iran’s business 
relations with African coun-
tries have been on the path of 
growth.

Iran opens 8 trade centers in Africa

Parliament speak-
ers of Iran, Turkey, 
Azerbaijan hold 
talks

Trilateral discussions between 
the parliament speakers of Iran, 
Turkey, and the Azerbaijan Re-
public took place on Monday in 
Antalya, Turkey.
Mohammad Baqer Qalibaf of 
Iran’s meeting with Mustafa 
Sentop of Turkey, and Sahiba 
Gafarova of Azerbaijan took 
place on the sidelines of plena-
ry session of the Asian Parlia-
mentary Assembly (APA).
They talked about important re-
gional concerns in an effort to 
improve political and economic 
ties.
The deputy speaker of the Iraqi 
parliament and the Iranian par-
liament speaker also met sepa-
rately earlier on Monday.
Iran insists it won’t tolerate 
change in geopolitical borders
Iran’s senior lawmaker stated 
that his country will never tol-
erate any geopolitical changes 
to boundaries in the Caucasus 
region and opposes any ex-
tra-regional intervention in the 
region.
Qalibaf made the comment dur-
ing a meeting with his Azerbai-
jani counterpart.
“The neighboring country of 
Azerbaijan has special condi-
tion from the Islamic Republic 
of Iran’s viewpoint... and the 
two countries seek to deepen 
their relations,” the Iranian par-
liament speaker said
in reference to the significance 
of Tehran-Baku relations in var-
ious political, economic, and 
parliamentary fields.
He added, “We can have good 
relations at regional and glob-
al levels. The closer regional 
countries get to each other, the 
better it would be for the region 
and no extra-regional countries 
should be allowed to interfere 
in this regard.”
“We do not tolerate any geopo-
litical alteration in regional bor-
ders,” he noted.
The top Iranian lawmaker also 
told his Azeri counterpart that 
parliamentary interactions can 
play a great role in develop-
ing relations between the two 
neighbors.
Gafarova, for her part, urged 
greater international collabo-
ration between the Islamic Re-
public of Iran and the Republic 
of Azerbaijan.
She said that in addition to ge-
ography and proximity at the 
borders, other aspects that 
bind “our two Muslim nations” 
together include the fact that 
many Iranians speak Azeri.
The Azeri official reiterated that 
his country desires regional 
stability and advocates peace 
and security.
The Asian Parliamentary As-
sembly is regarded as one of 
the most significant organiza-
tions in Asia which is set up to 
help advancement of multilater-
alism.
Turkey hosted the assembly 
between January 9 and 10, with 
seven countries participating 
at the level of speaker and four 
countries at the level of deputy 
speaker.
‘Misunderstandings with Azer-
baijan cleared up’
Qalibaf who returned to Teh-
ran on Tuesday told reporters 
that the misunderstandings 
between Iran and the Republic 
of Azerbaijan have been cleared 
up, adding he plans to visit 
Baku in the future.
The Parliament speaker said 
also said the APA summit, 
which was held through video 
conference in the past three 
years, was attended by 44 par-
liamentary delegations at differ-
ent levels from Asian countries.

Iran voices con-
cerns over Brazil 
violence
Iranian Foreign Ministry spokes-
man Nasser Kanaani has reacted 
to violent events in Brazil in the 
wake of the country’s inaugura-
tion of a new president.
Kanaani has expressed concern 
about acts of violence, rioting, 
destruction of public property 
and attack on democratic and 
government institutions in Bra-
zil, according to the Iranian For-
eign Ministry.
Kanaani said the Islamic Repub-
lic of Iran underlines the neces-
sity of maintaining stability and 
security and respect for the rule 
of law in Brazil under an admin-
istration resulting from the vote 
and will of people. Supporters of 
far-right former President Jair 
Bolsonaro stormed government 
buildings, including the presi-
dential palace on Sunday a little 
more than a week after leftist 
President Luiz Inacio Lula da 
Silva was inaugurated. 
The new president called the as-
sailants “fascists” and vowed to 
punish whoever rampaged. 
“Whoever did this will be found 
and punished. Democracy guar-
antees the right to free expres-
sion, but it also requires people 
to respect institutions,” he said 
on Twitter. “There is no prece-
dent in the history of the coun-
try what they did today. For that 
they must be punished.” 
Bolsonaro, who had flown out 
of Brazil on the eve of Lula’s 
inauguration, distanced him-
self from the Sunday events. 
“Peaceful demonstrations, 
within the law, form part of de-
mocracy,” he tweeted, “Howev-
er, depredations and invasions 
of public buildings like those 
that happened today, as well 
as those practiced by the left in 
2013 and 2017, are exceptions 
to the rule.”

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

U.S. official 
lambasts Trump 
withdrawal from 
JCPOA as ‘strate-
gic blunder’
U.S. State Department Spokes-
person Ned Price has criticized 
former U.S. President Donald 
Trump’s decision to pull Wash-
ington out of the 2015 Iran 
nuclear deal as a “great strate-
gic blunder.” “This (Joe Biden) 
administration considers the 
decision on the part of the last 
administration to withdraw from 
the JCPOA, one of the greatest 
strategic blunders of American 
foreign policy in recent years,” 
Price told reporters at his daily 
news conference on Monday, 
according to Tasnim. 
He was referring to the Iran nu-
clear deal by its official name 
– the Joint Comprehensive 
Plan of Action. The Iran deal 
was reached in Vienna on July 
14, 2015, between Iran and the 
P5+1 together with the Europe-
an Union.
The P5+1 include the five per-
manent members of the Securi-
ty Council -- China, France, Rus-
sia, the United Kingdom and the 
United States -- plus Germany, 
which during the Barak Obama 
administration had entered into 
an agreement with Iran.
After quitting the agreement, 
Trump unleashed what he called 
the “maximum pressure” cam-
paign against Iran. Washington 
also reinstalled unilateral sanc-
tions against Tehran, which had 
been lifted under the JCPOA. 
Tehran maintains that the policy 
has failed dismally.

During the past Iranian calendar week 
(ended on Friday), Iran Mercantile Ex-
change (IME) witnessed the trade of 
2,228,487 tons of commodities and 
5,002 vehicles with a total trading val-
ue of more than $680 million, posting 
growth of 18.85 percent in value of 
trades compared to the figures of the 
previous week.
As reported by the IME’s Public Re-
lations and International Affairs De-
partment, the exchange traded on 
its metals and minerals trading floor 
1,777,503 tons of commodities val-
ued at more than $422 million.
On this floor the IME sold 1,130,388 
tons of cement, 320,000 tons of iron 
ore, 276,541 tons of steel, 42,125 
tons of aluminum, 35,400 tons of 
zinc, 8,250 tons of copper, 200 tons 
of molybdenum concentrate, 4 kg of 
gold bars and 5,002 vehicles.
Furthermore, the IME witnessed on 
both domestic and export rings of its 
oil and petrochemical trading floor 
411,948 tons of commodities valued 
at more than $236 million.
Commodities traded on this floor 
included 117,025 tons of bitumen, 
101,000 tons of vacuum bottom, 
100,832 tons of polymeric products, 
48,500 tons of lube cut, 34,673 tons 
of chemicals, 2,000 tons of sulfur, 
6,023 tons of base oil, 2,424 tons of 
petroleum products and 200 tons of 
insulation.

The IME also traded within the same 
week 38,613 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, 2022).
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 met-
als 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 Ira-
nian calendar year 1400 (ended on 
March 20, 2022), which was the high-
est level of growth in the history of 
the exchange since its establishment.
Statistical data show that in the past 
year, in addition to new records in the 
volume and value of trades of differ-
ent products, 10 major records in to-
tal value and physical 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 over $680m traded at IME in a week

Iran’s pomegranate export increased by 
100 percent in the first eight months of 
the current Iranian calendar year (March 
21-November 21, 2022), as compared to 
the same period of time in the past year, 
according to an official with the Agricul-
ture Ministry.
Zahra Jalili-Moqaddam, the director-gen-

eral of the tropical and semi-tropical 
fruits office of the ministry, said that 
7,500 tons of pomegranates were ex-
ported in the eight-month period of this 
year, while the figure was 3,500 tons in 
the same time span of the previous year.
The official predicted that the annual pro-
duction of pomegranates will reach 1.2 

million tons in the country in the current 
year.
She considered the quality and taste 
of Iranian pomegranates unique in the 
world and said one of the characteristics 
of Iranian pomegranates is the health of 
the product and on the other hand its me-
dicinal properties, which are welcomed 

by other countries. The director-general 
of the tropical and semi-tropical fruits 
office of the Agriculture Ministry further 
said that the country’s average yield of 
pomegranate production is 14 to 15 tons 
per hectare and added that last year the 
exemplary gardeners saw a yield of 80 to 
100 tons per hectare.

Pomegranate export up 100% in 8 months on year
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Iranian farmers have managed to 
produce 6.7 million tons of sugar 
beet in the current Iranian calendar 
year (started on March 21, 2022), an 
official with the Agriculture Ministry 
said.
According to Peyman Hesadi, the di-
rector of the ministry’s high-sucrose 
plants program, some 900,000 tons 

of sugar have been produced from 
the harvested sugar beets, IRNA re-
ported.
Hesadi said considering the current 
crop year’s sugar beet production, 
the country’s total sugar output is 
expected to reach 1.4 million tons by 
the end of the current Iranian calen-
dar year.

Over 6.7m tons 
of sugar beet 
produced since 
March 2022

TEDPIX gains 
21,200 points on 
Tu e s d a y

TEDPIX, the main index of 
Tehran Stock Exchange (TSE), 
gained 21,284 points to 1.668 
million on Tuesday.
As reported, over 17.78 bil-
lion securities worth 105.815 
trillion rials (about $278.4 mil-
lion) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 
20,892 points, and the second 
market’s index climbed 26,483 
points.
TEDPIX lost 68,000 points to 
1.579 million in the past Ira-
nian calendar week (ended on 
Friday).
The index has risen 87,603 
points (6.22 percent) to 1.496 
million points in the previous 
Iranian calendar month Azar 
(ended on December 21).
TSE is one of the four Irani-
an stock exchanges, and the 
most important one. The other 
three ones are Iran Mercantile 
Exchange (IME), Iran Ener-
gy Exchange (IRENEX), and 
Iran’s over-the-counter (OTC) 
market, known as Iran Fara 
Bourse (IFB).
Iranian government has allo-
cated 150 trillion rials (about 
$394.7 million) to the coun-
try’s Capital Market Stabiliza-
tion and Development Fund 
(CMSDF) in the budget bill for 
the next Iranian calendar year 
1402 (begins on March 21) to 
support small shareholders, 
Tasnim news agency reported 
on January 1.
As reported, the government 
has decided to supply the 
mentioned fund from the 
shares of state-owned com-
panies to protect small share-
holders against the risks of the 
capital market.

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

CBI, parliament 
Economic Com-
mittee to co-op on 
managing forex 
market

The head of the Iranian par-
liament’s Economic Commit-
tee has announced holding a 
meeting with the new Central 
Bank of Iran (CBI) Governor 
Mohammadreza Farzin to 
discuss cooperation for man-
aging the foreign currency ex-
change market, IRIB reported.
Mohammadreza Pour-Ebrahi-
mi made the remarks during 
a meeting of the mentioned 
committee on Tuesday, saying: 
“A joint meeting was held with 
Mohammadreza Farzin, the 
new governor of the central 
bank, and regarding foreign 
currency exchange policies, it 
was agreed that our main ap-
proach should be to stabilize 
the market and reduce price 
fluctuations.”
Pour-Ebrahimi said the par-
liament Economic Committee 
and the CBI will also cooperate 
on taking fundamental deci-
sions about the next year’s 
budget bill and the Seventh 
National Development Plan 
(2022-2026) with the aim of 
removing obstacles in the way 
of reducing inflation.

The 4th National Iranian Steel Fes-
tival and Exhibition (N.I.S.F) was 
opened in a ceremony held at Olym-
pic Hotel’s conference salon in Teh-
ran on Tuesday, IRIB reported.
Major steel and mining companies 
of the country including Mobarakeh 
Steel Company, Khuzestan Steel, 
Khorasan Steel, Golgohar Mining 
and Industrial Company, Midco 
Holding, Hormozgan Steel, and Ka-
veh South Steel are participating in 
this grand event.
Focusing on the knowledge-based 
companies and startups and those 
production units expediting the pro-
cess of indigenizing new technolo-
gies for the country’s steel industry 
is a major feature of this year’s fes-
tival and exhibition.
In this national event, domestic pro-
ducers and suppliers of the coun-
try’s iron and steel chain, in addition 
to offering cooperation opportuni-
ties to knowledge-based companies 
and domestic manufacturers, unveil 
their latest achievements and prod-
ucts.
As announced by the World Steel 
Association (WSA), production of 
crude steel in Iran rose 9.8 percent 
in the first nine months of 2022, as 

compared to the same period of 
time in the past year.
The WSA data put the country’s 
nine-month crude steel production 
at 22.2 million tons.
The report shows that Iran’s crude 
steel output has also increased by 
26.7 percent in September com-
pared to the same month in 2021, 
reaching 2.7 million tons.
The world’s 64 steel producers 
managed to produce 1,405,200,000 
tons of steel in January-Septem-
ber 2022, 4.3 percent less than the 
figure for the previous year’s same 
period.
Iran has maintained its place as the 
world’s 10th biggest steel producer 
during the mentioned nine months, 
according to the WSA data.
The Iranian Steel industry has been 
constantly developing over the past 
years against all the pressures and 
obstacles created by outside forces 
like the U.S. sanctions and the coro-
navirus outbreak that has severely 
affected the performance of the 
world’s top producers.
The country is expected to climb to 
seventh place among the world’s 
top steel producers by the Iranian 
calendar year 1404 (March 2025).

