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معاون شهردار مطرح کرد:

کاهش سوانح رانندگی ورودی های اصفهان

20 Surprising 
Health Benefits 
of Ginseng Tea
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صدوربرای نخستین باردرکشورمجوزایجاد دهکده لجستیک؛

لنگر بندر خشک در اصفهان به زمین رسید
6

االن دیگر برای نسـل جوان ما ماشـین دار شـدن،  
خانه دار شـدن و پیدا کردن شـغل مناسـب به یک 
آرزوی محال تبدیل شـده است، خب شـما از آدمی 
کـه نمی توانـد بـه هیچکـدام از آرزوهـا و نیازهای 
اولیـه اش دسـت پیـدا کنـد چـرا انتظـار داریـد که 

افسـرده و ناراحت و مأیوس نباشـد.
مـن فکـر می کنـم مـا در کل جهـان جـزو معدود 
کشـورهایی هسـتیم که داریم ُسـرنا را از قسـمت 
گشـادش می نوازیـم. اینترنـت را هـم می خواهید 
محدود کنیـد، اینسـتاگرام و واتـس آپ و تلگرام را 

هم محـدود کنیـد؛ اصـًا بـرق را هم قطـع کنید. 
آیـا می توانید کشـور را بـه ایـن شـیوه اداره کنید؟ 
این نسـل جدیدی کـه االن در کشـور دارد زندگی 
می کنـد با نـگاه کـردن بـه ایـن سیاسـت های ما 
فقط دارد افسـوس می خـورد، عصبانی می شـود و 
چـاره ای هم نـدارد و هیـچ راه گریزی هـم برایش 

نیسـت.
برخـی مسـئوالن بـا تعجـب می گوینـد چـرا پژو 
پـارس شـده ۶۰۰ میلیـون تومـان؟ مـن واقعـاً از 
تعجـب این دوسـتان تعجـب می کنم، وقتی شـما 

جلوی واردات خودرو را گرفتیـد، به نمایندگی های 
خودروسـازی های جهـان اجـازه نمی دهیـم در 
اینجا خودرو بفروشـند، یـک خـودروی محدودی 
را که مجلس این همه تـاش کـرد و وارد کردیم، 
ایـن خـودرو را هـم بـه صـورت رانـت و به شـیوه 
بـردن در بـازار بـورس می خواهیـم دو سـه برابـر 
قیمت به دسـت مـردم بدهیـد دیگر تعجب شـما 
برای چیسـت که می گوئید چـرا پارس شـده ۶۰۰ 

میلیـون تومان؟
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رحیمی جهان آبادی 
سرمقالـــه
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محدودیت ابزار مراقبت نسل جدید نیست 
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پلیس راهور به توئیت اخیر سخنگوی صمت واکنش نشان داد؛

باال گرفتن دعوای
صمت و راهور!

وزیرمیراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی درجمع خبرنگاران مطرح کرد:

آغاز ثبت ملی شهرها و روستاها
با رویکرد دانش بنیان

روندهای افزایشی در مواد اولیه و دالر بازار لوازم خانگی را داغ کرد؛

گرم تر شدن
راسته لوازم خانگی
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نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی:

ایستادگی سپاه مقابل تروریست ها
باعث کینه آن ها شده است

چهره روز

۹۹ درصد تاالب گاوخونی خشک است؛

 درگیری ۵ استان
با پدیده گردوغبار

6

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در بازدیدها 
و بررسی ها از تاالب بین المللی گاوخونی اکنون ۹۹ درصد این 

زیستگاه مهم طبیعی به طور کامل خشک شده است.

صفهان
منبع: اخبار ا



در شـــهر
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سؤال من از مسئوالن اجرایی این است که 
۲۰۰ کشور در جهان وجود دارند این ها پول 
ملی و ارز خارجی خود را چگونه مدیریت 
می کنند؟ چرا ما به بانکداری و یا حکومتداری 
به عنوان یک علم و تخصص اعتقاد نداریم؟ 
چرا فکر می کنیم ما تخم دو زرده جهان 
را آوردیم که می توانیم همه امور جهان را 
اصالح کنیم؛ از شیوه های بانکداری و اقتصاد 
و سیاست و فرهنگ جهان انتقاد می کنیم و 
هیچکس را هم در جهان قبول داریم جز 
خودمان و این هم نتیجه مدیریت ماست.

چندی پیش آقای صالح آبادی به مجلس 
گزارشی ارائه کرد که براساس آن آمریکا، 
اسرائیل، چین و همه کشورهای جهان در 
افزایش قیمت ارز دخیل بودند به جز خود 
آقای صالح آبادی و تیم اقتصادی دولت که 
این نشان دهنده یک اشتباه فاحش در نحوه 
مملکت داری است. اینکه ما یک کشوری 
را اداره کنیم و همه بخش های کشور هم 
دراختیارما باشد و بعد بگوییم که دشمن 
اثرگذاری کرده که قیمت دالر افزایش پیدا 
کرده است؛ این نشان دهنده اوج ضعف، 
فرافکنی و ناتوانی یک تیم در اداره امور 
است. اینکه ما بگوئیم ریشه افزایش قیمت 
ارز اغتشاشات است یک حرف اشتباهی 
است بلکه یکی از علل آن می تواند این 
مساله باشد. ریشه اصلی برمی گردد به اینکه 
ما هنوز نپذیرفتیم اقتصاد جهانی و اقتصاد 
کشورها به هم پیوسته است و نپذیرفتیم که 
سیاست، اقتصاد، فرهنگ، نحوه حکومتداری 
و نحوه تعامل با دیگران روی ارزش پول ملی 
اثرگذاراست.خیلی ازکشورهای پیرامون ما 
مانند افغانستان و عراق اشغال شده هستند 
وساختار حکومتی، سیاسی و نظامی شان 
از هم پاشیده است اما شما می بینید که 
ارزخارجی در کشور آن ها در تقابل با پول 

ملی شان خیلی دچار نوسان نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
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بهمن علیپور افزود: هفته گذشته فعالیت جایگاه های عرضه سی ان جی در 
استان اصفهان به منظور صرفه جویی در مصرف گاز شهری و تأمین گاز بخش 
خانگی، به حالت گردشی درآمده بود اما از شنبه این هفته این نحوه فعالیت 
متوقف شد. وی افزود: لغو شدن طرح چرخشی فعالیت جایگاه های سیان 
جی با هدف ارائه گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت پاک و کاهش آلودگی 
محیط زیستی صورت گرفت. علیپور با اشاره به اینکه هفته گذشته فعالیت 
جایگاه های سوخت سیان جی استان به حالت گردشی و با ظرفیت ۵۰ درصد 
جایگاه ها درآمده بود، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر همه این جایگاه ها در 
سطح استان با تمام ظرفیت درحال فعالیت هستند. وی به فعالیت بیش از 
۱۶۰ جایگاه عرضه سوخت سیان جی در استان اصفهان اشاره و اضافه کرد: 
هماهنگی الزم با همه جایگاه ها برای فعالیت کامل از روز جمعه گذشته انجام 
شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. به گزارش ایرنا، فعالیت جایگاه های 
عرضه سوخت سی ان جی در سطح استان با توجه به تصمیم کمیته مدیریت 
بحران استان اصفهان و با هدف مدیریت مصرف گاز از روز جمعه ۲۳ دی 
امسال به صورت گردشی در آمده بود. گاز طبیعی فشرده یا سی ان جی، 
سوختی است که بیشتر به عنوان جایگزینی برای بنزین، گازوییل و گاز 
مایع به کار می رود؛ سی ان جی نسبت به سایر سوخت های فسیلی، آلودگی 
کمتری ایجاد می کند و فراوانی و قیمت مناسب دارد. میزان مصرف سوخت 
گاز طبیعی فشرده )سیان جی( در استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ نسبت به 

سال ۹۹ حدود هفت درصد افزایش یافت.

رییس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان گفت: فعالیت جایگاه های عرضه 
سوخت سی ان جی در استان از حالت گردشی خارج 

شد و به روال عادی و با تمام ظرفیت بازگشت.

فعالیت گردشی جایگاه های 
عرضه سی ان جی در 

اصفهان لغو شد

رییس روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:

خبر روز

سازمان  اطالعات  و  آمار  معاون 
مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
گفت: الزام قانونی برای اعالم تغییر 
نشانی اشخاص با توجه به اجرای 
روش  با   ۱۴۰۵ سال  سرشماری 
ثبتی مبنا و لزوم تقویت سامانه های 

اطالعاتی، ضروریست.
سرشـماری نفوس و مسـکن در سال 
۱۴۰۵ بـه شـکل ثبتـی مبنـا انجـام 
می شـود بـه ایـن ترتیـب کـه دیگـر 
بطـور مسـتقیم بـه خانه هـا مراجعـه 
نخواهـد شـد و جمـع آوری داده هـا با 
اسـتفاده از داده هـای اداری نگهداری 
اطالعاتـی  بانک هـای  در  شـده 
دسـتگاه های مختلـف اجرایـی و 

خدماتـی کشـور انجـام می گیـرد.
محمدرضا لعلی، در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: قانون اعالم تغییر 
نشانی اشخاص در سال ۷۶ تصویب 
شده اما تاکنون پشتوانه و الزام قانونی 
برای آن وجود نداشته است و در ارائه 
بسیاری از خدمات، این موضوع مورد 
توجه قرار نمی گیرد. طبق تبصره ماده 
۳ قانون الزام تخصیص شماره ملی 
و ُکد پستی برای کلیه اتباع ایرانی 
ُمصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای 
اسالمی و ماده ۳ آیین نامه اجرایی 
مربوط ُمصوب هیأت وزیران )مورخ 
سال ۱۳۷۸(، کلیه اشخاص حقیقی 
ُملزم به اطالع رسانی تغییر آدرس 
محل سکونت خود به سازمان ثبت 
احوال کشور هستند، لذا در صورت به 
روز نبودن آدرس محل سکونت در 
سامانه “اعالم تغییر نشانی” سازمان 

ثبت احوال کشور، دستگاه های اجرایی، 
تکلیفی برای ارائه خدمت به شهروندان 
ندارند و مسئولیت هرگونه خلل در ارائه 
خدمت ناشی از عدم اعالم نشانی جدید 
بر عهده متقاضی خدمت خواهد بود. 
لعلی اظهار داشت: بر اساس این قانون، 
همه خانوارها باید تغییر نشانی محل 
سکونت خود را در سامانه "اعالم تغییر 
 نشانی سازمان ثبت احوال" به نشانی

www.ncr.ir گزارش و ثبت کنند تا 
ُکد پستی آنها به روز و طبق جدیدترین 

نشانی سکونت باشد.
وی با تاکید براینکه این کار برای 
جمع آوری داده های جامع و به روز 
در کشور، ضروریست، خاطرنشان 
کرد: برای داشتن پشتوانه قانونی 
می توان ارائه خدماتی مانند دریافت 
گذرنامه، گواهینامه رانندگی، ایجاد 
حساب بانکی، ثبت نام دانش آموزان 
و دانشجویان، ثبت اسناد و تعویض 
پالک را منوط به الزام اعالم تغییر 
نشانی و داشتن ُکد پستی طبق محل 