Tehran hosting national 
steel festival, exhibition

Iran’s petrochemical production in the 
first nine months of the current Irani-
an calendar year (March 21-December 
21, 2022) has risen seven percent 
compared to the same period of time 
in the past year, according to an official 
in the National Petrochemical Compa-
ny (NPC).
Bijan Chegeni, the NPC’s director for 
production control, put the nine-month 
petrochemical output at 53 million 
tons, noting that the petrochemical 
plants operated at 71 percent of their 
optimum capacity during this period, 
Shana reported.
The petrochemical industry plays a 
crucial role in Iran’s non-oil economy, 

as petrochemical export is the sec-
ond-largest source of revenue for the 
country after crude oil. Petrochemical 
exports already constitute nearly 33 
percent of the country’s non-oil ex-
ports.
According to NPC Head Morteza Shah-
mirzaei, the company plans to increase 
its annual petrochemical production 
capacity to 200 million tons over the 
next 10 years.
In this regard, Iranian Oil Minister 
Javad Oji said that more than 100 
petrochemical projects with a total 
investment of about $70 billion have 
been defined and will be implemented 
across the country.

Oji noted that the country will also be 
completely self-sufficient in producing 
the catalysts used in the petrochemical 
industry by the end of the current gov-
ernment administration’s incumbency 
(August 2025).
He put the country’s current petro-
chemical production capacity at 90 to 
95 million tons, saying that $10.5 bil-
lion worth of petrochemical products 
have been exported in the first nine 
months of the current Iranian calendar 
year (March 21-December 21).
According to Oji, over $12.5 billion 
was earned from the export of pet-
rochemical products in the previous  
year.

Petchem output rises 7% in 9 months yr/yr

12 Healthy Foods That 
Are High in Iron

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/nutrition/healthy-iron-rich-foods#The-bottom-line

Iron is a mineral that serves several 
important functions, its main one 
being to carry oxygen throughout 
your body as a part of red blood cells 
(1Trusted Source).
It’s an essential nutrient, meaning you 
must get it from food. The Daily Value 
(DV) is 18 mg.
Interestingly, the amount of iron your 
body absorbs is partly based on how 
much you have stored.
A deficiency can occur if your intake 
is too low to replace the amount you 
lose every day (2Trusted Source).
Iron deficiency can cause anemia and 
lead to symptoms like fatigue. Men-
struating women who don’t consume 
iron-rich foods are at a particularly 
high risk of deficiency.
Luckily, there are plenty of good food 
choices to help you meet your daily
iron needs.
Here are some healthy foods that are 
high in iron.
1. Spinach
Spinach provides many health bene-
fits but very few calories.
About 3.5 ounces (100 grams) of raw 
spinach contain 2.7 mg of iron, or 
15% of the DV (7Trusted Source). 
Spinach is also rich in antioxidants 
called carotenoids, which may reduce 
your risk of cancer, decrease inflam-
mation, and protect your eyes from 
disease (9Trusted Source, 10Trusted 
Source, 11Trusted Source, 12Trusted 

Source). 
Consuming spinach and other leafy 
greens with fat helps your body ab-
sorb the carotenoids, so make sure to 
eat a healthy fat like olive oil with your 
spinach (13Trusted Source).
2. Liver and other organ meats
Organ meats are extremely nutritious. 
Popular types include liver, kidneys, 
brain, and heart — all of which are 
high in iron.
Organ meats are also high in protein 
and rich in B vitamins, copper, and 
selenium.
3. Legumes
Legumes are loaded with nutrients.
Some of the most common types of 
legumes are beans, lentils, chickpeas, 
peas, and soybeans.
They’re a great source of iron, espe-
cially for vegetarians. 
Beans like black beans, navy beans, 
and kidney beans can all help easily 
bump up your iron intake.
Legumes are also a good source of 
folate, magnesium, and potassium.
What’s more, studies have shown that 
beans and other legumes can reduce 
inflammation in people with diabetes. 
Legumes can also decrease heart 
disease risk for people with meta-
bolic syndrome (17Trusted Source, 
18Trusted Source, 19Trusted Source, 
20Trusted Source).
4. Red meat
Red meat is satisfying and nutritious.

A 3.5-ounce (100-gram) serving of 
ground beef contains 2.7 mg of iron, 
which is 15% of the DV (23Trusted 
Source).
Meat is also rich in protein, zinc, 
selenium, and several B vitamins 
(24Trusted Source).
Researchers have suggested that iron 
deficiency may be less likely in people 
who eat meat, poultry, and fish on a 
regular basis (25Trusted Source). 
5. Turkey
Turkey meat is a healthy and delicious 
food. It’s also a good source of iron, 
especially dark turkey meat.
Consuming high protein foods like 
turkey may aid weight loss, as protein 
makes you feel full and increases your 
metabolic rate after a meal (37Trusted 
Source, 38Trusted Source, 39Trusted 
Source).
High protein intake can also help 
prevent the muscle loss that occurs 
during weight loss and the aging pro-
cess (40Trusted Source, 41Trusted 

Source).
6. Broccoli
Broccoli is incredibly nutritious. 
What’s more, a serving of broccoli 
also packs 112% of the DV for vitamin 
C, which helps your body absorb the 
iron better (8Trusted Source, 43Trust-
ed Source).
The same serving size is also high in 
folate and provides 5 grams of fiber, 
as well as some vitamin K. Broccoli is 
a member of the cruciferous vegeta-
ble family, which also includes cau-
liflower, Brussels sprouts, kale, and 
cabbage.
Cruciferous vegetables contain indole, 
sulforaphane, and glucosinolates, 
which are plant compounds believed 
to protect against cancer (44Trust-
ed Source, 45Trusted Source, 46, 
47Trusted Source).
7. Dark chocolate
Dark chocolate is incredibly delicious 
and nutritious.
A 1-ounce (28-gram) serving contains 

3.4 mg of iron, which is 19% of the 
DV (51Trusted Source).
This small serving also packs 56% 
and 15% of the DVs for copper and 
magnesium, respectively.
In addition, it contains prebiotic fiber, 
which nourishes the friendly bacteria 
in your gut (52Trusted Source).
8. Fish
Fish is a highly nutritious ingredient, 
and certain varieties like tuna are es-
pecially high in iron.
Fish is also brimming with omega-3 
fatty acids, which are a type of heart-
healthy fat associated with a number 
of health benefits. 
n particular, omega-3 fatty acids have 
been shown to promote brain health, 
enhance immune function, and sup-
port healthy growth and development 
(75Trusted Source).
Fish also contains several other es-
sential nutrients, including niacin, 
selenium, and vitamin B12 (76Trusted 
Source).
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سـه هزار و ۶۰۰ حلقه چاه مثل خوره 
بـه جـان اصفهـان افتاده انـد و زیـر 
پای شـهر را خالـی می کننـد؛ در این 
شـرایط، بـرای کنتـرل برداشـت ها، 
قرار اسـت کـه چاه هـا کنتورگـذاری 
شـوند اما ایـن رونـد بـرای چاه های 
کشـاورزی، صنعتـی و ادارات بـه 

کندی پیـش مـی رود.
در حالـی کـه رگ حیاتـی شـهر 
خشـکیده اسـت، شـمار زیـاد چـاه 
ثبـت شـده در محـدوده شـهری 
اصفهـان، زمیـن را از درون تهـی 
می کننـد؛ چاه هایـی که مالکانشـان 
یا اشـخاص و کشـاورزان هسـتند یا 
ادارات و شـهرداری و البته کارخانه ها 
و صنایـع. آن طـور کـه برآیندهـا 
و بررسـی های کارشناسـان نشـان 
می دهـد چاه هـای شـهرداری امـا 
در محـدوده و بـه خصـوص در مرکز 
شهر بیشـتر از چاه های دیگر هستند 
و این در حالی حائز اهمیت اسـت که 
فرونشسـت شـهر دشـتی اصفهـان 
را بیـش از همـه شـهرهای ایـران با 

بحـران مواجـه کـرده اسـت.
شـرایط بحرانـی فرونشسـت شـهر 
اصفهـان در حالـی کـه آبخـوان 
و  نمی شـود  تغذیـه  آن  دشـت 
برداشـت آب های زیـر زمینـی ادامه 
دارد بـه مراتـب شـرایط را بـرای 
اصفهـان سـخت تر کـرده اسـت تـا 
جایی که سـال گذشـته قـرارگاه آب 
اسـتانداری اصفهان تشکیل و عهده 
دار هماهنگـی بیـن دسـتگاه ها در 
حـوزه پیگیـری احیـای زاینـده رود 
و دسـتگاه ها موظـف بـه اجـرای 

مصوبـات آن شـد.
موضـوع کنتـرل برداشـت آب های 
زیزمینـی از موضوعـات مهـم قـرار 
گاه آب اسـت که مقرر شـد از سـوی 
شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان 
پیگیـری شـود و بـرای تحقـق 
آن مالـکان چاه هـا موظـف بـه 
کنتورگـذاری شـدند، وظایفـی کـه 
ادارات، جهـاد کشـاورزی، صنایـع 
و البتـه سـازمان پارک هـا و فضـای 
شـهری اصفهان موظـف بـه انجام 

آن هسـتند.
اصفهان بـا سـه میلیـارد مترمکعب 
کسـری آبخـوان مواجـه و بـه نمـاد 
فرونشست ایران تبدیل شـده است؛ 
ایـن موضـوع از ایـن جهـت اهمیت 
دارد که اصفهان تنها شـهری اسـت 
کـه فرونشسـت بـه دل آن آمـده و 
بناها و جمعیتـش را تهدیـد می کند. 
سـازمان  بررسـی های  آخریـن 
زمیـن شناسـی نشـان می دهـد نرخ 
فرونشسـت در این شـهر ۱۵ سانتی 
متـر و بـه گفتـه کارشناسـان نگران 
کننـده اسـت. نگرانی هایـی کـه 
نهادهایـی چـون شـهرداری بارها از 
تریبون هـای مختلـف آنهـا را تأییـد 
و نسـبت بـه یافتـن راه چـاره بـرای 
جلوگیـری از پیشـرفت فرونشسـت 
دراصفهـان اذعـان داشـته اند. اما در 
این میانـه در حالی کـه طبق مصوبه 
۲۷ اردیبهشـت مـاه کارگـروه احیا و 
تعـادل بخشـی منابـع آب زیزمینـی 
مقرر بوده برداشـت های شـهرداری 
از منابـع آب زیرزمینی تعیین تکلیف 
و چاه هـا کنتورگـذاری شـوند، ایـن 
همکاری مطابـق با نامه اسـتانداری 
اصفهـان بـه سـازمان پارک هـا و 
فضای سبز شـهرداری اتفاق نیفتاده 

اسـت.

سـازمان  مدیرعامـل 
پارک هـا و فضـای سـبز 
شـهرداری اصفهان: دسـتور 
بدهند تا فضای سـبز شهر را 

هم بخشکانیم
نصب کنتورهـای حجمـی آب برای 
رصد میـزان برداشـت آب زیرزمینی 
از سـوی آب منطقه ای اصفهـان آن 
چیـزی اسـت کـه گفتـه می شـود 
سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز 
شـهرداری زیربـار آن نمـی رود، 
همیـن سـؤال را از مدیرعامـل ایـن 

سـازمان پرسـیدیم و ایـن مقـام 
شـهرداری در مقـام پاسـخ گفـت: 
شـهرداری اصفهـان سـال ۹۱ تا ۹۲ 
کنتـور گـذاری کـرده اسـت؛ آقایان 
می گوینـد کنتورهـا را هوشـمند 
کنید، باشـد؛ ردیـف اعتبـاری اش را 
بـرای ما مشـخص کننـد! مـا کنتور 
داریـم، میـزان برداشـتمان هـم 
مشـخص اسـت و آنچـه هـم اظهار 
نظـر می کننـد بـر اسـاس همیـن 

کنتورهاسـت.
آب  مترمکعـب  میلیـون   ۲۷«
زیرزمینی، حق آبه و پروانـه داریم اما 
آقایـان در بهترین حالـت ۱۷ میلیون 
مترمکعب آب هم به مـا نمی دهند«، 
مجیـد عرفـان منـش مدیرعامـل 
سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز 
شـهرداری اصفهـان بـا بیـان ایـن 
گفته ها افـزود: فرونشسـت اصفهان 
مربوط به ۳۰ هزار حلقه چاهی اسـت 
که مجاز و غیرمجـاز در جلگه زاینده 
رود حفـر شـده اسـت. کسـانی کـه 
نگران فرونشسـت هسـتند دسـتور 
بدهنـد و ابالغ کننـد تا فضای سـبز 

را هـم بخشـکانیم!
وی ادامـه داد: انتظاراتـی دارند که در 
توان شـهرداری نیسـت. از ۲۰ مادی 
)نهر سنتی( شـهر اصفهان ۱۱ سهم 
متعلق بـه شـهر اصفهان اسـت، چرا 
تأمیـن نمی شـود؟ چرا بـرای محیط 
زیسـت شـهر حـق آبـه ای در نظـر 