سکونت کرد.
سازمان  اطالعات  و  آمار  معاون 
مدیریت و برنامه ریزی اصفهان گفت: 
اگر قرار است سرشماری سال ۱۴۰۵ 
بصورت ثبتی مبنا اجرا شود از هم اکنون 
باید برای تأمین زیرساخت های آن 
برنامه ریزی شود که یکی از آنها داشتن 
ُکد پستی طبق نشانی محل سکونت 
برای همه اتباع ایرانی است. وی به 
اجرای طرح آزمایشی سرشماری ثبتی 
مبنا در تعدادی از شهرهای کشور در 
دی امسال اشاره و اضافه کرد: برای 

اجرای این طرح، تبلیغات و اطالع 
رسانی بسیاری در شهرهای مورد نظر 
صورت گرفت اما به نظر می آید که بهتر 
بود از قبل، بخشنامه های الزم برای 
الزام قانونی در این شهرها برای اعالم 
تغییر نشانی صادر می شد. لعلی با اشاره 
به اینکه اجرای این طرح تا دهم بهمن 
جاری تمدید شد، گفت: طرح آزمایشی 
سرشماری ثبتی مبنا در استان اصفهان 
در شهرهای فوالدشهر و دستگرد در 
حال اجراست و از شهروندان درخواست 
می شود تا برای بارگذاری داده های 
مربوط به تغییر نشانی محل سکونت 
خود به سامانه های مربوطه مراجعه 

کنند.

وی با بیان اینکه پیامک هایی در 
این زمینه به خانوارهای ساکن در 
فوالدشهر و دستگرد ارسال شده است، 
گفت: مشارکت مردم برای اجرای 

هرچه بهتر این طرح ضروریست.
لعلی خاطرنشـان کـرد: افـراد ایرانی 
مقیـم ایـن شـهرها می تواننـد بـا 
مراجعـه بـه سـامانه "اعـالم تغییـر 
نشـانی سـازمان ثبـت احـوال" بـه 
نشـانی www.ncr.ir و اتبـاع 
غیرایرانـی بـا مراجعـه بـه سـامانه 
"اعـالم نشـانی اتبـاع غیـر ایرانـی" 
 kanoonnobat.ir بـه نشـانی

اطالعـات مربوطـه را وارد کننـد.
اجرای طرح آزمایشی سرشماری ثبتی 

مبنا سال ۱۴۰۵ در دو شهر فوالدشهر 
از توابع شهرستان لنجان و دستگرد 
از توابع شهرستان برخوار از اول دی 

امسال آغاز شده است.
بر اسـاس ُمصوبه شـورای عالی آمار، 
سرشـماری نفوس و مسـکن در سال 
۱۴۰۵ بـه روش "ثبتی مبنـا " خواهد 
بـود و دیگـر از روش هـای سـنتی و 
میدانی و مراجعه مامـوران آمارگیری 
بـه در منازل اسـتفاده نمی شـود بلکه 
از اطالعـات واحدهای آمـاری که در 
سـامانه ها و پایانه هـای معتبر کشـور 
وجـود دارد بـرای کسـب اطالعاتـی 
مانند جمعیـت، تحصیالت، شـغل و 

مسـکن، اسـتفاده خواهد شد.

الزام قانونی برای اعالم تغییر نشانی اشخاص ضروریست
معاون سازمان برنامه ریزی اصفهان:
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رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات )فتا( فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
گفت: هدف تبلیغات سایت های واسطه گر با عنوان هایی از جمله فروش فوری، بدون 

واسطه، زیرقیمت و موارد اینگونه، کالهبرداریست.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی، افزود: شهروندان برای خرید اجناس مورد نیاز 
خود تا حد ممکن باید بصورت حضوری اقدام و پس از تأیید هویت و رویت فروشنده، 
مبادرت به واریز وجه کنند. وی همچنین به شهروندان توصیه کرد که از خرید یا پیش 
خرید کاالی مورد نظر خود از سایت های متفرقه و فاقد مجوز یا شبکه های اجتماعی 
و پرداخت بیعانه حتی مبالغ کم خودداری کنند. رئیس پلیس فتا استان اصفهان در این 

راستا از شناسایی و دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی فروش اقساطی مبلمان در 
سایت "دیوار" با دریافت بیعانه از شهروندان کالهبرداری می کرد، خبر داد. وی گفت: 
در پی اعالم شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت 
دیوار تحت عنوان فروش مبلمان از آنها کالهبرداری کرده است، بررسی این موضوع 
در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت. سرهنگ مرتضوی افزود: شاکیان پس 
از مواجه شدن با آگهی فروش اقساطی مبلمان راحتی در سایت دیوار، با آگهی دهنده 
تماس می گرفتند و او به بهانه تعداد محدود کاال با ارائه شماره کارت ۵۰ میلیون ریال 
بعنوان بیعانه از خریداران اخذ و با دریافت آدرس برای ارسال بار و دریافت حضوری 

مابقی وجه، اعتماد مشتریان را جلب می کرد. وی اضافه کرد: فرد کالهبردار با این 
ترفند در مجموع ۶۰۰ میلیون ریال از شهروندان کالهبرداری کرده است.

مرتضوی تصریح کرد: شاکیان پس از واریز وجه به حساب اعالم شده، پس از مدتی 
نه تنها هیچ کاالیی دریافت نکردند، حتی فروشنده هم از پاسخ به تماس آنها امتناع 
و اقدام به حذف آگهی از سایت دیوار کرده است. این مقام انتظامی افزود: با بررسی 
مستندات و اظهارات شاکیان، متهم شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در 
عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد. وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده 

برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

تبلیغات سایت های 
واسطه گر، 
کالهبرداریست

رئیس پلیس فتا اصفهان:

سرمقاله
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سه شنبه 4 بهمن 1401  | شمـاره 1256

شهرستان
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مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اصفهان گفت: دو مدرسه کانکسی در قالب 
مناطق  در  پناهی  دانش آموز  شهید  طرح 
صعب العبور و کوهستانی استان استقرار دارند 
آب وهوایی،  و  جوی  مخاطرات  از  پس  که 
برای حذف  اقدامات الزم  آینده  اوایل سال 
آن ها اجرایی خواهد شد. مجید نسیمی با بیان 
اینکه در حال حاضر ۳۲ کالس کانکسی در 
شهرستان های بویین میاندشت، فریدون شهر، 
فالورجان و چادگان دایر است، اظهار کرد: 
دارای  کانکسی  مستقل  مدرسه   ۱۰ حدود 
۱۵ کالس با حضور دو تا سه و ۱۰ تا ۲۰ 
وجود  استان  شهرستان های  در  دانش آموز 
مدارس  حذف  اینکه  اشاره  با  وی  دارد. 
کانکسی باالی ۱۰ نفر دانش آموز با عنوان 
سطح  در  پناهی«  دانش آموز  »شهید  طرح 
اجرای  در  افزود:  است،  اجرا  کشور در حال 
این طرح، چهار مدرسه کانکسی باالی ۱۰ 
شده،  شناسایی  استان  سطح  در  دانش آموز 
برنامه های کاری  تعداد مقدمات  این  از  که 
دو مدرسه با برگزاری مناقصه در حال انجام 
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل  است. 
مدرسه  دو  کرد:  اضافه  اصفهان  مدارس 
دانش آموز  شهید  طرح  قالب  در  کانکسی 
پناهی در مناطق صعب العبور و کوهستانی 
مخاطرات  از  پس  که  دارند  استقرار  استان 
آینده  سال  اوایل  طی  آب وهوایی،  و  جوی 
اجرایی  آن ها  حذف  برای  الزم  اقدامات 
خواهد شد. وی گفت: بین ۱۴ تا ۲۰ کالس 
درس در سطح استان نیز الحاقی است، یعنی 
مدرسه با سازه ثابت برای جبران یک کالس 
یا  داشته  کانکسی  کالس  به  نیاز  درسی 
بعضی از آن ها به عنوان فضای اداری تحویل 
کافی،  فضای  نبود  دلیل  به  اما  شده،  داده 
به کالس درس تبدیل شده است. نسیمی 
درباره تجهیزات و امکانات مدارس کانکسی، 
مدارس،  نوع  این  دیواره های  کرد:  اظهار 
با کف موزائیک  سازه ای ساندویچی شکل 
و سرمایشی  و سامانه های گرمایشی  است 
معمولی دارند که در برخی مناطق با استفاده 
از گاز یا بخاری برقی محوطه داخلی گرم 
بهسازی  نیازمند  آن ها  از  بعضی  و  می شود 
ارتقای  هدف،  افزود:  وی  است.  نوسازی  و 
کیفیت فیزیکی فضای آموزشی برای رسیدن 
است،  پرورش  و  آموزش  اصلی  اهداف  به 
تا نگرانی بابت فضاهای ناایمن در مدارس 

سطح کشور وجود نداشته باشد.

اجرای پروژه های محرومیت زدایی 
در قالب تکمیل طرح های نیمه تمام 

مناطق محروم
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
پروژه های  اجرای  اینکه  درباره  اصفهان 
محرومیت زدایی در قالب تکمیل طرح های 
اقدامات  دیگر  از  محروم  مناطق  نیمه تمام 
است، گفت: طی دو سال ورود به پروژه های 
طرح ها  ضروری ترین  محرومیت زدایی، 
شناسایی شد و با تأمین اعتبارات الزم، این 

طرح در حال اجرا است. 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس اصفهان خبر داد:

حذف مدارس کانکسی در 
مناطق صعب العبور اوایل 

سال آینده

یادداشت

ISFAHAN
N E W S

اسالمی  در مجلس شورای  و کرون  تیران  و  نجف آباد  مردم  نماینده 
داعش  و  تروریست  برابر  در  شکل  بهترین  به  پاسداران  سپاه  گفت: 
ایستاد و به همین دلیل دشمنان همواره از سپاه ضربه خوردند و این 

مورد باعث ایجاد کینه آن ها می شود.
آن ها  کینه  باعث  تروریست ها  مقابل  سپاه  ایستادگی 

شده است
مجلس  در  تیران وکرون  و  نجف آباد  مردم  نماینده  ابوترابی  ابوالفضل 
اشاره  با  اصفهان  در  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای 

به اقدام اخیر اروپا علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار داشت: 
دشمنان در اغتشاشات برنامه ریزی کرده بودند تا نظام را سرنگون کنند 
یا ما را به میز مذاکره بکشانند و تمام امتیازاتی که نتوانسته بودند در 

برجام به دست بیاورند را اخذ کنند.
وی با بیان اینکه ۴۷ سرویس اطالعاتی با محوریت آمریکا، انگلستان 
از این تعداد، ۹  و صهیونیست ها در اغتشاشات اخیر دخیل بودند که 
سرویس اطالعاتی مأمور عملیات میدانی شدند و ماه ها جلسه داشتند، 
افزود: بر خالف تمام این برنامه ریزی ها زمانی که تیرشان به سنگ 

خورد به این نتیجه رسیدند که مسیر را اشتباه رفتند و به همین علت 
به سمت مسائل اقتصادی گام برداشتند و اسم رمزی که توسط اروپا و 

آمریکا انتخاب شد »تحریم سپاه« بود.
ابوترابی با یادآوری اینکه چند سال قبل هم آمریکایی ها با همین اقدام 
فشار اقتصادی را بر مردم چند برابر کردند، خاطرنشان کرد: دشمنان 
قصد دارند با اسم رمز »تحریم سپاه« مشکالت و فشار اقتصادی را 
از جنگ شناختی علیه  این بحث مدلی دیگر  بیشتر کنند و  بر مردم 

کشور است.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون 
در مجلس شورای اسالمی:

ایستادگی سپاه مقابل 
تروریست ها باعث کینه 
آن ها شده است

اینفوگرافیک

شهرسـتان  شهرسـازی  و  راه  اداره  رئیـس 
شـاهین با اشـاره به تأیید نهایـی بیش از ۱۱ 
هـزار متقاضـی در طرح نهضت ملی مسـکن 
این شهرسـتان گفت: تأمیـن و الحاق اراضی 
مـورد نیـاز این طـرح در حال پیگیری اسـت.

مـراد کیهانـی رئیـس اداره راه و شهرسـازی 
شهرسـتان شاهین شـهر و میمه در خصوص 
آخریـن وضعیـت طـرح نهضت ملی مسـکن 
ایـن شهرسـتان اظهـار داشـت: بیـش از ۵۳ 
هـزار و ۸۰۰ نفـر متقاضـی بهـره منـدی از 
در  مسـکن  ملـی  نهضـت  طـرح  مزایـای 
شهرسـتان شـاهین شـهر و میمـه بودنـد که 
بـا بررسـی و پاالیـش ثبـت نامی هـا، افزون 
بـر ۱۱ هـزار و ۴۰۰ متقاضـی تأییـد نهایـی 

. ند شد
 ۵۰۰ و  هـزار  اعتـراض هشـت  افـزود:  وی 
متقاضـی بـه فـرم ج قرمـز نیز مورد بررسـی 
ایـن  در  مقتضـی  اقدامـات  و  گرفـت  قـرار 

رابطـه بـه عمـل آمـد.
شهرسـتان  شهرسـازی  و  راه  اداره  رئیـس 
شـاهین شـهر و میمـه در خصـوص وضعیت 
تأمیـن اراضـی بـرای اجـرای طـرح نهضـت 
ملی مسـکن ایـن شهرسـتان اذعان داشـت: 
در شـهر شـاهین شـهر دو قطعـه زمیـن بـه 
ملـی  )اراضـی  هکتـار   ۱۱۶ مسـاحت های 
داخـل حریـم( و ۷.۲ هکتـار اراضـی دولتـی 
پیشـنهاد شـد کـه در جلسـات کمیتـه فنـی 

مـورد تأییـد قـرار نگرفـت.

وی افـزود: در این راسـتا زمینی به مسـاحت 
۱۴۷ هکتـار از اراضی واقع در حریم شـاهین 
شـهر تحصیل شـد، سـند مالکیـت آن به نام 
دولـت اخـذ و بـه محـدوده شـهری الحـاق 
گردیـد همچنین طرح تفکیکی آن در جلسـه 
کمیسـیون مـاده ۵ بررسـی شـد و در مرحله 
ارسـال به شـورایعالی شهرسـازی و معماری 

دارد. قرار 
کیهانـی بیـان داشـت: بـا توجـه به جلسـات 
کمیتـه کار مقـرر شـده اسـت بـرای شـهر 
گـرگاب حـدود ۲۰ هکتـار از اراضـی بنیـاد 
مسـکن انقـالب اسـالمی، توسـط ایـن بنیاد 
پیگیـری الحـاق و تفکیـک آن بعمـل آیـد.

وی گفـت: دو قطعـه زمیـن به مسـاحت های 

۱۳.۳ و ۲۹.۴ هکتـار از اراضـی دولتـی حریم 
طـرح  بـه  اختصـاص  بـرای  میمـه  شـهر 
نهضـت ملـی مسـکن پیشـنهاد شـد کـه در 
جلسـه کمیتـه فنـی بـا الحـاق ۱۳.۳ هکتـار 
آن موافقـت شـد و مراحـل بعـدی در دسـت 

اسـت. اقدام 
شهرسـتان  شهرسـازی  و  راه  اداره  رئیـس 
شـاهین شـهر و میمه عنوان کـرد: از اراضی 
پیشـنهاد شـده بـرای اختصـاص بـه طـرح 
نهضـت ملـی مسـکن در شـهر وزوان نیـز با 
الحـاق ۲۰ هکتـار آن در جلسـه کمیتـه فنی 
موافقـت شـد همچنیـن مطابـق بـا جلسـات 
کیمتـه فنـی بـرای شـهر الیبید مقرر شـد از 
اراضـی داخـل محدوده تخصیص داده شـود.

از  گلخانـه داران  گفـت:  کـرون  و  تیـران  فرمانـدار 
تولیـد تک محصولـی دور شـوند و بـه تنـوع تولیـد در 

بپردازنـد. محصـوالت 
جشـنواره  اختتامیـه  مراسـم  در  محمدی کیـا،  علـی 
محصـوالت گلخانـه ای تیـران و کـرون، اظهـار کرد: 
تولیـد تک محصولـی و تنهـا تمرکـز بـر تولیـد فلفـل 
دلمـه ای، در مواقع بحرانی چالش سـاز اسـت. ِکشـت 
محصـوالت مختلـف و مـورد نیاز بـازار مـورد مطالعه 

قـرار گیـرد و در ایـن حـوزه سـرمایه گذاری شـود.
وی ادامـه داد: تکمیـل چرخـه تولیـد جـز نیازهـای 
مهـم بخـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی بـوده و 
سـرمایه گذاری برای بسـته بندی و صـادرات آن مورد 

اسـت. تأکید 
محمـدی کیـا ایجـاد پایانـه صادراتـی در ایـن بخش 

را مهـم خوانـد و گفـت: ایـن اقـدام بـه زودی انجـام 
تسـهیل  را  غـرب  منطقـه  و صـادرات محصـوالت 

می کنـد.
بـه  کـرون  و  تیـران  فرمانـدار  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
محدودیت هـای موجـود در حـوزه تولیـد اشـاره کـرد 
و یـادآور شـد: کمبـود گاز بـا ایجاد ایسـتگاه جدید در 
بخـش کـرون مرتفع خواهد شـد. ایسـتگاه گاز سـال 
آینـده بـه بهره برداری می رسـد کـه ۷۰ میلیـارد ریال 

بـرای آن هزینه شـده اسـت.
وی مشـارکت بخشـی بیـن گلخانه داران بـا محوریت 
شـرکت تعاونـی را فرصتـی بـرای تقویت و پیشـرفت 
کار آنـان دانسـت و گفـت: اشـتغال ایجـاد شـده در 
حـوزه گلخانـه به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم پنج 

هـزار نفر اسـت.

شـهرداری گلپایـگان در ۳ سـاله گذشـته درختان را بـه روش پالرد 
هـرس کرده اسـت.

شـهردار گلپایگان با اشـاره به هرس درختان سـطح شـهر گلپایگان 
گفـت: هـرس درختـان بـه روش پـالرد هیـچ آسـیبی بـه درختـان 
اجـرا  زیبایـی درختـان شـهر  و  بـرای طـول عمـر  و  نمی رسـاند 

می شـود.
پیمـان شـکر زاده افـزود: درختـان بلـوار سـلمان فارسـی که هرس 
شـده اسـت به آفـت آلوده شـده و باعـث پوکی شـاخه های درختان 

شـده بود.
وی گفت: شـهرداری در بدترین شـرایط هم دسـتور قطع درختان را 
نمی دهد و اولویت شـهرداری حفظ درختان موجود در شـهر اسـت.

شـکرزاده بـا بیـان اینکـه بیـش از ۱۷۵ هکتار فضای سـبز شـهری 
و بیـش از ۱۱۵ هـزار اصله درخت در سـطح شـهر گلپایـگان وجود 
دارد گفـت: تـا ۳ مـاه آینده ۲۰ هـزار اصله درخت دیگر بـه درختان 

شـهر گلپایگان افزوده می شـود.

شهرسـتان  شهرسـازی  و  راه  اداره  رئیـس  اصفهـان 
فالورجـان گفت: پـروژه احـداث کمربنـدی پیربکران 
بـه طـول ۲.۵ کیلومتـر دارای پیشـرفت فیزیکـی ۵۰ 
درصـدی اسـت و در مراحـل بعـدی نیـاز بـه سـاخت 
دیـوار حائـل، اجرای عملیـات خاکی، بیس و آسـفالت 

دارد.
شهرسـازی  و  راه  اداره  رئیـس  طایـی  هوشـنگ 
شهرسـتان فالورجـان بـا بیان اینکه سـرعت بخشـی 
بـه اجـرای پروژه هـای راهسـازی ایـن شهرسـتان در 
حـال پیگیـری اسـت، اظهـار داشـت: پـروژه احـداث 
کمربنـدی پیربکـران بـه طـول ۲.۵ کیلومتـر دارای 

پیشـرفت فیزیکـی ۵۰ درصـدی اسـت.
وی افـزود: ایـن پـروژه در مراحـل بعـدی نیـاز بـه 
سـاخت دیـوار حائـل، اجـرای عملیـات خاکـی، بیس 
و آسـفالت دارد. همچنیـن پل خوانسـارک نیـز دارای 
پیمانـکار منتخـب بوده و ۲۰ درصد پیشـرفت فیزیکی 

دارد.
رئیـس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان فالورجـان 
بـا اشـاره بـه پیگیری هـای بعمل آمـده جهـت تعیین 
تکلیـف پروژه پل آبنیل اذعان داشـت: ایـن پل دارای 

دو دهانـه ۱۲ متـری و سـه کیلومتر راهسـازی اسـت 
کـه در حال حاضـر ۷۵ درصد پیشـرفت فیزیکی دارد.