گرفتـه نمی شـود؟
عرفان منـش گفـت: نقاط یـو تی ام 
)نقشه بر اساس سیسـتم مختصات( 
چاه هـای شـهرداری در اختیـار آب 
چاه هـای  هسـت؛  منطقـه ای 
شـهرداری ۲۷ میلیون مترمکعب در 
سـال بهره بـرداری دارد و هم اکنون 
هـم بـه قـول خودشـان و با اسـتناد 
بـه آمـاری کـه از روی کنتورهـای 
ما برداشـته اند، در بهتریـن حالت ۱۷ 
میلیـون مترکعب برداشـت می کنیم 
و ۱۰ میلیون مترمکعب به شهرداری 

بدهکار هسـتند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سـبز شـهرداری اصفهـان افـزود: 
می گوینـد، کنتورها هوشمندسـازی 
بشـوند، بخشـی از کنتورهـا هـم 
هوشـمند هسـتند امـا بحث هـا فنی 
اسـت، آقایـان نمی توانند پشـتیبانی 
فنـی کنند مـا هـم نمی توانیـم ادامه 

بدهیـم.
صحبت هـای عرفـان منـش امـا در 
حالـی اسـت کـه کنتورهـای نصب 
شـده، برای مدیریـت ایـن چاه ها در 
شـهرداری اسـت و بـه گفتـه برخی 
کارشناسـان کنتورهای رسـمی آب 
منطقـه ای زیـر عنـوان »کنتورهای 
حجمـی آب« بـرای رصـد و پایـش 
تمامـی چاه هایـی اسـت کـه بایـد 
برداشتشـان از آب هـای زیرزمینـی 
بنابرایـن فرقـی  بررسـی شـود؛ 
نمی کنـد ایـن چاه هـا مربـوط بـه 
کـدام مالـکان باشـد، چـه چاه هـای 
کشـاورزی، شـخصی، صنعتـی، 

ادارات و شـهرداری همـه بایـد با این 
کنتورها توسط آب منطقه ای کنترل 

شـوند.
سـؤال امـا ایـن اسـت؛ در حالـی 
کـه مصوبـه ای مهـم کـه می توانـد 
قـدم اول در جهـت کنترل یکسـان 
برداشـت آب های زیرزمینی باشد در 
نهاد حاکمیتی چون اسـتانداری قرار 
اسـت پیگیری شـود، پیروی نکردن 
از آن چقـدر می توانـد همخـوان بـا 
رویـه ای باشـد کـه در رسـانه ها و از 
سـوی شـهرداری بـرای کمـک بـه 
جلوگیـری از پیشـرفت فرونشسـت 
در اصفهـان مطـرح می کنـد؟! ایـن 
پرسـش و پرسـش های دیگـر اما به 
دلیل ادامه نـدادن مصاحبه از سـوی 
رییـس سـازمان پارک هـا و فضـای 

سـبز شـهرداری بـی پاسـخ ماند.

هـم آب منطقـه ای و هـم 
سـازمان بازرسـی کشور 
کنتورهـای  نصـب  پیگیـر 

شهرداری هستند
امـا در ایـن ارتبـاط رییـس گـروه 
حفاظت آب های زیرزمینی شـرکت 
آب منطقـه ای اصفهـان بـه ایرنـا 
گفـت: بـرای همـه چاه هـای مجـاز 
برای کنترل برداشـت ملزم به نصب 
کنتور هسـتند. با توجه به مشکالتی 
کـه وجـود داشـت یکسـری اولویت 
بندی هایی در اسـتانداری انجام شـد 
که بـه عنـوان مثـال شـهرداری یا و 
ارگان هـای دولتـی ملـزم بـه نصب 
کنتـور بشـوند، شـهرداری هـم جزو 
همیـن اولویت هـا بـود کـه اقـدام 

زیـادی نکـرده اسـت.
مینا بگی افـزود: البته اینکـه بگوییم 
اصـاًل اقدامی نکرده باشـند، درسـت 
نیسـت ولـی بـه نسـبت منابعشـان 
روی همـه چاه هـا اقـدام نکرده اند و 
روی تعـداد محـدودی از آنهـا بـرای 
نصب کنتـور اقـدام شـده اسـت، اما 
برای ایـن موضـوع هم شـرکت آب 
منطقـه ای و هـم سـازمان بازرسـی 

کشـور پیگیر ایـن قضیه اسـت.
وی در ادامه گفت: کل برداشـت ها از 
منابع آب زیرزمینـی زیادتر از حد بوده 
و رودخانه هم جریان نداشـته اسـت؛ 
همه اینها دسـت به دسـت هـم داده 
تا فرونشسـت اصفهان رقـم بخورد. 
نمی توان گفت فرونشسـت در ناحیه 
شـهری تنهـا وابسـته بـه چاه هـای 
شـهرداری اسـت اما قطعـاً در قضیه 

فرونشسـت بی تأثیر نیسـت.
بگی یادآور شـد: به طـور تقریبی آمار 
مشـخصی از چاه هـای مجـاز و غیر 
مجاز شـهرداری وجـود دارد امـا قرار 
اسـت جلسـه ای با شـهرداری داشته 
باشـیم و این داده ها یکسـان سـازی 
شـود و بعـد در رابطه با آمـار چاه های 

مجاز و غیرمجـاز اظهر نظـر کنیم.

۱۸ هـزار و پانصـد تانکر 
۱۰ هـزار لیتـری فقـط 
چـاه  یـک  از  برداشـت 

شهرداری است!
در همیـن پیوند، بهـرام نـادی عضو 
کارگـروه تخصصـی فرونشسـت 
اسـتان اصفهـان در گفـت و گـو بـا 
خبرنگار ایرنا، افزود: عمـوم چاه های 
شـهرداری در فضای سـبز قرار دارد. 
مثل چاهی کـه در فضای سـبز ضلع 
شـمالی مسـجد علـی قلـی آقـا و یا 
چاهـی کـه در جـوار مسـجد حکیم 
قـرار دارد، ولـی در رابطـه بـا حجـم 
آبـی که برداشـت می شـود سـازمان 
آب منطقـه ای آمـاری را ارائـه نـداده 
اسـت و عنوان می کنـد که ایـن آمار 

در اختیـار شـهرداری اسـت.
این کارشناس ژئوتکنیک در بررسی 
آمارهـا و دبی هایـی کـه از چاه هـای 
شـهرداری اصفهـان در اختیـار ایرنا 
قـرار گرفتـه اسـت، گفـت: در ایـن 
اطالعـات، گفته شـده اسـت کـه در 
فاصلـه ۱۳۰۰ متـری حمـام علـی 
قلـی آقـا تخلیـه واقعـی ۱۸۵ هـزار 
متـر مکعـب آب در سـال اسـت. اگر 
این میزان برداشـت آب را بـر ۱۰ متر 
مکعـب آب یعنـی ۱۰ هـزار لیتر آب 
تقسـیم بکنیـم، ۱۸ هـزار و پانصـد 
کامیـون یـا تانکـر ۱۰ هـزار لیتـری 
در سـال فقـط از ایـن چـاه برداشـت 

می شـود.
وی افـزود: این عدد میزان برداشـتی 
اسـت کـه فقـط از یـک چـاه انجام 
می شـود و بزرگـی این عدد بسـتگی 
بـه اینکـه آبخـوان تغذیـه بشـود یا 
نشـود، دارد. اما شـرایطی که آبخوان 
میـزان  ایـن  نمی شـود،  تغذیـه 

برداشـت، عـدد باالیـی اسـت.
ایـن کارشـناس ادامـه داد: در عیـن 
حـال ایـن میـزان برداشـت آب بـه 
صـورت موضعی افـت آب زیرزمینی 
را ایجـاد می کند و سـازه های اطراف 
خـودش را تحـت تأثیر قـرار می دهد 
مثـل چـاه کنـار مسـجد حکیـم که 
دیـوار سـازه به سـمت چـاه چرخیده 

بـود.
»وقتی افـت موضعـی آب زیرزمینی 
بیشـتر از چهار یـا پنج متر نسـبت به 
اطـراف خـودش باشـد، سـازه های 
پیرامونـی یـا تـرک می خورنـد یـا 
می چرخنـد« نـادی بـا بیـان ایـن 
گفته هـا از تبعـات برداشـت های 
چاه هایـی گفت کـه عمومـاً در مرکز 
شـهر متمرکز و متعلق به شـهرداری 

هسـتند.
بـه گفتـه ایـن عضـو کارگـروه 
اسـتان  فرونشسـت  تخصصـی 
اصفهـان، شـهرداری منطقـه ۸، ۷، 
بخـش شـمالی شـهرداری منطقـه 
۱۰، شهرداری منطقه ۱۲ تحت تأثیر 
فرونشسـت هسـتند که با این وصف 
فرونشسـت خیابـان امـام خمینـی، 
خانه اصفهان، شـهرک کاوه و شمال 
خوراسـگان شـدیدتر از سـایر نقـاط 
شـهری و بین ۱۰ تـا ۱۵ سـانتی متر 

در سـال اسـت.
وی در ایـن رابطـه افـزود: منطقـه 
شـهری یـاد شـده در شـمال شـهر 

اسـت کـه چاه هـای شـهرداری در 
آن بیشـتر از چاه هـای کشـاورزی و 
فرونشسـت هـم در آن زیـاد اسـت 
امـا ایـن افـت آب الزامـاً مربـوط بـه 

شـهرداری نیسـت.
بـه گفتـه نـادی آبخـوان دشـت 
اصفهان در حبیب آباد ۳۰۰ متر عمق 
دارد و از ایـن رو هر چاهـی در حبیب 
آباد آب برداشـت کند، مفهومش این 
اسـت که آب را از سـمت رودخانه به 
سـمت خـود می کشـد و آبخـوان را 
تخلیـه می کنـد؛ بنابرایـن طبق نظر 
کارشناسـی وی موارد یاد شده اثرات 
متقابلـی روی یکدیگـر می گذارنـد.

عضـو کارگروه فرونشسـت اصفهان 
اظهـار داشـت: نمی توانیـم بگوییـم 
فرونشسـت در دل شـهر بیشـتر بـه 
دلیـل چاه های شـهرداری اسـت، در 
مناطـق شـهری مثل مسـجد سـید 
یـا میـدان نقـش جهـان و خیابـان 
طیـب چاه هـای ادارات هـم وجـود 
دارد، امـا نمی توانیم بگوییـم که این 
چاه ها اثر نداشـته اسـت. تاثیراتی که 
موضعی روی سـاختمان ها ناشـی از 
برداشـت چاه هـای شـهرداری دیده 
می شـود، مواردی مانند فرونشسـت 
در سـاختمان بیمـه در خیابـان امـام 
خمینـی اسـت. در ضلـع جنوبـی 
ایـن سـاختمان چـاه آب شـهرداری 
قـرار دارد و تمامـی سـاختمان ها بـه 
سـمت ایـن چـاه چرخیـده یـا ترک 
خورده انـد. نمونـه دیگر فرونشسـت 
پایانـه امیرکبیر اسـت کـه می بینیم 
ساختمان به سـمت چاهی که متعلق 
بـه پایانه اسـت تـرک خـورده یـا در 
مسـجد حکیم کـه چـاه شـهرداری 
در شـمال آن قـرار دارد و سـازه بـه 
سـمتش چرخیـده و تـرک خـورده 

اسـت.
به گـزارش ایرنا در محدوده شـهری 
اصفهـان تنهـا شـهری اسـت کـه 
فرونشسـت بـه دل آن نفوذ کـرده و 
به گفتـه کارشناسـان، ایـن موضوع 
ریسـک پذیری ایـن خطه را بیشـتر 
کرده اسـت، تنهـا راهـکار جلوگیری 
از پیشرفت فرونشسـت جاری شدن 
زاینده رود و کاهش برداشت آب های 
زیرزمینی دشـت »اصفهان برخوار« 
می داننـد؛ اتفاقـی کـه هرچقـدر 
بـه تعویـق بیفتـد بـا مشـکالتی 
نظیـر تهدیـد سـازه های شـهری، 
سـاختمان ها، خطـوط انتقـال نیرو و 
سـایر موارد، جمعیت ۲ و نیم میلیون 
نفری شـهر اصفهان را تهدید خواهد 

کـرد.
فرونشسـت یـک پدیـده زیسـت 
نشسـت  معنـی  بـه  محیطـی 
تدریجـی و یا پاییـن رفتـن ناگهانی 
سـطح زمین بـه دلیـل تراکم مـوارد 
زیرسطحی اسـت؛ برداشـت بیش از 
حـد از آب هـای زیرزمینـی ناشـی از 
نیـاز روزافـزون بـه منابـع آب که به 
دنبال توسـعه صنعـت و کشـاورزی 
در اصفهـان رخ داده از دالیـل اصلی 

فرونشسـت بـه شـمار مـی رود.
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سه هزار و ۶۰۰ حلقه چاه مثل خوره به جان اصفهان افتاده اند!

فرونشست زیر پای استان نشسته است

رویکــرد جشــنواره امســال تکمیــل پروژه هــای 
نیمه تمام

ــره مجمــع خیریــن مدرســه  مجتبــی مالاحمــدی رئیــس هیئــت مدی
ســاز اســتان اصفهــان اســت وی در آســتانه برگــزاری ایــن جشــنواره 
در جمــع خبرنــگاران بــا تاکیــد بــر اینکــه جشــنواره امســال بــا حضــور 
ــوزش و  ــر آم ــن وزی ــن و خانواده هایشــان و همچنی ــر از خیری ــزار نف ه
پــرورش و مســئوالن اســتان برگــزار می شــود، اظهــار کــرد: رویکــرد 
جشــنواره امســال تکمیــل پروژه هــای نیمــه تمــام اســت. وی از 
رونمایــی طرحی بــه نــام مــدارس متــری در جشــنواره خیرین مدرســه 
ــن در  ــرح خیری ــن ط ــاس ای ــر اس ــت: ب ــر داد و گف ــان خب ــاز اصفه س
کنــار هــم قــرار گیرنــد تــا هــر کســی بــه ســهم خــود بــرای ســاخت 
مدرســه کمــک کنــد. رئیــس هیئــت مدیــره مجمــع خیریــن مدرســه 
ســاز اســتان اصفهــان از تدویــن اطلــس نیازهــای آمــوزش و پــرورش 
اصفهــان و رونمایــی از آن در روز جشــنواره نیــز خبــر داد. مالاحمــدی 
با اشــاره بــه آغــاز فعالیــت دهمیــن دوره هیئــت مدیــره مجمــع خیرین 
ــان مــاه ســال گذشــته، گفــت: در  مدرســه ســاز اســتان اصفهــان از آب
ــز در دســتور  ــاری نی ــر مدرســه ســازی، مدرســه ی ایــن دوره عــالوه ب
ــن  ــاری ای ــه ی ــا از مدرس ــف م ــت. تعری ــرار گرف ــره ق ــت مدی کار هیئ
ــداری دارد،  ــه نگه ــاز ب ــود نی ــاخته می ش ــه س ــه مدارســی ک اســت ک
ــداری  ــرای نگه ــم ب ــت می کنی ــن درخواس ــاس از خیری ــن اس ــر ای ب
ــامانه ای  ــه طراحــی س ــر شــد ک ــد. وی متذک ــدارس مشــارکت کنن م
بــرای رصــد پروژه هــای خیرســاز از روز انعقــاد تفاهــم نامــه تــا بهــره 
ــرداری از مدرســه، اســتفاده از ظرفیت هــای بالقــوه اســتان، تکمیــل  ب
ــاق بازرگانــی  ــا اســتفاده از تســهیالت ات ــرداری از ۲۰ پــروژه ب و بهره ب
اصفهــان، کمــک در ارائــه بزرگتریــن محموله تجهیــزات آموزشــی در 
ابتــدای ســال تحصیلــی، اجــرای طــرح هــر افتتــاح یــک خیــر جدید و 
جــذب خیریــن جدیــد، تدویــن طــرح ســفیران مدرســه ســاز و معرفــی 
ــاز،  ــوان ســفیر مدرســه س ــه عن ــر مدرســه ب ــوز در ه ــش آم ــک دان ی
تشــکیل کارگــروه جوانــان و تقویــت کارگــروه بانــوان، انعقــاد تفاهــم 
ــه  ــدارس از جمل ــرای فضــای ســبز م ــا شــهرداری اصفهــان ب ــه ب نام

اقدامــات ایــن مجمــع طــی یکســال اخیــر بــوده اســت.

ــاخته  ــن س ــک خیری ــا کم ــا ب ــد از پروژه ه 69 درص
می شود

ــدارس اســتان اصفهــان اســت  ــرکل نوســازی م ــد نســیمی مدی مجی
ــا  ــه اینکــه ۴۰ مدرســه ب ــا اشــاره ب وی نیــز در ایــن نشســت خبــری ب
ــر اثــر فرونشســت  ۴۰۸ کالس درس و ۱۸ هــزار و ۲۳۰ دانــش آمــوز ب
ــح داد: از  ــده اســت، توضی ــی ش ــار آســیب دیدگ ــتان دچ ــن در اس زمی
ایــن تعــداد در نواحــی ۴، ۵ و ۶ و مناطق برخــوار، پیربکــران، فالورجان 
ــا ۳۰۰ کالس و ۱۳ هــزار و ۴۰۰ دانــش  و شــاهین شــهر ۳۱ مدرســه ب
ــر اثــر فرونشســت زمیــن دچــار آســیب شــده و بایــد تخلیــه و  آمــوز ب
ــا ۱۰۸ کالس درس و ۴  ــه ب ــه داد: ۹ مدرس ــود. وی ادام ــازی ش بازس
ــیب  ــار آس ــن دچ ــت زمی ــر فرونشس ــر اث ــوز ب ــش آم ــزار و ۸۳۰ دان ه
شــده و نیازمندترمیــم و مقــاوم ســازی اســت. نســیمی بــا بیــان اینکــه 
ــا ۷۳۳ کالس درس در اســتان جــزو مــدارس خطرآفرین  ۹۴ مدرســه ب
اســت، تصریــح کــرد: از ایــن تعــداد ۴۶ مدرســه بــا ۳۵۳ کالس درس 
دســتور تخلیه فــوری، ۲۱ مدرســه بــا ۱۵۳ کالس درس دســتور تخلیه 
و تخریــب چنــد فضــا و ۲۷ مدرســه بــا ۲۲۷ کالس قابــل اســتفاده تــا 
ــرا،  ــروژه در دســت اج ــه وی، از ۴۳۶ پ ــه گفت ــده اســت. ب یکســال آین
ــا  ــا هــزار و ۶۷۷ کالس ب ــادل ۶۹ درصــد از پروژه هــا ب ــروژه مع ۳۰۰ پ
ــا ۲۱۹  ــا ب ــادل ۳۱ درصــد از پروژه ه ــروژه مع ــن و ۱۳۶ پ کمــک خیری

بــاب کالس از محــل اعتبــارات دولتــی در دســت اجــرا اســت.

ــر از  ــان بحرانی ت ــهر اصفه ــدارس ش ــت م وضعی
سایر نقاط است

محمدرضــا ابراهیمــی مدیرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان نیز 
در جمــع خبرنــگاران اذعــان داشــت: وضعیــت مــدارس شــهر اصفهان 
ــه  ــی ب ــال مهاجران ــر س ــه ه ــت، چراک ــاط اس ــایر نق ــر از س بحرانی ت
اصفهــان و شــهرهای بــزرگ داریــم، بــه همیــن دلیــل عموم مــدارس 
دو نوبتــه در شــهر اصفهــان و مرکــز شــهر و نیــز شــهرک های اقماری 
و شــهرهای جدید مثل بهارســتان، شــاهین شــهر و فوالدشــهر اســت. 
ــم،  ــه مدرســه داری ــاز ب ــر نی ــان اینکــه در مناطــق مهاجرپذی ــا بی وی ب
تصریــح کــرد: در برخــی روســتاها مدرســه داریــم، ولــی دانــش آمــوز 
ــده در  ــث ش ــد و باع ــرت کرده ان ــان مهاج ــه اصفه ــون ب ــم چ نداری
اصفهــان و شــهرهای جدیــد و اقمــاری کمبود مدرســه داشــته باشــیم.

 یلدا توکلی  امروز قرار است تا در اصفهان اتفاق مهمی در 
جهت کمک به ساخت مدارس رخ دهد چرا که ساخت 
یک جامعه بسته به تعلیم و تربیت است و تربیت دانش 
آموزان در محیطی به نام مدرسه اتفاق می افتد، اما در 
دل همین شهر اصفهان مناطقی وجود دارد که نیازمند 
ساخت و یا بازسازی یک مدرسه هستند تا دانش آموزان 
بتوانند در آنها به تحصیل بپردازند. بیست و چهارمین 
جشنواره خیرین مدرسه ساز اصفهان امروز در سیتی 
سنتر اصفهان برگزار می شود تا به همت خیرین بتوان در 
راه ساخت مدارس قدمهای بلندتری برداشت، البته به 
دنبال شیوع ویروس کرونا دوسال این جشنواره برگزار 
نشد و امیدواریم که امسال خروجی خوبی داشته باشد.

 برگزاری بیست و چهارمین جشنواره
خیرین مدرسه ساز اصفهان :

طرح ساخت مدارس متری با حضور 
خیرین رونمایی می شود 

گزارش

معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری 
اصفهان گفت: فراینـد تأمین زمین در طرح 
نهضـت ملـی مسـکن در اسـتان اصفهان 
انجام شـد و در ایـن رابطـه نگرانـی وجود 
نـدارد. مهـران زینلیان افـزود: تاکنـون در 
مجمـوع ۴۷۲ هکتـار زمیـن در شـهرها و 
روسـتاهای اصفهـان بـرای طـرح احداث 
مسـکن دولـت سـیزدهم الحـاق شـد؛ در 
طـرح نهضـت ملی مسـکن سـعی شـده 
اسـت تا تمـام اراضـی نزدیـک شـهرها و 
ُمجـاور بـا خدمـات زیربنایـی و روبنایـی 
شهری باشـد همچنین زمین های الحاقی 
نیز مـورد تأیید کمیسـیون های تخصصی 

شهرسـازی اسـتان و کشـور است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری 
اصفهـان با بیـان اینکه مسـکن مهمترین 
وعده دولت سـیزدهم و از نیازهای اساسـی 
مردم اسـت، افزود: با فعال شـدن این حوزه 

بخش اشـتغال نیز رونق خواهـد گرفت.
وی به جلسـات ماهانه شـورای مسـکن با 
تاکیـد بر اهـداف مهـم این طرح بـا حضور 
استاندار اشاره و بیان کرد: الزم است پایگاه 
داده و اطالعـات جامـع در ایـن زمینـه در 
اسـتان ایجـاد شـود تـا نیازها، مشـکالت، 
اسـتعدادها و ظرفیت هـای موجـود بـرای 
تولیـد مصالـح و خدمـات مهندسـی مورد 

اسـتفاده قـرار گیرد.
زینلیـان افـزود: هـدف در طـرح نهضـت 
ملـی مسـکن ایـن اسـت که بـا یـک کار 
کارشناسـی و حساب شـده در کنار توسـعه 
مجتمع هـای مسـکونی طبقاتی، توسـعه 
افقی شـهری را نیز بـا توجه بـه ظرفیت ها 

عملیاتـی کنیم.
معـاون اسـتاندار اصفهـان گفت: بـا توجه 
به مشـکل آلودگی هوا و کمبـود آب، مدل 
توسـعه در کالن شـهر اصفهـان بـر روی 
احیـای بافـت فرسـوده متمرکـز اسـت و 
پروژه هـای احـداث مسـکن در زمین های 
الحاقـی را در مناطـق دیگـری از اسـتان 

دنبـال می کنیـم.
وی اضافـه کـرد: در طـرح نهضـت ملـی 
مسـکن اصفهـان، مهاجـرت نداریـم زیرا 
با اتخـاذ تدابیـر ویژه تالش شـد تـا از بین 
افـرادی کـه در اسـتان سـاکن هسـتند و 
حداقـل پنـج سـال سـکونت دارنـد، 
متقاضیـان حائـز شـرایط معرفـی شـوند.

زینلیـان بـا بیـان اینکـه تاکنـون زمین ها 
در ۲۷ شهرسـتان الحاق شده اسـت، افزود: 
در برخـی شـهرها از جمله اصفهـان زمین 
وجـود نداشـت از این رو بـر اسـاس برنامه 
ریزی صورت گرفته شـهرهای بهارستان، 
شاهین شـهر، فوالد شـهر و مجلسی برای 
سـرریز جمعیـت اصفهـان و پروژه هـای 

احـداث مسـکن در نظر گرفته شـد.
وی افـزود: به دلیـل تراکـم ثبت نـام و نوع 
سـاختار و مکان شـهری در برخـی از نقاط 
مانند بهارسـتان تا حـدودی بـا محدودیت 
تأمین زمین مواجه هسـتیم امـا در مجموع 
گام نخسـت این طرح یعنی تأمیـن اراضی 

جمع بندی شـده اسـت.
معـاون اسـتاندار اصفهـان تاکیـد کـرد: 
در مجمـوع چنـدان نگـران تأمیـن زمیـن 
نیسـتیم و اکنون بر فرایند احداث مسـکن 
متمرکز هسـتیم که در برخی شـهرها آغاز 

شـده است.
زینلیان افـزود: بر اسـاس برنامـه ریزی ها، 
در شـهرهایی که امـکان پذیر اسـت زمین 
را به متقاضیـان تحویـل می دهیم تـا با در 
نظـر گرفتـن تسـهیالت و سـایر امکانات 
مربوطـه اقـدام بـه سـاخت کننـد و در 
شـهرهایی کـه تعـداد متقاضیـان باالیـی 
داشـته باشـد ایـن طـرح بـه صـورت انبوه 

سـازی انجـام می شـود.
بـه گـزارش ایرنـا، طـرح "نهضـت ملـی 
مسـکن" به عنـوان بزرگترین پـروژه تولید 
مسـکن پس از انقالب اسـالمی، از سـوی 
دولت سـیزدهم در حال اجراست که در این 
طرح وزارت راه و شهرسـازی تا چهار سال، 
سـاخت چهار میلیـون واحد مسـکونی را با 
تأمیـن زمیـن و ارائـه تسـهیالت مدیریت 

می کنـد.
برنامه اسـتان اصفهان در این طـرح در هر 
سـال سـاخت ۵۰ هزار و ۹۲۲ واحد اسـت؛ 
در اسـتان اصفهان بیـش از ۴۲۲ هـزار نفر 
متقاضی بهره منـدی از مزایـای این طرح 
هسـتند که تاکنون بیـش از ۱۴۰ هـزار نفر 

حائز شـرایط هستند.