وی در خصـوص وضعیـت کمربنـدی جنـوب غـرب 
اصفهـان بیـان داشـت: ایـن کمربنـدی بـه عنـوان 
بخشـی از رینـگ چهارم اسـتان در ایجـاد ارتباط بین 
اسـتان ها و شـهرهای جنوبـی و غربـی کشـور بسـیار 

بـا اهمیت اسـت.
وی افـزود: محـور اصفهـان شـهرضا، ارتبـاط شـهر 
اصفهـان بـا مناطـق جنوبی کشـور )از قبیل شـیراز و 
یاسـوج( و محـور آزادراه ذوب آهـن، ارتبـاط اصفهان 
بـا مناطـق جنـوب غـرب کشـور )مثـل زرین شـهر و 
شـهرکرد( را برقـرار می کنـد لـذا احـداث کمربنـدی 
جنـوب غـرب اصفهـان در تسـهیل ارتبـاط بیـن این 

دو منطقـه بسـیار حائـز اهمیت اسـت.
وی عنـوان کـرد: قطعـه ای از ایـن پـروژه بـه طـول 
پخـش  و  پل هـا  تکمیـل  مرحلـه  در  کیلومتـر   ۴
بیـس اسـت همچنیـن پـل زیرگـذر افجـد در محـور 
کمربنـدی جنـوب غـرب بـا دو دهانـه ۱۳.۵ متـری 
و ۲.۵ کیلومتـر راهسـازی دارای ۱۵ درصد پیشـرفت 

فیزیکـی اسـت.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شاهین شهر و میمه خبر داد؛

تأیید نهایی بیش از ۱۱ هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن شهرستان شاهین شهر و میمه هرس درختان گلپایگان

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان فالورجان خبر داد؛

پیشرفت ۵۰ درصدی کمربندی پیربکران

ــر  ــد ب ــا تاکی ــتان ب ــزداری اردس ــی و آبخی ــع طبیع ــس اداره مناب ریی
ضــرورت اجــرای طرح هــای آبخیــزداری گفــت: بــرای اجــرای ایــن 
طرح هــا در ســطح شهرســتان نیازمنــد یــازده میلیــارد تومــان اعتبــار 

هســتیم.
مجیــد خداپرســتان افــزود: ایــن طرح هــا شــامل طــرح آبخیــزداری 
ــزداری  ــرح آبخی ــکنان بخــش زواره، ط ــاغ و گل اش ــتاهای درب روس
ــزار  ــه ۳۰۰ ه ــام مطالع ــاد و انج ــش مهاب ــاد بخ ــرم آب ــتای خ روس

ــت. ــتان اس ــی اردس ــای طبیع ــار از عرصه ه هکت
وی اظهــار کــرد: بــرای اجــرای طــرح آبخیــزداری روســتای دربــاغ 
ــار نیــاز اســت و در ســفر  در بخــش زواره پنــج میلیــارد تومــان اعتب
اخیــر وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه شهرســتان درخواســت تخصیــص 
پنــج میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای اجــرای ایــن طــرح شــد کــه مــورد 

موافقــت قــرار گرفــت و منتظــر تخصیــص آن هســتیم.
ــرح  ــت: ط ــتان گف ــزداری اردس ــی و آبخی ــع طبیع ــس اداره مناب ریی
آبخیــزداری در روســتاهای خــرم آبــاد در بخــش مهاباد و گل اشــکنان 
در بخــش زواره نیازمنــد یــک میلیــارد تومــان اعتبــار اســت کــه در 
ــال  ــدای س ــا از ابت ــی آن ه ــات اجرای ــار عملی ــن اعتب ــورت تأمی ص
ــه  ــرور ب ــه م ــده ب ــع آوری ش ــای جم ــود و آب ه ــاز می ش ۱۴۰۲ آغ

ــه  ــای منطق ــا و چاه ه ــی قنات ه ــب پرآب ــرده و موج ــوذ ک ــاک نف خ
می شــود.

خــدا پرســتان افــزود: از مجمــوع حــدود یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار 
هکتــار وســعت شهرســتان تــا کنــون مطالعــه ۳۰۰ هــزار هکتــارآن 
انجــام شــده و انجــام ۳۰۰ هــزار هکتــار دیگــر از ایــن عرصه هــای 
ــارد  ــج میلی ــد پن ــوزه نیازمن ــب هشــت ح ــی شهرســتان در قال طبیع

تومــان اعتبــار اســت.
ــا از خســارت بارش هــای  ــن طرح ه ــا اجــرای ای ــرد: ب ــار ک وی اظه
ســیل آســا در فصل هــای بهــار و زمســتان بــه روســتاها جلوگیــری 

ــود. ــه می ش ــای منطق ــش آب قنات ه ــث افزای ــده و باع ش
رییــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اردســتان بیــان کــرد: تــا 
کنــون ۴۰ طــرح آبخیــز داری شــامل، طــرح بخــش ســیالب، بنــد 
ــی و بانکــت در ســطح شهرســتان اجــرا  ــد ســنگی مالت خاکــی، بن
شــده کــه نقــش موثــری در جلوگیــری از خســارت ســیل بــه شــهرها 
و روســتاهای منطقــه داشــته و آب هــای ذخیــره شــده در پشــت ایــن 
بندهــا در افزایــش آب قنات هــا و رویــش گیاهــان تاثیرگــذار اســت.

ــت در ۱۱۸  ــر جمعی ــزار نف ــش از ۴۳ ه ــا بی ــتان ب ــتان اردس شهرس
ــرار دارد. ــان ق ــمال اصفه ــری ش کیلومت

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردستان:

 اجرای طرح های آبخیزداری نیازمند
یازده میلیارد تومان اعتبار است
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Iran’s Parliament held a closed 
session on Sunday morning to 
discuss the recent resolution 
adopted by the European Parlia-
ment on the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC).
The session was attended by 
Foreign Minister Hossein Amir 
Abdollahian and IRGC chief com-
mander General Hossein Salami.
Alireza Salimi, a member of the 
Parliament’s presiding board, 
offered some details about the 
session. “In this meeting, the 
Minister of Foreign Affairs and 
the Commander of the Islam-
ic Revolutionary Guard Corps 
made statements and it was em-
phasized that if Europe commits 
an unforgivable mistake, Iran will 
take similar countermeasures,” 
Salimi told Tasnim.
He added, “According to the 
constitution, the IRGC is an of-
ficial institution of Iran, and if 
this institution is declared a ter-
rorist organization by European 
countries, Iran will also declare 
all European military institutions 
as terrorists. And from now on, 
none of the European military 
institutions in the region will be 
safe, and even their military ad-
visors will not feel safe in their 
embassies.”
He continued, “The Europeans 
have sent messages that they 
do not intend to take such action 
and requested Iran not to take 
similar countermeasures. Amer-
icans have also sent messages 
to Iran and requested negotia-
tions.”
After the session, the Iranian 
foreign minister confirmed that 
Iran is mulling countermeasures 
against Europe.
“Today I attended the closed 
meeting of the Islamic Consul-
tative Assembly. In the pres-
ence of General Salami, the 
representatives appreciated the 
efforts of this sovereign body to 
maintain national security. In a 
countermeasure, the parliament 
is trying to put elements of the 

army of European countries on 
the terrorist list. The European 
Parliament shot itself in the foot. 
The answer is reciprocal,” Amir 
Abdollahian said on Twitter.
Earlier, he conveyed this mes-
sage to the foreign policy chief of 
the European Union, Josep Bor-
rell. In his phone conversation 
with Borrell on Thursday, Amir 
Abdollahian strongly criticized 
the European Parliament’s emo-
tional approach and described 
the behavior as uncalculated and 
wrong, according to the Iranian 
foreign ministry.
“Today, we unfortunately saw the 
European Parliament approve 
the draft of an emotional, harsh 
and unprofessional resolution 
which runs counter to political 
rationality and civility,” the Irani-
an foreign minister said.
“We have repeatedly said that 
the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) is an official and 
sovereign institution, which has 
played and continues to play a 
vital and important role in pro-
viding security to Iran and the 
region, especially in the fight 
against terrorism,” he added.
Amir Abdollahian said, “The 
move by the European Parlia-
ment in designating an institution 
that builds security as ‘terrorist’ 
is a shot in Europe’s own foot.”
The Iranian foreign minister 
spoke of a legal and firm re-
sponse on the part of Iran’s 
Islamic Consultative Assembly 
(Parliament), warning the Eu-
ropean Parliament to mull over 
the negative repercussions of 
its emotional behavior and focus 
instead on the path of diploma-
cy, constructive interaction, and 
rationality.
“In the world of diplomacy, it 
is necessary to respect mutual 
security and place promotion of 
mutual trust on agenda instead 
of resorting to a language of 
threats and unfriendly measures. 
In any case, there will be a reac-
tion and response,” he said.

Abolfazl Amouei, the spokesman 
for the Parliament’s National Se-
curity and Foreign Policy Com-
mittee, offered further details 
about deliberations in the parlia-
ment regarding Iran’s response 
to the EU.
He said the Committee held two 
extraordinary meetings on the 
IRGC designation on Saturday 
and Sunday to brainstorm a re-
sponse to the EU.
“In yesterday’s session, the gen-
eral plan of the response of the 
Islamic Consultative Assembly to 
the action of the European Par-
liament was reviewed and eval-
uated,” he told the Parliament’s 
news agency ICANA.
He said the Committee had pre-
pared a statement that was to be 
read at a later time.
“We have also prepared a plan. 
And to reach this plan, we invit-
ed all people with opinions and 
ideas in the parliament. The out-
come of these meetings was a 
3-point plan, which will probably 
be announced in today’s pub-
lic meeting of the parliament,” 
Amouei said.
He added, “The subject of this 
plan is a countermeasure that 
the government of the Islamic 
Republic of Iran is obliged to 
implement. If the European side 
includes the authorities or insti-
tutions of the country, including 
the institutions mentioned in the 
constitution, such as the Islamic 
Revolution Guard Corps or Basij 
Mustazafin, in the list of terrorist 
organizations of the European 
Union, there will be a reciprocal 
and corresponding reaction.”
Amouei continued, “In the res-
olution of the European Parlia-
ment, it has been seen that some 
people, officials and natural and 
legal entities are included in the 
list of sanctions and some have 
been included in the list of ter-
rorist organizations. Therefore, 
in our planned plan, in the event 
of any action from the other side, 
we obliged the government to 

prepare a list to designate offi-
cials and individuals as terror-
ists or subject them to financial 
sanctions or prohibit their entry 
into Iran.”
The lawmaker said, “On the other 
hand, we are looking to establish 
a mechanism in the country for 
cases of human rights violations. 
Actions against international law, 
including killing and genocide, 
and cases in which Europeans 
had a history, should be regis-
tered and prosecuted in interna-
tional authorities. These cases 
are also foreseen in this plan.”
Iran is also mulling a withdrawal 
from the Non-Proliferation Treaty 
(NPT) in case the EU designated 
the IRGC as a terrorist group, 
according to the Iranian foreign 
minister. Speaking after Sunday’s 
closed session, Amir Abdollahian 
did not rule out Iran’s withdrawal 
from the NPT. “Every possibility 
is probable,” Amir Abdollahian 
said in remarks to ICANA. He 
was responding to a question on 
whether Iran will quit the NPT if 
the EU puts the IRGC on its ter-
rorism list.
Conspiracy against IRGC 
doomed to fail: Raisi
 President Ayatollah Ebrahim 
Raisi also attended a session of 
the parliament on Sunday. He 
went to the parliament to defend 
the budget bill of the Iranian cal-
endar year 1402.
He referred to the recent action of 
the European Parliament against 
the IRGC at the beginning of his 
speech.
“This action is a reaction against 
the insight and vigilance of the 
Iranian nation in thwarting the 
enemy’s recent conspiracy and 
sedition to bring chaos to Iran,” 
Raisi said, according to a readout 
released by the official website of 
the Iranian presidency.
Stating that no other military 
force in the world has fought 
terrorism like the Islamic Revolu-
tion Guard Corps, the President 
added, “Both the military forces 

and the high political officials of 
the countries of the region and 
even the world recognize the im-
portant and decisive role of the 
IRGC, the Quds Force and Gener-
al Qassem Soleimani in the fight 
against terrorism in the region”.
President Raisi expressed grati-
tude to all IRGC forces for deci-
sively confronting the terrorists 
and stated, “The new brutal 
conspiracy of the enemies of 
the Islamic Revolution against 
our powerful Islamic Revolution 
Guard Corps, which is a reaction 
to the revolutionary movement 
of our forces in the fight against 
terrorism, as well as a reaction 
to the vigilance and insight of 
the people of Islamic Iran is, as 
always, doomed to failure”.
Also, Parliament Speaker Mo-
hammad Bagher Qalibaf paid a 
visit to the chief headquarters 
of the IRGC in the early hours of 
Saturday and met with its chief 
commander General Hossein 
Salami.
In the meeting, Qalibaf reacted to 
the European Parliament’s recent 
resolution on Iran which called 
for listing the IRGC as a terror-
ist group. The resolution was 
adopted with an overwhelming 
majority and called on the Euro-
pean Council to list the Islamic 
Revolution Guards Corps as a 
terrorist group.
“They [MEPs] also call on the 
Council and the member states 
to add the IRGC and its sub-
sidiary forces, including the 
paramilitary Basij militia and the 
Quds Force, to the EU terrorist 
list. Any country in which the 
IRGC deploys military, econom-
ic, or informational operations 
should sever and outlaw ties 
with this agency,” the Europe-
an Parliament said in a press 
release after the adoption of the 
Resolution.
The move, though unbinding, 
elicited huge criticism from Iran. 
Officials, lawmakers, senior cler-
ics, military officials, and media 
personalities all fiercely reacted 
to the possibility of the EU desig-
nating the IRGC. All of them have 
said that Iran will strongly react 
to the move. Iranian Parliament 
Speaker Mohammad Bagher 
Qalibaf said Friday that Iran will 
“certainly” deal with the Europe-
ans “in a different way.”
In the meeting with General Sa-
lami, Qalibaf said the parliament 
is ready to decisively respond 
to the EU in case the IRGC was 
blacklisted.
“The European Parliament 
should know that the propos-
al it presented cannot change 
the facts. ISIS was supported 
and equipped by the arrogant 
Western Front, and the one who 
fought terrorism and ended the 
presence of ISIS in the region is 
the Islamic Revolutionary Guard 
Corps. This is a truth that Eu-
rope cannot turn upside down, 
because all international organ-
izations and honest people ac-
knowledge it,” the speaker said, 
according to Iran’s official news 
agency IRNA.

Iran Parliament holds closed session to discuss EP resolution on IRGC

Non-oil goods worth 
$1.13b exported from 
East Azarbaijan in 9 
months
As announced by a provincial of-
ficial, non-oil commodities valued 
at $1.13 billion were exported from 
East Azarbaijan province, in the 
northwest of Iran, during the first 
nine months of the current Iranian 
calendar year (March 21-Decemebr 
21, 2022).
Saber Parnian, the head of the prov-
ince’s Industry, Mining and Trade 
Department, said minerals and min-
ing industries products accounted 
for the lion’s share of the export from 
the province in the said time span.
He put the worth of export from the 
said sector at $426 million, with a 
13.7-percent growth year on year.
He said 1,276 types of products 
were exported to 98 countries from 
the province in the first nine months 
of this year and named Turkey, Iraq, 
Armenia, United Arab Emirates, and 
Georgia as the major export destina-
tions.
The head of the province’s Industry, 
Mining, and Trade Department also 
named Yemen, Ethiopia, Indone-
sia, New Zealand, and Venezuela as 
some of the new export markets of 
East Azarbaijan products.
As previously announced by an of-
ficial with the province’s customs 
department, the value of export from 
East Azarbaijan rose 16 percent in 
the past Iranian calendar year (ended 
on March 20, 2022), from its preced-
ing year.
Leili Orangi said that commodities 
worth $1.654 billion were exported 
from the province in the previous 
year.
In terms of the weight, the exports 
indicate nine percent annual growth, 
she added.
The official named carpets and 
handicrafts, sweets and chocolates, 
glass and glass products, steel and 
cast iron, objects made of plastic 
materials, minerals and stones, 
nuts, petrochemical products, ma-
chinery and mechanical devices, 
components and parts, leather and 
shoes as the major exported items, 
and Turkey, Iraq, Armenia, Afghan-
istan, Azerbaijan, Pakistan, Geor-
gia, Bulgaria, United Arab Emirates 
(UAE), and Italy as the main export 
destinations.
Based on the data released by the 
Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA), the value of 
Iran’s non-oil export rose 19 percent 
from the beginning of the current 
Iranian calendar year (March 21, 
2022) up to December 31, as com-
pared to the same period of time in 
the past year.
According to the IRICA data, Iran ex-
ported 97.843 million tons of goods 
valued at $43.088 billion in the 
mentioned period, also registering a 
two-percent increase in weight
Liquefied natural gas, liquefied pro-
pane, methanol, liquefied butane, 
and film-grade polyethylene were 
the main exported products in the 
said time span.
Major export destinations of Iranian 
non-oil goods were China, Iraq, Tur-
key, the United Arab Emirates (UAE), 
and India.
The Islamic Republic has also im-
ported 28.18 million tons of non-oil 
commodities worth $44.337 billion 
in the first 286 days of the present 
year, with a 14.7-percent growth in 
value and a 10-percent increase in 
weight, year on year.
The major items of goods imported 
into the country in the said period 
include corn, rice, wheat, soybeans, 
sunflower seed oil, and cell phones, 
based on the IRICA data.
The United Arab Emirates was the 
top exporter to Iran in the mentioned 
period, followed by China, Turkey, 
India, and Germany.
Reportedly, the value of Iran’s non-
oil trade rose 17 percent during the 
mentioned period, as compared to 
the same time span in the past year.
Iran traded more than 126 million 
tons of non-oil products worth over 
$88 billion with other countries in 
the mentioned period.

Manu fac tu r i ng 
of washing ma-
chines increases 
9 %

Manufacturing of washing 
machines in Iran has risen 
nine percent in the first nine 
months of the current Iranian 
calendar year (March 21-De-
cember 21, 2022), as com-
pared to the same period of 
time in the past year, accord-
ing to the data released by 
Industry, Mining and Trade 
Ministry.
The ministry’s data indicate 
that 1.16 million washing 
machines have been manu-
factured in the nine-month 
period of this year, while the 
figure was 1.061 million in 
the same time span of the 
previous year.
Based on the data previous-
ly released by the ministry, 
1.456 million washing ma-
chines were manufactured in 
the country during the past 
Iranian calendar year 1400, 
showing 20 percent growth 
year on year.
Manufacturing of home ap-
pliances in Iran rose 7.56 
percent during the previous 
year from the preceding year.
According to the indus-
try ministry’s data, over 
6,273,600 sets of large home 
appliances, including TV sets, 
refrigerators and freezers, 
washing machines, and air 
coolers were manufactured 
in 1400, while the figure was 
5,832,400 in 1399.
Among the mentioned prod-
ucts, just air cooler experi-
enced a production drop, and 
production of the other items 
increased.
Over the past few years, the 
Iranian government has been 
following a new strategy for 
supporting domestic produc-
tion to neutralize the impacts 
of the U.S. sanctions while 
reducing the reliance of the 
economy on oil revenues.
The home appliances sector 
has been one of the pioneers 
in this regard and like many 
other areas, the production 
of home appliances has wit-
nessed a significant rise in 
the past four years.

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

Iran nearly 
self-sufficient in 
shrimp farming
Iran is 98 percent self-suf-
ficient in the production of 
equipment, larvae, and the 
feed used in shrimp farming, 
Deputy Head of Iran’s Fisher-
ies Organization (IFO) Mehdi 
Shakouri said.
According to Shakouri, Ira-
nian shrimp farmers have 
managed to produce 61,000 
tons of shrimp in the current 
Iranian calendar year (ends 
on March 20), which is five 
percent more than the figure 
for the previous year.
He said this year over 5.5 
billion shrimp larvae were 
produced in the country and 
more than 90,000 tons of 
feed was also produced by 
domestic producers, Mehr 
News Agency reported.

The value of Iran’s export to India increased by six 
percent during the first nine months of the current 
Iranian calendar year (March 21-Decemebr 21, 
2022), as compared to the same period of time 
in the past year, according to the data released by 
the Islamic Republic of Iran Customs Administra-
tion (IRICA).
IRICA data put Iran’s worth of export to India at 
$1.474 billion in the nine-month period of this 
year, while the figure was $1.397 billion in the 
same time span of the previous year.
As reported, petroleum products and fruits have 
been the major goods imported by India from Iran 

in the said months.
In late May 2022, Iranian ambassador to India 
said that Iran and India are trying to diversify 
the channels of payments to expand the bilateral 
trade.
In an exclusive interview with Financial Express 
Online, Ali Chegeni said, “We are trying to diversi-
fy the channels of payments and accordingly wish 
to extend and expand an already existing mecha-
nism in order to cover all of the goods and servic-
es including all of non-oil goods and to achieve 
this”.
During the past two years, because of Covid 

restrictions, we pursue the issue via virtual dia-
logues and currently our officials are following the 
matter through the exchange of delegations, the 
envoy stated at the time.
“We want to develop our economic and trade rela-
tions beyond energy and petrochemical products. 
Since due to the complementarity of Iran and India 
economies, an extensive range of non-oil trade ex-
ists between two sides including trade on goods 
and services, investment, tourism, education and 
… which may pave the way for multiplying our 
economic relations ten times more than current 
relations in mid and long terms”, Chegeni said.