فرایند تأمین زمین در طرح 
نهضت ملی مسکن انجام شد

معاون استاندار اصفهان:

 خبر
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رویداد »رودگشت« ویژه خبرنگاران حوزه محیط زیست و عکاسان خبری 
رسانه های ملی به مدت سه روز در اصفهان و به میزبانی دبیرخانه فرهنگی زاینده 

رود برگزار شد.
رئیس دبیرخانه فرهنگی زاینده رود اظهار داشت: زاینده رود از گذشته یکی از 
بخش های مغفول مانده در رسانه های ملی بوده و ورود محدود رسانه ها در این 
سال ها نیز منوط به حواشی مرتبطی همچون تجمع مردمی و تحصن کشاورزان 
بوده و نه پرداختن به اصل مساله زاینده رود، لذا در همین راستا دبیرخانه فرهنگی 
زاینده رود تور گردشگری-خبری با عنوان »رودگشت« را ویژه خبرنگاران حوزه 

محیط زیست و عکاسان خبری تعدادی از رسانه های ملی برگزار کرد.
سعید امامی افزود: در رودگشت که از سه شنبه ۱۳ دی تا جمعه ۱۶ دی ادامه داشت، 
اصحاب رسانه از سرآب تا پایاب بزرگترین رودخانه فالت مرکزی ایران را بازدید 

کرده و به طور کامل با حوضه آبریز زاینده رود و تبعات خشکی این رود آشنا شدند.
وی ادامه داد: سرچشمه های زاینده رود در کوهرنگ، چشمه دیمه، بندهای 
آبخیزداری، دریاچه و سد زاینده رود، برداشت های غیرمجاز باالدست، بند چم 
آسمان، زمین های کشت برنج، پل های تاریخی، فرونشست در آثار تاریخی، بندهای 
آبشار و رودشت، زمین های کشاورزی در شرق اصفهان، پل های تاریخی اژیه و 

ورزنه و تاالب گاوخونی از جمله نقاط بازدید شده در این رویداد بود.
امامی خاطرنشان کرد: کمک به تبدیل شدن جریان دائمی زاینده رود به یک مطالبه 
ملی، پاسخ به سؤاالت و حل شبهات موجود در مورد علل به وجود آمدن بحران و 
راهکارها، شکل گیری یک موج خبری و سوق دادن افکار عمومی به مساله زاینده 
رود، ایجاد حساسیت در میان مسئوالن و سیاستگذاران حوضه آبریز زاینده رود برای 
بهبود وضعیت این بخش، آموزش یک نماینده از هر رسانه و توجیه بودن نسبت به 
مسائل مختلف پیرامون حوضه آبریز زاینده رود و در نهایت پیشگیری از بحران های 

رسانه ای در آینده از جمله اهداف برگزاری این تور خبری بوده است.

رویداد »رودگشت« با حضور 
خبرنگاران حوزه محیط زیست 
برگزار شد؛

سرآب تا پایاب 
زاینده رود در یک 
رویداد
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طبـق اظهـارات شـنیده شـده از سـوی دولـت، 
شـرکت های واردکننده خـودرو برای ارائـه خدمات 
پـس از فـروش تعهـد محضـری داده انـد، امـا باید 

توجـه داشـت ایـن شـرکت ها نمایندگـی رسـمی 
خودروهـای وارداتـی در کشـور نیسـتند و ایـن 
محصـوالت را بـا واسـطه خریـداری کرده انـد کـه 

این موضـوع تعهـد آن ها را قابل خدشـه می سـازد.
اوایـل دی مـاه امسـال بعـد از حـدود ۴ سـال 
اولیـن محمولـه  ممنوعیـت واردات خـودرو، 

خودروهـای وارداتـی وارد بندر لنگه شـد و به زودی 
در بـورس کاال عرضـه می شـود.

بـازاری کـه در انتظـار خودروهـای وارداتـی اسـت 
نگـران خدمات پـس از فـروش ایـن خودروهـا نیز 
می باشـد. در سـال های گذشـته واردات خـودرو آن 
هـم بـدون پشـتوانه خدمات پـس از فـروش باعث 
شـد تا خریـداران ایـن خودروها نـه تنهـا نتوانند در 
زمـان مقـرر محصـوالت را تحویـل بگیرنـد بلکه 
نمی توانسـتند از خدمات پس از فـروش قابل قبولی 

نیز در ایـن خودروهـا اسـتفاده کنند.
حاال پای شـرکت های واردکننـده خـودرو در میان 
اسـت و اینکه آیا این شرکت ها توانسـته اند خدمات 
پـس از فـروش را ضمانـت کنند یـا خیـر! در حالی 
که ایـن شـرکت ها نمایندگـی رسـمی خودروهای 
وارداتـی در کشـور نیسـتند و ایـن محصـوالت بـا 
واسـطه راهی بـازار ایران شـده اسـت، چطـور قرار 
اسـت انتقال فنی آن هم در قطعه های مهـم و ارائه 
خدمـات پـس از فـروش توسـط این شـرکت های 
واسـطه کـه در ایـران خـود را نمایندگـی رسـمی 

معرفـی می کننـد انجام شـود.
در همیـن رابطـه امیرحسـین کاکایـی، کارشـناس 
صنعت خـودرو گفـت: طبـق ضوابط قانونـی حاکم 
بـر کشـور، هـر شـخص یـا شـرکتی کـه اقـدام به 
واردات خـودرو می کنـد باید مـدارک فنـی کمپانی 
خـودرو خریـداری شـده را ارائه کنـد که ایـن اقدام 
نشـان می دهد که خودروهای وارداتی پاسـخگوی 
اسـتانداردهای خودرویی در کشور است و همچنین 

وارد کننده موظف اسـت جهـت ارائـه خدمات پس 
از فـروش، تعهـد ۱۰ سـاله بدهد.

وی تصریـح کرد: شـنیده ها حاکـی از آن اسـت که 
این بـار نیز هیـچ یـک از این مـوارد اجرا نمی شـود. 
اگـر این شـایعه واقعیت داشـته باشـد، یعنـی به هر 
قیمتـی یـک مشـت آشـغال را بـه اسـم واردات به 

مـردم تحویـل می دهند.
کاکایی ادامـه داد: خودروهای وارد شـده به کشـور 
مسـتقیم از کمپانـی خریـداری نشـده بلکـه از بازار 
دبـی و عمان خریـداری شـده و هیـچ تضمینی هم 
برای دسـت اول بـودن ایـن خودروها نیسـت و این 
بسـیار برای بـازار خطرناک اسـت چراکه نـام هیچ 
کدام از شـرکت هایی که ۴۰ سـال در زمینه واردات 
خـودرو سـابقه داشـتند در لیسـت وارد کننـدگان 
نیسـت و نـام شـخصی کـه بعـد از ۴ سـال اولیـن 
واردات خودرو به کشـور را داشـته هنوز اعالم نشده 
و پشـت پرده ایـن واردات همچنان ُپر ابهام اسـت.

وی ادامه داد: جریان واردات آن هم به تعداد محدود 
خیلی ُپـر ابهام اسـت چراکـه شـرکت های صاحب 
نـام اجـازه واردات خـودرو ندارنـد، اما شـخصی که 
هنوز هویت آن برای هیچ کسـی مشـخص نشـده 
به راحتـی اقدام به واردات خودروهای شـاید دسـت 

دوم کرده اسـت.
به گفتـه این کارشـناس صنعـت خـودرو، همزمان 
با ممنوعیت واردات خـودرو، واردات قطعات خودرو 
که بسـیار هم ضروری اسـت به کشـور ممنوع شده 
اسـت؛ در حال حاضر بـازار لـوازم یدکـی و خدمات 

پس از فـروش بسـیار خراب اسـت، اما نکتـه جالب 
ایـن اسـت کـه واردات خودروهایی که شـاید صفر 
نباشـند به تعداد محدود آزاد شـد، اما واردات قطعات 
و لوازم یدکـی خودرو همچنـان در ممنوعیت بسـر 

می بـرد.
کاکایی گفـت: طبق وعـده دولت بایـد خودروهای 
اقتصادی جهـت ایجـاد رقابت بیـن خودروسـازان 
وارد می شـد، اما متأسـفانه با چنیـن نـوع از واردات، 
این وعده هـم ماننـد سـایر حرف ها محقق نشـد و 
احتمـال بحرانی تر شـدن بـازار خـودرو هم بیشـتر 

شـده است.
ایـن کارشـناس صنعت خـودرو با بیـان اینکـه این 
نـوع واردات رقابتی نیسـت، گفـت: شـرکتی مانند 
»کوشـا خـودرو« چطـور می توانـد خدمـات پس از 
فـروش خودروهـای وارداتـی را بـرای خودروهای 
وارداتـی و فروختـه شـده بـه مـردم اجرا کنـد. قبل 
از واردات خودروهـای جدیـد به کشـور می بایسـت 
شـبکه ای از خدمـات پـس از فـروش ایـن نـوع 
خودروهـا آمـوزش ببیننـد، آیا تـا این لحظـه چنین 

اتفاقـی افتاده اسـت؟
کاکایـی خاطرنشـان کـرد: قبـل از واردات ایـن 
خودروها باید تعرفه، خدمات و سـایر قوانین واردات 
خودرو شـفاف شود. با این سیاسـت رانتی در واردات 
خودرو قطعـًا قیمت هـا در بازار بیـش از انتظـار باال 
مـی رود و باعث تنـش قیمتی در بـازار خواهد شـد. 
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وارداتی ها صفر نیست! 

خبر بِد خودرویی 

 امین رضایی  مدت هاست امواج 
مهاجرت سهمگین است. پس از 
کرونا، ایران در حال تجربه یک 
همه گیری دیگر است: مهاجرت! 
پدیده  روبه رشدترین  مهاجرت، 
اجتماعی ایران در ۲ سال گذشته 
بوده است. این را سالنامه مهاجرت 
ایران ۱۴۰۱ می گوید؛ سالنامه ای 
که از سال ۱۳۹۹ هر ساله توسط 
منتشر  ایران  مهاجرت  رصدخانه 
بعاد مختلف  می شود و به بررسی ا
پدیده مهاجرت می پردازد.  رصدخانه 
مهاجرت ایران در سال ۱۴۰۰، از ۲ 
برابر شدن میزان مهاجرت ایرانی ها 
در طول ۳۰ سال گذشته خبر داده 
بود. حاال آخرین بررسی های این 
با  که  می دهد  نشان  رصدخانه 
اجتماعی،  امیدواری  کاهش 
کاهش ثبات اقتصادی و کاهش 
آزادی های اساسی مثل دسترسی به 
اینترنت آزاد، در کنار وضعیت وخیم 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فنر 
فشرده مهاجرت ایرانی ها باز شده 
و هم اکنون شاهد مهاجرت عام 
و توده وار ایرانی ها هستیم. طبق 
 ،۱۴۰۱ تعریف سالنامه مهاجرت 
مهاجرت عام به این معنی است که 
بیشتر طبقات و اقشار اجتماعی یک 
جامعه تحت تأثیر قرار گرفته و در 
آینده، شاهد بروز موج های مهاجرتی 

در آن جامعه خواهیم بود. 
البته مهاجرت ایرانی ها تنها محدود 
به مهاجرت فیزیکی نیست. با رونق 
دورکاری و اعطای تابعیت مجازی 
در دوران کرونا و پس از آن، موج 
مهاجرت های مجازی ایرانیان شدت 
گرفته است؛ نیروهای کار مستعد و 
خالقی که به جای کسب وکارهای 
داخلی برای کشورهای خارجی کار 
می کنند اما همچنان در کشور زندگی 

می کنند. 
این موارد در حالی است که اخیراً یک 
کارشناس حوزه آی تی درخصوص 
مهاجرت استارتاپ ها بیان می کند 
که مشکالت دیگر به نقطه ای رسیده 
است که سیل مهاجرت ها دارد از 
حالت شخصی تبدیل به مهاجرت 
استارتاپ ها و کسب و کارها می شود. 
همسایه  کشورهای  به  بسیاری 
مهاجرت کرده و تیم هایشان را آنجا 
مستقر کرده اند و فعالیت ها در خارج 
از مرزهای کشور در حال انجام است. 
تعدادی از کسب و کارها تیم های فنی 
خود را حتی در هتل های کشورهای 

همسایه مستقر کرده اند، تنها به دلیل 
دسترسی به اینترنت آزاد و ابزارهای 
مورد نیازشان. این به معنای آن است 
که هزینه اقامت تیم های فنی و 
توسعه همراه با دسترسی های آزاد 
و بدون محدودیت نسبت مجموع 
هزینه های داخلی مقرون به صرفه تر 

است.
محمدرضا قلعه نوی، در گفت و گو با 
»انتخاب« در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه آیا امکان دارد کلید اینترنت 
طبقاتی در کشور زده شود، گفت: 
»این اتفاقی است که از سال ها پیش 
بدعت گذاری شده است؛ در زمانی که 
شرکت های ارائه دهنده اینترنت از 
دو پرووایدر باالدستی پهنای باند 
را دریافت و بر اساس نوع مشتریان 
و اهمیت سرویس ایشان ترافیک 
مشترکان خود را میان آن دو تأمین 
کننده سوئیچ می کردند. البته در آن 
زمان سیاست هایی مبنی بر کنترل و 
مدیریت حمالت اینترنتی نیز دلیلی 
ترافیک  مدیریت  تبعیض  بر  بود 
سرویس گیرندگان. اما موضوعی که 
اخیراً تحت عنوان اینترنت طبقاتی از 
آن یاد می شود در ابتدا با انتشار آیین 
نامه حمایت از آزادکاران )فریلنسرها( 