Iran’s export to India rises 6% in 9 months on year
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 4,652 
points to 1.652 million on Sunday.
As reported, over 13.11 billion se-
curities worth 81.669 trillion rials 
(about $204 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index dropped 
1,463 points, and the second 

market’s index lost 15,327 points
TSE is one of the four Iranian stock 
exchanges, and the most impor-
tant one. The other three ones are 
Iran Mercantile Exchange (IME), 
Iran Energy Exchange (IREN-
EX), and Iran’s over-the-counter 
(OTC) market, known as Iran Fara 
Bourse (IFB).

TEDPIX drops 
4,600 points on 
Sunday

Iran mulls quitting 
NPT as retaliatory 
move: FM Abdolla-
hian
Iran’s Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian on Sunday did 
not rule out Iran’s withdrawal 
from the nuclear Non-Prolifer-
ation Treaty (NPT) in case the 
European Union designates the 
IRGC as a terrorist organization.
“Every possibility is probable,” 
Amir Abdollahian told ICANA after 
attending a closed session of the 
Majlis (parliament) to discuss the 
European Parliament’s resolution 
in putting the Islamic Revolution 
Guards Corps on the list of ter-
rorist organizations and asked 
the EU and its members states to 
do so.  Amir Abdollahian was re-
sponding to a question on wheth-
er Iran will quit the NPT if the EU 
puts the IRGC on its terrorist list.
Iran’s chief diplomat also said a 
few number of European political 
leaders have “no experience in di-
plomacy.” Amir Abdollahian clas-
sified German Foreign Minister 
Annalena Baerbock among these 
groups of European politicians.
“…if they don’t move on the path 
of wisdom and don’t rectify their 
views every possibility is proba-
ble,” Amir Abdollahian remarked.
The German foreign minister is 
among few European officials 
who is pushing for placing the 
IRGC on the list of terrorist or-
ganizations. “Listing the Revo-
lutionary Guard as a terrorist or-
ganization is politically important 
& meaningful,” tweeted Baerbock 
(Green Party) on January 9.

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

MPs approve gen-
eral outlines of na-
tional budget bill
The Iranian parliament approved 
the general outlines of the nation-
al budget bill for the next Iranian 
calendar year 1402, which starts 
on March 21. During an open 
session of Majlis (Iranian parlia-
ment) on Sunday, the national 
budget bill for the next year was 
put to a vote and 169 MPs out of 
235 MPs who were present voted 
in favor of it and the generalities 
of the bill were approved. Talfiaq 
Committee, a body consisting of 
MPs from different committees, 
which is established each year to 
study the national budget bill, ap-
proved the general policies of the 
bill for the next year on January 
17. President Ebrahim Raisi sub-
mitted the administration’s draft 
of the national budget bill for the 
next Iranian calendar year to the 
Majlis on January 11. The presi-
dent mentioned stable economic 
growth, people’s livelihood, ob-
serving justice, and efficiency of 
the government system as the 
main approaches of the budget 
bill and stated: “In this bill, the 
establishment of a progress and 
justice fund in all provinces is 
foreseen so that the development 
credits of the provinces are paid 
systematically.” Raisi also said, 
“We have included the important 
points considered by the Leader 
in the general policies of the Sev-
enth National Development Plan 
(2022-2026) in the drafting of the 
1402 budget bill.” As reported, 
reforming the budget structure, 
creating transparency, attracting 
governmental and private sec-
tor investments for completing 
semi-finished projects, and im-
plementing the government’s 
integrated financial management 
system are highlighted in the 
budget bill for the next year. The 
proposed budget amounted to 
about 52.616 quadrillion rials 
(about $131.54 billion at the free 
market rate of 400,000 rials), with 
a 40 percent rise from the current 
year’s budget.

20 Surprising 
Health Benefits of 
Ginseng Tea
By: PARISA JAMADI

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

From hypertension to chronic pain, this 
medicinal beverage can help manage 
everything.
If you love having tea and trying its 
different varieties, chances are you 
must have heard about the benefits of 
ginseng tea already. If not, then we are 
here to help you. 
Ginseng tea is prepared from the gin-
seng root extract and is enriched with 
the goodness of the naturally occur-
ring antioxidants called ginsenosides. 
These confer medicinal properties that 
can help you with menstrual cramps, 
asthma, digestive issues, and a few 
other significant health concerns. Read 
on to know more about the health ben-
efits of ginseng tea and how you can 
prepare a cup of this goodness for 
yourself.
Healing Elements Of Ginseng Tea
Ginsenosides: Also called panaxosides, 
these compounds are the most active 
ingredients with healing properties 
in a ginseng root. They are the most 
sought-after natural saponins in nature 
that can penetrate cells to improve re-
sistance to stress and enhance cellular 
balance (1).
Spices: You can combine other spices 
along with ginseng root like cinnamon, 
ginger, and apple cider to make your 

tea more flavorful and potent.
Ginseng tea is considered as one of the 
most nutritious herbal supplements 
available in the world. Its proposed 
benefits are stated below in brief:
1. Relieves Menstrual Problems
Ginseng can also help relieve pain and 
discomfort during menstrual cycles.
American wild ginseng tea is known 
for its cooling and soothing effects. It 
contains micronutrients that support 
estrogenic activity, easing stress from 
vaginal muscles, thus providing relief 
from menstrual cramps (2).
2. Treats Hypertension
Ginseng tea is also an effective remedy 
to counter fluctuating blood pressure.
Asian ginseng tea, also known as Ko-
rean ginseng tea, has a calming effect. 
It helps lower blood pressure and pro-
vides relief from diseases like hyper-
tension (3).
3. Ginseng Tea For Weight Loss
Obesity is increasingly becoming a 
life-threatening health issue. If you are 
trying to lose some weight, include gin-
seng tea in your diet.
Ginseng herbal tea is known to help 
with weight management. A natural 
appetite suppressant, drink this daily to 
melt those extra layers of fat from your 
body (4). It increases the metabolic 

rate of the body and burns fat. 
4. Reduces The Risk Of Cancer
According to studies, it has been found 
that people who consume ginseng tea 
are less likely to have cancer.
5. Brain Revitalizing Agent
It can also help make you more atten-
tive and enhance your cognitive abili-
ties.
Ginseng tea is believed to be extremely 
helpful for students. It acts as a stim-
ulant to the brain cells, thus improv-
ing the powers of concentration and 
cognitive abilities (6). With increased 
retentive capabilities and alertness, no 
examination can be too daunting.
6. Treats Sexual Dysfunction
Ginseng root tea is known to be a pr-
osexual herb that helps treat sexual 
problems like erectile dysfunction (7). 
It has been clinically proven to contain 
phyto (plant) testosterone that can ef-
fectively increase sperm count in men 
(8).
7. Improves Digestion
If digestive problem is troubling you, 

try a cup of ginseng tea.
Ginseng tea helps the normal secre-
tion of pepsin aiding digestion (9). It 
relieves constipation, bloating, and 
flatulence. It also helps provide relief 
from the symptoms of Crohn’s Disor-
der (10).
8. Has Anti-Aging Properties
Ginseng tea also reduces instances of 
premature skin aging.
The consumption of Korean red gin-
seng tea can reduce the signs of pre-
mature aging. This tea is a rich source 
of antioxidants that can halt free radical 
formation caused by overexposure to 
the sun (11). Free radicals are respon-
sible for the early signs of aging like 
wrinkles, fine lines, and age spots.
9. Clears The Respiratory System
It can also soothe respiratory prob-
lems.
American and Siberian ginseng teas 
help clear blocked sinuses and bron-
chial passages as well as reduce in-
flammation (12). They offer effective 
treatment for patients suffering from a 

severe cough, asthma, cold, and pneu-
monia.
10. Boosts Your Immunity
It also helps keep you away from cold 
and flu.
Ginseng tea helps in strengthening the 
immune system (13). 
11. Stabilizes The Sugar Levels
Ginseng tea helps regulate sugar levels 
in the blood.
According to research, the ginseno-
sides in American ginseng tea help con-
trol the blood sugar levels in the body, 
maintain proper functioning of the pan-
creas, and also enhance the response 
power of the body to insulin (14).
12. Reduces Chronic Pain
One of the effective ginseng tea health 
benefits. It also helps reduce effects re-
sulting from chronic pain.
Studies have revealed that Siberian gin-
seng tea has anti-inflammatory proper-
ties. Herbalists recommend its use to 
cure conditions related to inflammation 
like arthritis and other chronic pains 
(15).

Iranian Industry, Mining, and Trade 
Minister Reza Fatemi-Amin met 
with Zimbabwe’s Minister of Indus-
try and Commerce Sekai Nzenza in 
Tehran on Sunday, during which the 
two sides stressed the expansion of 
economic ties.
As reported by the portal of Iran’s 
Industry Ministry, in this meeting 
Nzenza called on Iran’s food, phar-
maceutical, and automotive compa-
nies to enter Zimbabwe’s markets.
The officials emphasized the devel-
opment of cooperation in various 
economic sectors and stressed the 
need for creating a road map for the 
expansion of mutual trade and com-
mercial relations.
Stating that the development of 
trade with African countries, espe-
cially Zimbabwe, is one of the pri-
orities of the Iranian government, 
Fatemi-Amin said: “Unfortunately, 
the volume of our trade with Zimba-
bwe has decreased in recent years, 
and by holding such meetings we 
hope to witness the development 
of trade relations between the two 
countries.”
The Zimbabwean minister, for her 
part, emphasized that the president 
of Zimbabwe is also interested in 
the development of trade relations 

with the Islamic Republic of Iran, 
saying: “We are also under sanc-
tions and want to use the experi-
ences of countries that experienced 
the same situation.”
In this regard, Fatemi-Amin stated 
that the Islamic Republic is ready to 
transfer its experiences in dealing 
with sanctions and said: “Sanctions 
may cause problems at first, but in 
the end, it will make countries rely 
on their capabilities and fundamen-
tally shape their economy.”
Further in the meeting, the parties 
discussed the two countries’ trade 
capacities and Nzenza called for the 
use of Iran’s advanced technologies 
in the field of processing agricul-
tural products, renewable energies, 
and also medicine and medical 
equipment.
Fatemi-Amin also announced Iran’s 
readiness to cooperate in the men-
tioned fields and officially invited 
Zimbabwean investors to visit Iran 
to get familiar with the Iranian com-
panies active in the field of renewa-
ble energies and food industries for 
joint cooperation.
“We also need Zimbabwean prod-
ucts such as cotton and gold and 
we can exchange these goods,” the 
minister added.