طرح شد.«
این موضوع که  بر  تاکید  با  وی 
تصویب آیین نامه مذکور به شهریور 
ماه باز می گردد، افزود: »اگر در همان 
زمان این آیین نامه ابالغ می شد شاید 
چنین برداشتی بوجود نمی آمد اما به 
واسطه همزمانی با محدودیت های 

ینترنتی اخیر شائبه طبقاتی شدن  ا
فعالین  برخی  سوی  از  ینترنت  ا
مطرح شد. حداقل نیازمندی یک 
فرد آزادکار، دسترسی به اینترنت 
پرسرعت و باکیفیت است که بتواند 
به راحتی و در موقعیت های مکانی 
به  را  مناسبی  خدمات  مختلف 
مشتری خود ارائه کند. اما وقتی به 
محدودیت های اینترنتی برخوردیم 
برداشت ها از این بند متفاوت شد و به 
این سمت رفتیم که دولت می خواهد 
اینترنت را طبقه بندی کند در صورتی 

که مالک این نبود.«
فناوری  خدمات  رسته  رییس 
یک  »در  داد:  ادامه  اطالعات، 
جمله هدف اصلی این ماده صرفًا 
بهره مندی آزادکار از خدمات مناسب 
اینترنتی بوده و نه بحث ارائه اینترنت 
طبقه بندی شده که البته این طور که 
به نظر می رسد این هدف با طرح 
موضوع جدیدتری جایگاه خود را از 

دست داده است.
این موضوع که به تازگی و بر اساس 
اطالعیه ای که یکی از اتحادیه ها 
ینترنت بدون فیلتر  ئه ا را مبنی بر ا
به اعضای خود منتشر کرد، وارد فاز 
جدیدتری شد. البته اینترنت طبقاتی 
قلمداد نمی شود و بیشتر به وی پیان 

طبقاتی تعبیر می شود.«
قلعه نوی خاطرنشان کرد: »به هر 
و  این موضوع مطرح شده  حال 
شنیده می شود اما نمی دانیم شکل 
گرفته یا نه؟ با چه ماهیتی است؟ 
ساختار فیلترینگ آیا در حال تغییر 

است یا خیر؟ این ها مواردی است 
که باید از سوی دست اندرکاران این 
امر شفاف سازی شود. در هر حال 
موضع ما مشخص است و تغییری 
نیز نکرده و آن چیزی نیست به جز 
دسترسی آزاد به اینترنت و توسعه 
زیرساخت های مرتبط، آن هم برای 

همه اقشار جامعه.«
درباره  همچنین  قلعه نوی 
برای  همسایه  کشورهای  مزیت 
استارتاپ ها، بیان کرد: »اگر همین 
بازه چند ماه اخیر را در نظر بگیریم 
تفاوت محسوس است. هم در سطح 
دسترسی به اینترنت و هم در زمینه 
ابزارهایی که مورد نیاز کسب و کارها 
برای پیشبرد کارهای روزمره شان 
است، این ها خود دالیلی است برای 
همسایه  کشورهای  به  مهاجرت 
نه چندان دور همچون ترکیه و 

امارات.«
این فعال حوزه آی تی ادامه داد: 
»تعدادی از کسب و کارها تیم های 
هتل های  در  حتی  را  خود  فنی 
کشورهای همسایه مستقر کرده اند، 
ینترنت  تنها به دلیل دسترسی به ا
آزاد و ابزارهای مورد نیازشان. این 
به معنای آن است که هزینه اقامت 
با  همراه  توسعه  و  فنی  تیم های 
دسترسی های آزاد و بدون محدودیت 
نسبت مجموع هزینه های داخلی 
مقرون به صرفه تر است. در همین 
راستا می توان به زمان از دست 
رفته در طول روز به جهت تست 
فیلترشکن های مختلف جهت ایجاد 

بزارها و سامانه های  دسترسی به ا
مورد نیاز تیم های فنی و توسعه در 
مجموعه های مختلف اشاره کرد که 
بار روانی بسیار زیادی را نیز ایجاد 
می کند. با یک حساب سر انگشتی 
می توان نتیجه گرفت که ذخیره 
همین زمان ها چقدر می تواند برای 
کسب و کارها مثمر ثمر واقع شده و 
منجر به نتایج قابل قبول در کسب و 

کارشان شود.«
فناوری  خدمات  رسته  رییس 
اطالعات درباره موارد اثرگذار دیگر 
بر مهاجرت استارتاپ ها، گفت: »سایر 
موارد نظیر نوسانات ارزی و کاهش 
ارزش پول ملی نیز می تواند مزید بر 
علت شود تا کارآفرینان و صاحبان 
کسب و کار ترجیح دهند که کسب و 
کار را به خارج از کشور منتقل کنند، 
آن هم در سالی که قرار بود حمایت 
از کارآفرینان و دانش بنیان ها رنگ و 
بویی تازه یابد اما عماًل محدودسازی 
ینترنت، منجر به تغییر در تعریف  ا
حتی  و  مهاجرت  حمایت،  جامع 

شکست پروژه های نوپا شد.«
قلعه نوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه آیا آماری از استارتاپ هایی که 
شرایط مهاجرت نداشتند و ورشکسته 
و تعطیل شده اند وجود دارد، گفت: 
»آمار دقیقی نداریم و ما هم از منابع 
مختلف مثل شبکه های اجتماعی 
یا اخبار منتشر شده توسط روابط 
عمومی مجموعه ها مطلع می شویم 
اما قطعًا تعداد آن ها کم نیست و این 

موضوع جای تأمل بسیار دارد.«
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اقتصاد نیوز: مکانیسم های اقتصادی نادرست در بازارهای کشور این بار به بازار روغن 
موتور رسیده و باعث کمبود و گرانی این محصول شده است.

بازار روغن موتور از ابتدای سال جاری با نوسان در عرضه و قیمت محصوالت همراه 
بود و با اعتراض تولیدکنندگان به افزایش قیمت مواد اولیه، شاهد افزایش ۲۵ درصدی 
قیمت ها در خردادماه بودیم؛ اما این میزان افزایش، رضایت خاطر تولید کننده ها را فراهم 
نکرد و آنها در مخالفت با این نرخ اقدام به کاهش عرضه کردند که به روند صعودی 

قیمت ها منجر شد.
کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان سبب کمبود روغن موتور، محصوالت تقلبی و 

اعمال قیمت های سلیقه ای، سبب نارضایتی مردم و دخالت وزارت صمت در این زمینه 
شد؛ این وزارتخانه اعالم کرد که محصوالت باید با نرخ درج شده روی کاالها به فروش 

برسد و غیر از این تخلف است.
اظهارنظر صفدری، مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی پلیمری وزارت صمت در خصوص 
کاهش تولید روغن موتور در آذر ماه نسبت به ماه قبل در کنار نوسانات قیمتی که از 
ابتدای سال جاری در عرضه و قیمت این کاال وجود داشته نیز زنگ خطر التهاب بیشتر 

بازار را در آینده ای نزدیک به صدا درآورده است.
صفدری علت کاهش تولید در آذر ماه را افت تولید ۲ شرکت اصلی به دلیل مشکالت 

فنی اعالم کرده و گفته که وضعیت در حال بازگشــت به روند عادی است و مشکل 
عرضه به زودی برطرف می شود. همچنین صفدری در اظهارنظر دیگری علت نوسانات 
موجود در بازار روغن موتور را فضاسازی های عامالن توزیع این محصول در فضای 

مجازی برای افزایش قیمت ها به بهانه رشد نرخ ارز اعالم کرده است.
در حالی این مقام وزارت صمت از بهبود فضای تولید و عرضه این محصول صحبت 
می کند و می گوید شرایط تولید مطمئناً خوب است که گزارش میدانی صدا و سیما هم 
التهاب در بازار را تأیید می کند و تعویض روغنی ها از کمبود و فروش اجباری روغن 

موتورهای کم تقاضا گالیه دارند.

منتظر وضعیت 
بحرانی باشیم؟

 تداوم التهاب در بازار
روغن موتور؛

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

دوست دارید شیرتان زیاد شود؟

مادران شیرده 
بخوانند!

محمد رضا پور ابراهیمی ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور را دلیل اصلی 
تورم در اقتصاد کشور دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومان بدهی بانک ها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه 

پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد.
محمد رضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
صبح در مراسم افتتاح اتاق بازرگانی بندرعباس اظهار کرد: اصالح قانون اتاق 
بازرگانی در کمیسیون اقتصاد در حال جمع بندی است و بزودی نهایی و راهی 
صحن علنی می شود که کاهش تصدی گری در اقتصاد در احکام این قانون 

لحاظ شده است و در حال جمع آوری نظرات عمومی هستیم.
وی افزود: به نظر می رسد آنچه سبب عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور 

شده، سیاست های ارزی در کشور است.

 رشد نقدینگی هر ساله متوسط ۳2 درصد افزایش پیدا کرده 
است

به گفته پورابراهیمی، متوسط نرخ تورم در کشور در ۴ سال اخیر ۳۵ درصد بوده 
که تداوم آن قطعًا شرایط کشور را به وضعیت خاصی رو برو خواهد کرد. نرخ 
رشد نقدینگی در کشور هر ساله متوسط ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده و این زنگ 

خطری برای اقتصاد ایران است و استمرار آن در این مسیر میسر نخواهد بود.

 باید اقدامات ویژه ای در اقتصاد کشور اتخاذ کنیم
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که باید اقدامات ویژه ای در 
اقتصاد کشور اتخاذ کنیم، خاطرنشان کرد: اگر بصورت عادی سطح تورم را در 
کشورمان با کشورهای همسایه مقایسه کنید و مثاًل اگر این تفاضل ۲۰ درصد 

در سال باشد، عماًل قدرت خرید کشورمان کاهش پیدا می کند.

 بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان
پورابراهیمی، ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور را دلیل اصلی تورم 
در اقتصاد کشور دانست و عنوان داشت: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومان بدهی بانک ها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه 
پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد. البته معادل ۵۷۰ هزار میلیارد تومان طلب 

بانک ها از دولت را نیز باید نظر بگیریم.
وی تصریح کرد: در ناترازی بودجه انتظار داریم تا در بودجه امسال دولت احکام 
خوبی در نظر بگیرد تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را مدیریت کنیم.

وی گفت: در حوزه ارز بر طبق تجربیات گذشته و تجربیات دیگر کشورها و نیز 
دانش این حوزه باید تصمیم گیری کرد.

 تعیین نرخ ثابت با قانون در مغایرت است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اخیراً اظهارنظرهایی 
از سوی رییس کل بانک مرکزی درباره تعیین نرخ ارز را شاهد بودیم و ما با 
سیاست های ثبات در نرخ ارز موافق و حمایت می کنیم اما سیاست ثبات با تعیین 
نرخ ثابت متفاوت است و تعیین نرخ ثابت با قانون در مغایرت است و از سوی 
دیگر نرخ ثابت ارز سبب خواهد شد تا تحریک تقاضا و سرکوب عرضه را شاهد 
باشیم و آمارها درباره ثبت سفارش ها از وزارت صمت نیز در هفته های اخیر 

گواه همین است.

 اخبار اصفهان   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور را دلیل اصلی تورم 

در اقتصاد کشور دانست.

گفت و گو

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
۳۶۰ هزار میلیارد تومان

 پریسـا جمـدی  می دانید که اسـترس 
می توانـد باعـث کاهـش شـیر در مـادران 
شـیرده شـود؟ امـا نگـران نباشـید، برخـی 
غذاهـای سـاده خانگـی می تواننـد باعـث 
افزایش شـیر شـوند. با روش هـای طبیعی و 
آسـان می توانید شـیرتان را زیـاد کنید، پس 
اگر شـیرتان کم اسـت اصـاًل جـای نگرانی 
نیسـت. از آنجایی که شـیر مادر حـاوی مواد 
مغذی و ضـروری می باشـد بـرای نـوزادان 
یک تغذیه مهـم و حیاتی اسـت، به ویـژه در 
ماه هـای اولیه بـه دنیا آمـدن نـوزاد. معمواًل 
نـوزاد بـرای ارتقـای رشـد و تکامل سـالم و 
عملکرد سیسـتم ایمنی چند ماه اول زندگی 
نیاز بـه شـیر مـادر دارد. اما بـا این حـال، اگر 
فکـر می کنید شـیر کافـی برای سـیر کردن 
و تغذیـه نوزادتـان نداریـد، نگران نباشـید ما 
در این مقالـه راه هـای طبیعی و آسـان برای 
افزایش شـیر را به شـما معرفی خواهیم کرد.

تخـم شـنبلیله: یک قاشـق چایخـوری دانه 
شـنبلیله + یـک فنجـان آب + عسـل. یک 
قاشـق چایخـوری تخـم شـنبلیله را بـا آب 
مخلوط کرده و به مدت ۵ دقیقه بجوشـانید، 
سـپس آن را صاف کنید و اجـازه دهید کمی 
خنک شـود. حاال ۱ قاشـق عسـل را بـه آن 
اضافه کنید. بـرای افزایش شـیرتان ۳ بار در 
روز ایـن نوشـیدنی را بخورید. تخم شـنبلیله 
سرشـار از فیتواسـتروژن می باشـد که باعث 

افزایش شـیر مـادران می شـود.
سـاق مرغ: نصف لیوان آب سـاق مرغ تازه را 
بخورید. سـاق مرغ به دلیـل دارا بـودن مواد 
مغـذی زیـاد باعـث تحریـک غدد پسـتانی 
بـرای تولید شـیر بیشـتر می شـود. بعـالوه، 
مصرف آب سـاق مرغ باعث بهبـود گردش 
خون و در نتیجه افزایش شـیر مادر می شود.