Tehran, Harare set to expand economic ties

Iran exported 35.5 million tons of minerals 
and mining products worth $9.098 billion 
in the first nine months of the current Ira-
nian calendar year (March 21-December 
21, 2022), IRIB reported, citing the Iranian 
Mines and Mining Industries Development 
and Renovation Organization (IMIDRO) 
data.
As reported, the nine-month export from 
the mining sector rose five percent in 
terms of weight but dropped two percent 
in terms of value year on year.
Steel and steel products were the top ex-
ported commodities in this sector, followed 
by copper and its byproducts, aluminum 
and related items, as well as other down-
stream products.
The Islamic Republic exported $1.237 
billion worth of such minerals and min-
ing products in the ninth calendar month 
of Azar (November 22-December 21), 
$44,000 more than the figure for the pre-
vious month.
Based on IMIDRO data, over 3.188 mil-
lion tons of minerals and mining products 
worth $3.544 billion were also imported 
into the country during the mentioned nine 
months, registering a three-percent rise in 
terms of weight, and a 32-percent increase 

in terms of value.
Iran exported around $10.532 billion of 
minerals and mining products in the previ-
ous Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20, 2022), registering an increase 
of 91 percent year on year, an official with 
Iran’s Trade Promotion Organization (TPO) 
has announced.
According to Head of TPO’s Minerals and 
Mining Industries Desk Elaheh Mokri, the 
exports amounted to 9.15 million tons in 
weight, showing a 12-percent rise com-
pared to the year 1399.
Steel ingot with $4.156 billion worth of ex-
ports was the top exported item in the pre-
vious year, followed by long steel products 
with $1.621 billion, copper cathodes with 
$1.357 billion, aluminum ingots with $607 
million, and flat-rolled steel products with 
$494 million, zinc ingots with $477 million, 
iron ore and concentrate with $280 million 
and sponge iron with $238 million worth 
of exports, she said. The above-mentioned 
products with a total value of $9.230 billion 
accounted for approximately 87.6 percent 
of the total exports of metals and minerals 
in the year 1400, the official said.
Having 81 different types of minerals, Iran 
is one of the top 10 mineral-rich countries 

across the globe. In this regard, the Iranian 
government has been seriously pursuing 
several programs for promoting the min-
ing sector as a major contributor to the 
country’s economic growth.
Iran’s proven iron ore reserves are 2.7 
billion tons, while the country’s copper 
reserves are 2.6 billion tons. The country 
also has 11 million tons of zinc reserves.
The total proven reserves of Iran’s mines 
are estimated at about 60 billion tons, 
which is expected to reach more than 100 
billion tons with the implementation of the 
Industry, Mining, and Trade Ministry’s ex-
ploration programs over 500,000 square 
kilometers of new mineral zones.
Despite the country’s huge potential in this 
area, due to some issues like the lack of 
necessary machinery and equipment and 
the lack of access to financial resources 
and foreign investment because of the U.S. 
sanctions, the Iranian mining sector has 
been struggling to operate at its maximum 
capacity over the past few years.
So, the government programs for promot-
ing this industry are mainly focused on re-
lying on domestic sources for helping the 
mining sector overcome its current prob-
lems and hit its ideal targets.

Exports from mining sector exceeds $9b in 9 months



اقتصاد استان

Isfahan News

 همزملان بلا خجسلته ایلام میلاد 
باسلعادت حضلرت فاطمله زهلرا 
سلام اهلل علیهلا و والدت ملوالی 
متقیان حضلرت علی علیه السلام، 
عملیلات اجرایلی احلداث دفتلر 
نمایندگلی اتلاق بازرگانلی اصفهان 
در شهرستان های شلهرضا، سمیرم 

و دهاقلان آغلاز شلد.
مسلعود گلشلیرازی رئیلس پارلمان 
در  اصفهلان  خصوصلی  بخلش 
ایلن مراسلم بلا بیلان اینکله آغلاز 
عملیات اجرایلی یکلی از مهم ترین 
برنامه های اتلاق بازرگانلی اصفهان 
با هلدف تمرکززدایلی از مرکلز و در 
راستای توسلعه اقتصادی همه جانبه 
شهرسلتان های اسلتان، بله عنوان 
قطلب اقتصلادی کشلور می باشلد، 
افزود: خدا را شلاکریم که نخسلتین 
سلاختمان دفتلر نمایندگی اتلاق در 
شهرسلتان های شهرضا، سلمیرم و 
دهاقان بلا حضور فرماندار، شلهردار، 
رئیلس شلورای اسلامی شلهر و 
اعضای شلورای راهبلردی این دفتر 
و فعاالن اقتصادی خوشلنام شهرضا 

برگزار شلد.
وی ابراز امیلدواری کلرد: این مکان 
با همت جمعلی در کمتر از یکسلال 
بله بهره بلرداری رسلیده و محلل و 
مأوایلی بلرای برقلراری میزهلای 
گفتمانی میان صاحبان کسلب و کار 
و محلی زاینلده برای اقتصاد اسلتان 

و شهرسلتان باشد.
رئیلس اتلاق بازرگانلی اصفهلان بلا 
تأکیلد بلر اینکله طلی ده روز و در 

ایلام منتهی بله دهله مبلارک فجر، 
7 سلاختمان جدید مرتبط بلا فعاالن 
اقتصادی استان، رونمایی و عملیات 
اجرایلی آن آغلاز خواهلد شلد افزود: 
ایلن پروژه هلا شلامل سلاختمان 
مرکزی اتلاق بازرگانی اصفهلان در 
مجاورت سلالن اجاس، سلاختمان 
توسلعه و تشلکل ها در مجلاورت 
ترمینلال صفله و 5 دفتلر نمایندگی 
در شلهرضا، گلپایلگان، خوانسلار، 

نجف آبلاد و نائیلن می باشلد.
گلشلیرازی با بیلان اینکله معتقدیم 
در صورت ایجاد مشلارکت از طریق 
تبیین و آگاه سلازی، توسلعه محقق 
خواهلد شلد تصریلح کلرد: یکلی 
از ابزارهلای توسلعه پایلدار، ایجلاد 
بسلترهای فیزیکی الزم می باشلد و 
به همین جهلت گسلتره جغرافیایی 
احلداث دفاتلر نمایندگلی اتلاق 
بازرگانلی اصفهان در شهرسلتان ها 
ایجلاد  بلرای  نقاطلی  و  تعییلن 
سلاختمان ایلن دفاترانتخلاب شلد.

در ادامه این مراسلم حبیب قاسلمی 
شهردار شهرضا ضمن تقدیر و تشکر 
از هیئت رئیسله و هیئلت نمایندگان 
اتلاق بازرگانلی اصفهلان و اعضای 
شلورای راهبلردی دفتلر نمایندگی 
پارلملان بخش خصوصلی اصفهان 
در شلهرضا گفلت: ایجلاد ایلن دفتر 
منطقله ای بلر اسلاس یلک طلرح 
مطالعاتلی دقیلق بلوده و انشلاءاهلل 
زمینه سلاز رشلد اقتصلادی منطقه و 

اسلتان خواهلد بود.
جعفلری  امیلر  سلید  همچنیلن 

فرمانلدار ایلن شهرسلتان بلا اشلاره 
بله پتانسلیل های شهرسلتان های 
شلهرضا، سلمیرم و دهاقلان گفت: 
بلرای بالفعلل شلدن ظرفیت هلای 
موجود در این شهرسلتان ها، نیازمند 
حمایت بخش خصوصلی به منظور 
تسلهیل در املور فعلاالن اقتصادی 

هسلتیم.
وی در ادامه از حضور فعاالنه فعاالن 
اقتصلادی شلهرضا و هملت اتلاق 
بازرگانلی اصفهلان بلرای کمک به 
توسلعه اقتصادی ایلن مناطق تقدیر 
کرده و خواستار تسلریع در راه اندازی 

این سلاختمان شلد.
در ادامله ایلن مراسلم از شلهردار، 
و  راه  اداره  رئیلس  و  فرمانلدار 
پلاس  بله  شهرسلازی شلهرضا 

همراهلی در فرآینلد تخصیلص 
زمین و آغلاز احداث سلاختمان دفتر 
نمایندگی اتلاق بازرگانی اصفهان در 

ایلن شهرسلتان ها تقدیلر شلد.
همچنیلن پیلش از آغاز این مراسلم 
رضلا بلرادران اصفهانلی، رئیلس 
کمیسلیون حقوقی و پارلمانلی اتاق 
بازرگانی اصفهان در نشست اعضای 
هیئلت رئیسله و هیئلت نمایندگان 
اتلاق بازرگانلی اصفهلان بلا فعاالن 
اقتصادی شهرسلتان شهرضا با بیان 
اینکله اتلاق اصفهلان در دوره نهلم 
در حوزه حقوقی در کشلور پیشلگام 
بود، اظهار داشلت: در زمان بررسلی 
و تصویلب قانلون اخلال در نظلام 
اقتصادی از سلوی مجلس شلورای 
اسلامی، اتلاق اصفهلان به عنلوان 

نماینلده اتاق هلای بازرگانلی در 
جلسلات مربوطله حضلور داشلت. 
30 عنلوان مجرمانله این قانلون در 
حال تبدیل بله 400 عنوان مجرمانه 
بود که بلا درایلت فعلاالن اقتصادی 
اسلتان و تذکلرات آنهلا، در نهایلت 
ایلن قانلون مسلیر درسلتی را طلی 
کلرد. وی افلزود: حلدود 70 درصلد 
ایلن پیشلنهادات از سلوی فعلاالن 
اقتصادی شلهرضا به اتلاق اصفهان 
منتقل شلد که نشلان از تیزهوشلی 
و نکته سلنجی آنهلا داشلت کله جا 
دارد از آنها تشلکر کنم. همچنین در 
این دوره بیشلترین مراجعله فعاالن 
اقتصادی اسلتان بله اتلاق اصفهان 
مربلوط بله مباحلث حقوقلی بلوده 

اسلت.
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معلاون عملران شلهری شلهردار اصفهلان 
گفلت: پلروژه اتصلال بزرگلراه معللم بله 
بللوار فرزانلگان در محلدوده مناطلق هفلت 
و ۱۲ شلهرداری بلا هزینله ای باللغ بلر 55 
میلیارد ریلال اجرا شلد که در کاهش سلوانح 
رانندگی ورودی شهر بسلیار تاثیرگذار است.