تخـم رازیانـه: یـک قاشـق چایخـوری دانه 
رازیانـه + یک فنجـان آب داغ و عسـل. یک 
قاشـق چایخوری تخم رازیانه را در ۱ فنجان 
آب داغ ریختـه و اجـازه دهید ۵ تـا ۱۰ دقیقه 
دم بکشـد، سـپس آن را صاف کـرده و اجازه 
دهیـد کمـی خنـک شـود. حـاال ۱ قاشـق 
عسـل بـه آن اضافه کـرده و بنوشـید. روزی 
۲ تـا ۳ بـار ایـن دمنـوش را درسـت کنیـد و 
بخوریـد. حتـی می توانیـد دانـه رازیانـه را 
بجویـد. رازیانه بـه دلیل تشـابه بـا هورمون 
استروژن )هورمونی که شـیر مادر را افزایش 
می دهـد( بـرای افزایـش تولیـد شـیرمادر 

عالی سـت.
چای گیاهـی: دمنوش های گیاهـی از جمله 
چـای بادیـان یـا چـای زیـره. روزانه سـعی 
کنید ۲ تـا ۳ لیـوان دمنـوش چای بادیـان یا 

زیره بنوشـید.

Source: https://www.stylecraze.
com/articles/effective-home-
remedies-to-increase-breast-
/milk

مهاجرت تیمی جایگزین مهاجرت  شخصی  
مهاجرت خاموش و خطرناک؛ حاال نوبت استارتاپ هاست؛



تفاهم نامـه همـکاری میـان شـهرک علمـی و 
تحقیقاتـی اصفهان بـه عنـوان پایه گـذار پارک های 
علـم و فنـاوری کشـور و همچنیـن بزرگترین محل 
تجمیـع شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور در ایران، 

بـا شـرکت فـوالد مبارکـه امضا شـد.
بر این اسـاس در راسـتای تحقق شـعار سـال ۱۴۰۱ 
مبنـی بـر تولیـد، دانش بنیـان، اشـتغال آفرین بـرای 
بهره منـدی از توان شـرکت های دانش بنیان مسـتقر 
در شـهرک علمی و تحقیقاتـی اصفهان و بـه منظور 
توسـعه همه جانبـه بومی سـازی اقـام مـورد نیـاز 
صنعـت فـوالد بـا هـدف تکمیـل سـبد محصوالت 
در ایـن شـرکت ها، ایـن تفاهم نامـه بیـن شـهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان و شـرکت فـوالد مبارکه 
بـا حضـور دکتـر قاسـم مصلحـی، رئیس شـهرک و 
معـاون تکنولـوژی فـوالد مبارکـه بـه نمایندگـی از 

مدیرعامـل امضا شـد.
هـدف از انعقـاد تفاهم نامـه ایجـاد همـکاری بیـن 
شـهرک و فـوالد مبارکـه در زمینه هـای زیـر بـا 
اسـتفاده از امکانـات طرفیـن اعـم از توانمندی های 
علمی، تحقیقاتی، نیروی انسـانی و پشـتیبانی اسـت 

کـه در ۸ محـور تنظیـم شـده اسـت.
اولین محور، اکتسـاب دانش سـاخت، بومی سـازی و 
تجاری سـازی سیسـتم های گریـس کاری متناظر با 
نشـان های تجـاری Dropsa و Delimon و دومین 

محـور آن اکتسـاب دانـش سـاخت، بومی سـازی و 
تجاری سـازی کمپرسـورهای رفـت و برگشـتی بـا 

نشـان های تجـاری Kaji و Mehrer اسـت.

محور سـوم این تفاهم نامه اکتسـاب دانش سـاخت، 
بومی سـازی و تجاری سـازی ولوهـای هیدرولیکـی 
 ،Moog و Rexroth متناظر بـا نشـان های تجـاری

محور چهارم، اکتسـاب دانش سـاخت، بومی سـازی 
و تجاری سـازی پمپ هـای هیدرولیـک پیسـتونی – 
محوری با نشـان تجـاری Rexroth و محـور پنجم، 

اکتسـاب دانش ساخت، بومی سـازی و تجاری سازی 
سیسـتم های ضخامت سـنج اسـت.

محورهـای ششـم، هفتـم و هشـتم نیـز بـه ترتیـب 
شـامل اکتسـاب دانـش سـاخت، بومی سـازی و 
وزن  ندازه گیـری  ا تجاری سـازی سنسـورهای 
متناظـر بـا نشـان تجـاری ABB، اکتسـاب دانـش 
سـاخت، بومی سـازی و تجاری سـازی پمپ هـای 
سـیاالتی فشـار بـاال از نـوع عمـودی و افقـی و در 
نهایـت اکتسـاب دانـش سـاخت، بومی سـازی و 
تجاری سـازی قطعـات بـا اسـتفاده از سـوپرآلیاژها 

اسـت.
گفتنی اسـت شـهرک علمی و تحقیقاتـی اصفهان با 
امضای ایـن تفاهم نامه به هـاب منطقـه ای در حوزه 
بومی سـازی صنعـت فـوالد تبدیـل خواهـد شـد که 
بسـیاری از تجهیـزات و قطعـات فناورانـه مـورد نیاز 
صنعـت فـوالد کـه تاکنـون باعـث وابسـتگی ایران 
به سـایر کشـورها می شـد و خروج ارز از کشـور را به 
دنبال داشـت، تأمیـن خواهد کـرد. این مهـم جایگاه 
شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان را در تأمیـن 
نیـاز و توسـعه صنعـت کشـور به عنـوان خـط مقدم 
مبارزه بـا تحریم، بیـش از پیش پررنـگ خواهد کرد.

پاویون شـهرک در چهارمین جشـنواره و نمایشـگاه 
فـوالد ایـران، در غرفـه 3۰ سـالن F هتـل المپیـک 

تهـران پذیـرای بازدیدکنندگان اسـت.
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در جلسـه شـورای راهبری فناوری ها و تولیـدات دانش بنیـان، میزان 
سـرمایه صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در طی ۵ سـال بـه مبلغ ۱۰۰ 

هـزار میلیارد تومـان افزایـش یافت.
بـه گـزارش ایسـنا، دومیـن جلسـه شـورای راهبـری فناوری هـا و 
تولیـدات دانش بنیـان عصر امروز سه شـنبه به ریاسـت آیـت اهلل دکتر 

سـید ابراهیم رئیسـی تشـکیل شـد.
در این جلسـه بـا موافقـت رئیـس جمهـوری و تصویب هیئـت امنای 
صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی، میـزان سـرمایه این صنـدوق در طی 
۵ سـال به مبلـغ ۱۰۰ هـزار میلیـارد تومـان افزایـش یافت تـا صرف 

حمایـت از تأمیـن مالی شـرکت های دانـش بنیان شـود.
گـزارش روند اجـرای قانـون جهش تولیـدات دانـش بنیـان مبتنی بر 
تصویـب ۱۱ آیین نامـه تکلیفـی در هیئـت دولـت نیـز در این جلسـه 

ارائه شـد.
در ادامـه جلسـه دسـتورالعمل های مرتبـط بـا اعتبـار مالیاتـی 
بخـش تحقیـق و توسـعه، اعتبـار مالیاتـی سـرمایه گذاری مشـترک 
بانکـی و صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در شـرکت های دانـش 
 بنیـان و منـع رقابـت بخـش دولتـی بـا ایـن شـرکت ها بـه تصویـب

رسید.

به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان؛

سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی افزایش یافت

یـک ماشـین یادگیـری جدیـد 
ریسـک آزاد شـدن زودهنـگام 
یک زندانـی بر حسـب ۹۱ متغیر از 
جمله سـن، نژاد و سابقه دستگیری 
توسـط پلیس را تعییـن می کند. در 
همیـن راسـتا هـوش مصنوعـی 
بـه زودی می توانـد پیـش بینـی 
کند کـدام مجرمین 3 سـال پس از 
دسـتگیری براسـاس عفو مشروط 
آزاد می شـوند.محققان دانشـگاه 
 )UC Davis( کالیفرنیـا دیویـس
داده های بیـش از ۱۹ هـزار زندانی 
که از ۲۰۲۱ تا ۲۰۱۵ با هیات آزادی 
مشروط ایالت نیویورک دیدار کرده 
بودند را در این تحقیق به کار بردند.

اسـناد دادگاه نشـان داده بود در این 
بـازه ۴۱۶۸ فـرد آزاد شـده اند امـا 
طبق پیش بینی هـوش مصنوعی 
ممکن بود هیـات آزادی مشـروط 
۲ برابـر این تعـداد زندانـی را بدون 
افزایـش نـرخ دسـتگیری های 
بعـدی، آزاد کند.سیسـتم هـوش 
مصنوعـی عـاوه بـر سـن و نـژاد 
بـه جرائـم خاصـی ماننـد جرائـم 
مربوط به خردسـاالن، مواد مخدر، 
جرائم ناشـی از نفرت و سـرقت نیز 
توجـه کـرد و اطاعات مربـوط به 
سـابقه دسـتگیری را دریافت کرد.

الگوریتم هـای ماشـین یادگیـری 
نشـان دادنـد ریسـک های پیـش 
بینـی شـده بـرای افـرادی کـه 
آزادی مشـروط آن هـا تأییـد نشـد 
و افـرادی کـه آزاد شـدند بسـیار 
مشـابه بـود. ایـن رونـد نشـان 
می دهـد احتمـااًل مجرمانـی کـه 
بـرای جامعـه کـم ریسـک قلمداد 
می شـوند در زنـدان باقـی مانده اند 
و در عـوض مجرمانـی با ریسـک 
بـاال بـرای جامعـه آزاد شـده اند.

هانال الکر یکی استادیاران بخش 
اورژانـس پزشـکی و محقق ارشـد 
پژوهـش در بیانیـه ای می نویسـد: 
مـا تخمین می زنیـم هیـات آزادی 
مشـروط ممکـن اسـت نـرخ آزاد 
کـردن مجرمـان را بـدون افزایش 
یـا جنایـات  کل دسـتگیری ها 
خشـونت آمیـز ۲ برابر بیشـتر کند.

هرچند اعضای هیات آزاد مشـروط 
از تحلیل هـای آمـاری مربـوط بـه 
چند دهـه بـرای تعیین آزاد شـدن 
زندانی اسـتفاده کردند اما سیسـتم 
هـوش مصنوعـی می توانـد بـه 
سـرعت هـر متغیـری را بررسـی 
کنـد. هـوش مصنوعـی در ایـن 
تحقیق نشـان داد تعـداد زندانیانی 
کـه بـا عفـو مشـروط آزاد شـده اند 
باید حدود ۵۰ درصد بیشـتر باشـد. 
در متـن مربـوط بـه تحقیـق آمده 
اسـت: یافته هـای پژوهـش مـا با 
گـزارش انسـتیتو Vera هماهنگ 
اسـت. گزارش انستیتو نشـان داده 
بود هیات آزادی مشـروط بسیاری 
از زندانیـان بـا ریسـک کـم بـرای 
اجتماعـی را از آزادی محـروم 
می کنـد. همچنیـن در گـزارش 
شـکایتی رایج وجود داشـت مبنی 
بـر اینکه هیئـت آزادی مشـروط با 
انگیزه های تافی جویانه، ریسـک 
گریـزی و ترس از عواقب سیاسـی 
کـه ممکـن اسـت در صـورت آزاد 
کـردن یـک فـرد محکوم بـه قتل 
)بـرای مثـال فـردی دوبـاره بـه 
جرم قتـل دسـتگیر شـود،( مواجه 
شـود، تصمیـم گیـری می کنـد. 
ایـن تحقیـق در حقیقـت کاربـرد 
الگوریتم هـا بـرای ارزیابـی بـی 
عدالتـی در تصمیم گیـری جنایی 

را نشـان می دهـد.
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ِکی آزادی؟

 پیش بینی هوش مصنوعی
از آزادی زندانیان!

تفاهم نامه همکاری میان پایه گذار پارک های علم و فناوری ایران با فوالد مبارکه منعقد شد:

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان هاب منطقه ای بومی سازی کشور

خانه هایی که بـا اسـتفاده از فناوری های پیشـرفته؛ سـبکی نـو از زندگی و آسـایش را برای 
سـاکنان خود به ارمغان آورده و با اسـتفاده از ابزار و تجهیزات هوشـمند و دیجیتـال؛ امنیت، 

رفاه و دسترسـی به برخـی خدمات را آسـان تر و در دسـترس تر کرده اسـت.
البته بشـر از ابتـدای ورود به تمـدن و شهرنشـینی همواره بـه دنبال هوشمندسـازی زندگی 
خـود و اطرافیانش بود و ایـن جریان تاریخی همچنان جاری اسـت و بشـر پـس از گذراندن 
نسـل اولیه سیسـتم های هوشـمند که با برقی شـدن ابزار و تجهیزات خانه بیشـتر در ارتباط 
بود؛ چند سـالی اسـت که بـه سـمت خانه هـای هوشـمند با اسـتفاده از نسـل دوم سیسـتم 
اتوماسـیون سـاختمان که سـبکی نو و تجربه ای شـفاف تر، دقیق تـر و فراتر از سـطح انتظار 

را بـرای خانه ها بـه ارمغـان آورده اند؛ رو آورده اسـت.
در نسـل دوم سیستم اتوماسـیون سـاختمان؛ خانه هوشـمند و اثاثیه آن به وسـیله اتصاالت 
ایمـن، پایـدار و کاربردی بـا یکدیگر هماهنگ شـده اسـت و بـه انجـام اموری کـه از پیش 
برنامه نویسـی شـده اند می پردازنـد. ایـن فناوری هـا بـه سـاکنان خانه هـای مسـکونی یـا 
تجـاری کمـک می کننـد تـا در کنـار بهره گیـری از خدمـات ضـروری، برخـی تعامـات و 

خدمـات را هوشـمندانه و از راه دور کنتـرل کنند.
ایـن خانه های هوشـمند کـه پیش درآمـدی برای هوشـمند شـدن شـهرها اسـت در دنیا با 
7 فنـاوری »پلتفـرم آنایـن«، »رایانش ابـری«، »اپلیکیشـن موبایـل«، »اینترنت اشـیا«، 
»رباتیک«، »هـوش مصنوعـی« و »کان داده« روندی رو به رشـد را تجربه کـرده و اقبال 

عمومـی به سـمت خرید یـا رهن خانه های هوشـمند بیشـتر شـده اسـت.
در ایـران نیـز بـا ورود شـرکت های دانش بنیـان و خـاق بـه حـوزه تولیـد محصـوالت 
کاربـردی در خانه هـای هوشـمند؛ زیسـت بوم ایـن عرصـه در حـال توسـعه یافتن اسـت و 
می تواند به هوشـمند شـدن شـهرها نیز سـرعت دهد. بـه همین دلیل نیاز اسـت بـا حمایت 
از فنـاوران و تجاری سـازی محصـوالت و خدمـات تولیـدی شـرکت های دانش بنیـان در 
 این عرصـه؛ گام های برداشـته شـده را سـرعت بخشـیم و بـه تحـوالت جهانـی نزدیک تر

شویم.

برآورد سـطح زیرکشـت محصوالت راهبردی جو، گنـدم و برنج با اسـتفاده از فنـاوری فضایی 
براسـاس تفاهم نامـه وزارت ارتباطات بـا وزارت جهاد کشـاورزی آغاز شـد. در راسـتای اجرای 
تفاهم نامه بین وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات و وزارت جهاد کشـاورزی با عنوان "توسـعه 
کشـاورزی هوشـمند با بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطات و فناوری اطاعـات"، برآورد 
سـطح زیرکشـت محصوالت راهبردی گندم-جـو و برنج آغاز شـد. اجرای این پـروژه به مرکز 
تحقیقات پژوهشـگاه فضایی ایران اباغ شـده و در نظر اسـت ضمن توانمندسـازی و توسـعه 
فعالیت های بخش خصوصـی، از این ظرفیت بـرای انجام پروژه اسـتفاده شـود. همچنین قرار 
اسـت در طی چهار سـال بـا اسـتفاده از روش هـای جدید و هـوش مصنوعـی و بهره منـدی از 
ظرفیت دانشـگاهیان و پژوهشـگران، دقت و کارایی الگوریتم هـای مربوطه ارتقـاء یابد. طبق 
تفاهم نامه، در قالـب این پروژه و در گام اول قرار اسـت که سـطح زیرکشـت گندم در ۶ اسـتان 
قطب تولید گندم کشور شـامل اسـتان های خوزسـتان، فارس، گلستان، کردسـتان، کرمانشاه 
و همـدان کـه حـدوداً ۵۰ درصد میـزان تولیـد این محصـول را شـامل می شـود، با اسـتفاده از 
فنـاوری فضایی بـرآورد شـود. در مـورد محصـول برنج نیـز در گام اول، سـطح زیرکشـت این 
محصول در اسـتان های قطـب )گیان ومازنـدران( برآورد شـده و درسـال های آتی نیز سـایر 
اسـتان های تولیدکننده برنج نیز مشـمول این طرح خواهد شـد. جلیلی، رئیس مرکز تحقیقات 
پژوهشـگاه فضایی ایران در این باره بـا بیان اینکه اولویـت اجرایی در این پـروژه، بهره مندی از 
کسـب وکارهای بومی هر اسـتان اسـت، تاکید کرد: هدف از انجـام این تفاهم نامـه بهره مندی 
از فناوری سـنجش از دور به منظور تأمیـن امنیت غذایـی و افزایش بهره وری و تولیـد در حوزه 
کشـاورزی اسـت. همچنین آمار به دسـت آمـده از طریق ایـن فنـاوری می تواند مبنایـی برای 
خریـد تضمینی این محصـوالت توسـط دولت و یـا برنامه ریـزی بـرای صـادرات/واردات این 
محصوالت باشـد. طبـق برنامه اجرایـی این پـروژه که به مرکـز تحقیقات پژوهشـگاه فضایی 
ایـران ابـاغ شـده، قـرار اسـت در طـی چهارسـال بـا اسـتفاده از روش هـای جدیـد و هوش 
مصنوعی و بهره منـدی از ظرفیت دانشـگاهیان و پژوهشـگران، دقت و کارایـی الگوریتم های 

مربوطه ارتقـاء یابد.

شـرکت دانش بنیـان ایرانـی موفق شـد تـا بـا تولید آسـفالت هوشـمند ضمـن ارتقـا کیفیت 
جاده هـا، بـه کاهـش سـطح تصادفـات کمـک کنـد. مسـعود علیـزاده از مدیـران شـرکت 
دانش بنیـان فنـاوری قیرزریـن دراین باره گفـت: یکـی از اساسـی ترین مبادی پیشـرفت در 
هر کشـوری، توسـعه زیرسـاخت های مادر و بنیادین اسـت. قطعـًا زیرسـاخت های مرتبط با 
حمل و نقـل نیز یکـی از بنیان های مهم پیشـرفت و رشـد و توسـعه کشـور عزیز ما هسـتند. 
با توجه به ورود فناوری در توسـعه زیرسـاخت جاده ای در بسـیاری کشـورهای توسـعه یافته 
و در حـال توسـعه، الزم دیدیـم کـه در ایـن حـوزه ورود کنیـم، دراین شـرکت با ایجـاد یک 
هسـته فناور، تاش شـده تـا بـه روزتریـن فناوری هـا در این حـوزه بومی سـازی شـود. این 
شـرکت فناور مجموعـه ای از قیرهای هوشـمند را تولید کرده اسـت. مسـاله خرابـی جاده ها 
در کشـور و آسـیب های که در طوالنی مدت ترمیم نمی شـود، از جمله مباحـث پردامنه میان 
کارشناسـان بوده اسـت. بـه غیـر از هزینه هـای سـنگین، تصادفـات و کشـته و زخمی های 
کـه ایـن تصادفات بـه بـار مـی آورد، از جملـه مشـکات موجـود در این زمینه اسـت. نسـل 
جدید قیرهـای هوشـمند بـه روش پلیمریزاسـیون، بسـیاری از مشـکات قیرهای پیشـین 
را نـدارد و از آن در تهیـه آسـفالت های جدیـد اسـتفاده می شـود. یکـی ازویژگی هـای مهـم 
این آسـفالت ها، خاصیـت خـود ترمیم شـوندگی آن ها اسـت. این آسـفالت از حافظه شـکلی 
برخورداراسـت، یعنی پـس از تغییـر حالت و خرابـی احتمالـی، می تواند بـه حالـت اولیه خود 
بازگـردد. یکی دیگر از خصوصیـات این محصول دانش بنیان، عمق ودوام بیشـتر آنها اسـت، 
همچنین در برابـر یخ زدگـی مقاومـت بیشـتری دارد و از لغزندگـی کمتری برخوردار اسـت. 
ایـن ویژگی هـای مختلف باعث شـده اسـت کـه سـطح تصادفـات در این نـوع آسـفالت ها 
کاهش یابـد. مدیران ایـن شـرکت اظهار کردنـد که ایـن محصول در حـدود ۱۰۰ هـزار تن 
در شـهر مشـهد و دیگر شـهرهای خراسـان، اجرا شـده اسـت.همچنین آسـفالت های که با 
اسـتفاده از پلیمر خارجـی تولیـد شـده اند، معمـواًل ۲۵۰ درصد ازنمونه مشـابه آسـفالت های 
معمولـی گران تر هسـتند، درحالی کـه قیمت آسـفالت هوشـمند و پلیمری این شـرکت تنها 

۱۵ درصـد از آسـفالت معمولی باالتر اسـت.

معاون بنیـاد نخبگان گفـت: در راسـتای افزایش اثرگـذاری اجتماع 
نخبگانی و جریان سـازی در فضای دانشـجویی، بنیـاد ملی نخبگان 
مسـائل خود را در معـرض دریافت ایده هـای اجتمـاع نخبگانی قرار 

داده است.
سـید محمدصادق موحد با بیـان این کـه ارتقای »زیسـت بوم علم، 
فنـاوری، اقتصـاد و مدیریت« از اهـداف اصلـی بنیاد ملـی نخبگان 
اسـت، گفت: برای نیل به ایـن مهم، طـرح »طرح شـهید بابایی« با 
هدف حمایـت از توسـعه رویدادهای رقابتـی مسـئله محور که حول 

مسـائل صنعت و جامعـه شـکل می گیرند، اجرا می شـود.
معاون مسـتعدان و آینده سـازان بنیاد ملـی نخبگان افـزود: افزایش 
اثرگـذاری اجتمـاع نخبگانـی کشـور بـر زیسـت بوم علم، فنـاوری، 
اقتصـاد و مدیریـت و همچنین جریان سـازی در فضای دانشـجویی 
و دانش آموختـگان برتـر برای حل مسـائل کشـور، از دیگـر اهداف 

اصلـی بنیاد ملـی نخبـگان از اجـرای این طرح اسـت.

موحـد ادامـه داد: در این راسـتا، بنیـاد قصـد دارد از این بسـتر، برای 
حل مسـائل خود نیز اسـتفاده کنـد و با برگـزاری رویـدادی رقابتی، 
مسـائل خود را در معـرض دریافت ایده هـای اجتمـاع نخبگانی قرار 
دهـد. از این رو، بنیـاد ملی نخبگان بـه عنوان صاحب مسـئله و البته 
حامـی رویـداد )در قالب طـرح شـهید بابایـی(، بـه منظور اسـتفاده 
از ظرفیـت مجریـان توانمنـد و دارای سـابقه برگـزاری رویدادهای 
رقابتی و آشـنا با نظام و اجتمـاع نخبگانی، فراخـوان انتخاب مجری 

برگزاری ایـن رویـداد را اعام کرده اسـت.
رئیـس شـورای راهبـری طـرح توسـعه رویدادهـای رقابتـی 
مسـئله محور )طـرح شـهید بابایـی( تصریـح کـرد: در نظـر اسـت 
ایـن رویـداد در موضوعـات »ارائـه ایـده، راه کار و پیشـنهادهای 
سیاسـتی برای شناسـایی فعـال و غیرخوداظهارانه برای شناسـایی 
اسـتعدادهای برتـر کشـور«، »ارائـه ایـده، راه کار و پیشـنهادهای 
سیاسـتی برای جـذب و اثرگذاری اجتمـاع نخبگانی در حل مسـائل 

و نوآوری هـای اجتماعـی«، »ارائـه ایـده، راه کار و پیشـنهادهای 
سیاسـتی بـرای رویارویی بـا مهاجـرت اجتمـاع نخبگانـی«، »ارائه 
ایـده، راه کار و پیشـنهادهای سیاسـتی بـرای شبکه سـازی اجتمـاع 

نخبگانـی« برگـزار شـود.
معاون آینده سـازان بنیاد ملی نخبـگان تأکید کرد: انتظار این اسـت 
که مطابـق چارچوب طـرح شـهید بابایی، رویـداد شـامل دوره های 
توانمندسـازی، تیم سـازی و انجـام داوری علمی و قابل دفاع باشـد.

موحد اظهـار داشـت: نهـادی )دولتی یـا غیـر دولتـی( می تواند این 
رویـداد را بـرای بنیـاد برگـزار کنـد کـه دارای شـخصیت حقوقـی 
و سـابقه فعالیـت مرتبط بـا برگـزاری رویـداد رقابتـی، برخـوردار از 
نیـروی انسـانی متخصص بـا سـوابق اجرایـی مرتبـط، دارای دفتر 
کار مناسـب و تجهیـزات کافی و بسـترهای مناسـب ارائـه خدمات 
و همچنین برخـوردار از تعامـات و ارتباطات گسـترده بـا اجتماعی 

نخبگانـی باشـد.

تغییرات سبک زندگی بر اساس داده های نوین؛

شرکت های دانش بنیان خانه ها را 
هوشمند می کنند

با انعقاد تفاهم نامه ای محقق می شود: 

برآورد سطح زیرکشت ۳ محصول 
استراتژیک با فناوری فضایی

یکی از مدیران شرکت دانش بنیان فناوری قیر زرین:

شرکت های دانش بنیان آسفالت 
هوشمند تولید می کنند

معاون بنیاد ملی نخبگان خبر داد: 

افزایش اثرگذاری اجتماع 
نخبگانی بر زیست بوم علم و 
فناوری
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