اصغلر کشلاورزراد در گفت وگلو بلا خبرنلگار 
ایمنلا، اظهلار کلرد: پلروژه اتصلال بزرگلراه 
معلم بله بلوار فرزانلگان در محلدوده مناطق 

هفلت و ۱۲ شلهرداری واقع شلده اسلت.
وی افلزود: عملیلات اجرایلی ایلن پلروژه با 
هزینله ای بالغ بلر 55 میلیلارد ریال آغاز شلد 

و حلدود یلک ملاه پیلش بله طلور کاملل به 
پایان رسلید، پلس از هماهنگی هلای الزم با 
شلرکت های خدماتلی بله خصوص شلرکت 
توزیع بلرق، نسلبت به روشلنایی ایلن پروژه 

نیلز اقدام شلد.
معلاون عملران شلهری شلهردار اصفهلان 
ادامله داد: عملیلات نلازک کاری از جملله 
اجرای نیوجرسلی و موضوع خط شلش معابر 
انجلام شلد و به تازگلی بلا دسلتور شلهردار 
اصفهلان این پروژه بله بهره برداری رسلید و 

در اختیلار شلهروندان قلرار گرفلت.
وی خاطرنشلان کرد: این پروژه تأثیر بسلیار 

مسلتقیم در کاهش سلوانح رانندگی ورودی 
شلهر دارد، چراکه با اجرای آن وسلایل نقلیه 
سلنگین کله قصلد ورود بله شلهر اصفهلان 
و تلردد بله سلمت شلرق یلا جنلوب شلهر 
را دارنلد، بله طلور مسلتقیم از طریلق بللوار 
فرزانلگان بله رینلگ چهلارم و از آنجلا بله 
سلمت شلرق و جنلوب شلهر انتقلال یابنلد.

کشلاورزراد تصریلح کلرد: پلروژه اتصلال 
بزرگلراه معللم بله بللوار فرزانلگان بله طور 
قطلع در موضلوع ترافیلک سلطح شلهر و 
کاهش حجم ترافیک قسلمت ورودی شلهر 
اصفهلان از سلمت شلمال تأثیلر بسلزایی 

داشلته اسلت، همچنین اجرای این پروژه در 
کاهلش آلودگی هوای شلهر نیز مؤثر اسلت.

وی گفت: این اتصال از سلمت شاهین شلهر 
بله سلمت بللوار معللم و سلپس بله طلرف 
خیابلان کاوه امتلداد می یابلد و پلس از آن 
بلا هدایلت تابلوهلای راهنمایی ورانندگلی 
از سلمت راسلت خیابلان کاوه، بزرگلراه از 
مسلیر اصلی جدا می شلود و خودروهلا بدون 
ورود بله خیابلان کاوه از محلل زیرگلذر بله 
بللوار فرزانلگان و سلپس بلا قرارگیلری در 
رینلگ چهلارم بله شلرق و جنلوب اصفهان 

. سلند می ر

معللاون هماهنگللی امللور اقتصللادی اسللتانداری 
اصفهللان گفللت: در ششللمین نشسللت سللتاد مراکللز 
لجسللتیک وزارت راه و شهرسللازی، موافقللت اصولی 
نخسللتین دهکللده لجسللتیک )بندر خشللک( کشللور 
در اصفهللان، بللا پیش بینللی سللرمایه گذاری بخللش 
خصوصللی و سیاسللت گذاری، حمایللت و نظللارت 

بخللش دولتللی پللس از ۱0 سللال اخللذ شللد.
امیررضللا نقللش بللا اعللام ایللن خبللر، اظهللار کللرد: 
بللر اسللاس بنللد ۱3 مصوبلله هیئت وزیللران در سللال 
۱3۹۲ احللداث و بهره بللرداری از دهکللده لجسللتیک 
)بنللدر خشللک( بلله اسللتان اصفهللان واگللذار، ولللی از 
آن زمللان بللا وجللود پیگیری هللای مختلللف نتیجه ای 

عملیاتللی حاصللل نشللده بللود.
وی اداملله داد: نظللر بلله موقعیللت خللاص اسللتان 
اصفهللان در حللوزه حمللل و نقل و لجسللتیک کشللور 
به ویللژه قللرار گرفتللن در کریللدور شللمال - جنللوب 
و ترانزیللت بین المللللی اعللم از زمینللی، ریلللی 
و هوایللی، در دوره مدیریتللی جدیللد اسللتان ایجللاد 
دهکللده لجسللتیک )بنللدر خشللک( به عنللوان یکللی 
از پیشللران های مهللم توسللعه اقتصللادی اسللتان، در 
دسللتور کار قللرار گرفللت و بللا پیگیری هللای متعللدد 

و فشللرده در یللک سللال گذشللته، نهایتاً در ششللمین 
نشسللت سللتاد مراکللز لجسللتیک کشللور بللا تدبیللر 
و همراهللی وزیللر راه و شهرسللازی بللا احللداث و 
بهره بللرداری دهکللده لجسللتیک )بنللدر خشللک( 
اصفهللان موافقللت شللد. معللاون هماهنگللی امللور 
اقتصللادی اسللتانداری اصفهللان، گفللت: بللا توجلله به 
هم جللواری اسللتان اصفهللان بللا ۹ اسللتان در مرکللز 
کشللور، در حللال حاضللر ایللن اسللتان به عنللوان یکی 
از بزرگتریللن هاب هللای حمللل و نقلللی کشللور 
محسللوب می شللود بلله طللوری کلله حجللم بللار 
ایللن اسللتان در حللوزه حمللل و نقللل زمینللی بالللغ بللر 
54 میلیللون تللن و در حللوزه ریلللی نیللز بالللغ بللر ۱0 

میلیللون ُتللن در سللال اسللت.
نقللش گفللت: مقللرر شللد، دهکللده لجسللتیک )بنللدر 
خشللک( در منطقه شللرق اصفهللان با مسللاحت 7۲۹ 
هکتللار جنللب ایسللتگاه راه آهللن سیسللتان و منطقلله 
ویللژه اقتصللادی شللرق واقللع شللود کلله این طللرح در 

سللطح ملللی مصللوب شللده اسللت.
وی خاطرنشلان کرد: تحقیقات میدانلی و مکان یابی 
پلروژه دهکلده لجسلتیک در سلطح اسلتان توسلط 
دانشلگاه اصفهلان و دانشلگاه صنعتلی اصفهلان در 

سلال های گذشلته انجام شلد و پس از انجلام مراحل 
تحقیقاتی طلرح این دهکلده در کارگلروه اقتصادی و 
اشتغال اسلتان و شورای توسلعه و برنامه ریزی استان، 
سلند آمایلش مللی کشلور و سلتاد مراکز لجسلتیک 
کشلور بررسلی و ملورد تأییلد و تصویب قلرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اسلتانداری اصفهان، 
خاطرنشلان کرد: در آینده نزدیک با واگلذاری زمین و 
عملیلات اجرایی فاز نخسلت این دهکده لجسلتیکی 
بلا مشلارکت بخلش خصوصلی و حضلور فعلاالن 
اقتصادی و زیسلت بوم کسلب و کار اسلتان اصفهان 
تحت نظر شلورای سیاسلت گذاری و نظارت اسلتانی 

آغلاز خواهد شلد.
نقش افلزود: تلاش می شلود در فاز نخسلت پلروژه 
امکانات و خدمات زیر بنایی اعم از خدمات لجسلتیک 
پایه شلامل تأسیسلات اتصال به خطوط ریلی کشور، 
بارگیری، تخلیه، جابجایلی بار، نگهلداری و انبار، انبار 
خشلک فله، مخازن ویلژه مایعات، انواع سلردخانه ها، 
باراندازهلای ویلژه خطلوط ریللی، پایانله کانتینلر و 
همچنیلن خدملات ارزش افلزوده شلامل فضاهلای 
اداری، گملرک، دفاتلر شلرکت ها و بهره بلرداران، 
صنایع بسلته بندی، مجموعله تعمیرگاه هلا و خدمات 

خودرویی، محوطه هلای باربری های َخلرد و نیز تمام 
واحدهای مالی، تجاری و رفاهی وابسلته لحاظ شلود.

وی ادامله داد: اکنلون با کسلب موافقلت اصولی این 
طلرح پلس از ۱0 سلال می توانیم آغاز شلروع بله کار 
پروژه مهم دهکده لجسلتیک )بندر خشک( اصفهان 

را اعلام کنیم.

ــا  ــان ب ــاد اصفه ــه اقتص ــود چرخ بهب
اجرای طرح دهکده لجستیک

معاون هماهنگلی امور اقتصادی اسلتانداری اصفهان 
اظهلار کلرد: با بله ثملر رسلیدن ایلن طلرح از لحاظ 
پدافنلدی، حملل و نقلل جلاده ای و ریلی بلار، تحولی 
عظیلم بلرای اسلتان رقلم خواهلد خلورد و چرخله 

اقتصلادی اصفهلان نیلز بهبلود خواهلد یافت.
نقش گفلت: بلرای روان شلدن چرخه اقتصلادی باید 
هم افزایلی و هماهنگی میلان مجموعه های مختلف 
ایجاد شلود تا در راسلتای یکدیگر بتواننلد به چرخش 

چلرخ اقتصاد کملک کنند.
وی یکلی از نقلاط قلوت بله ثملر رسلیدن ایلن طرح 
را تحلول در حلوزه صلادرات دانسلت و گفت: اسلتان 
اصفهان در شلاهراه حیاتی شلمال به جنوب و شلرق 

به غلرب جلاده ای و ریللی کشلور قلرار دارد. از طرفی 
اسلتانی که در سلال توانایی تولیلد 50 میلیلون تن بار 
را دارد و اسلتانی صنعتلی اسلت می توانلد از موقعیت 

دهکلده لجسلتیک بله خوبلی بهره مند شلود.
معلاون هماهنگلی املور اقتصلادی اسلتانداری 
اصفهان، افزود: اسلتقرار ایلن دهکده باعث می شلود 
هزینه هلای تولید، جابجایلی محصلوالت و صادرات 
کاهلش و سلرعت تولید و نقلل و انتقلال بلار افزایش 
یابلد کله ایلن مسلئله باعلث افزایلش رونلق تولیلد 

خواهلد شلد.
نقلش تصریلح کلرد: می توانیلم اصفهلان را بهشلت 
سلرمایه گذاری و مکانی برای جذب سرمایه در کشور 
کنیلم. به تعبیلری تصویلر اصفهلان آینده بلا دهکده 

لجسلتیک بسلیار زیباتر خواهلد بود.
وی دهکده لجسلتیک اصفهلان را نخسلتین دهکده 
ایلن حلوزه در کشلور دانسلت و گفلت: ایلن طلرح 
بلا سلرمایه گذاری بخلش خصوصلی و حمایلت و 
نظارت بخلش دولتی انجلام خواهد شلد. البته نظارت 
نهادهای اسلتانی تا انتهای پلروژه ادامله خواهد یافت 
تا بلا کیفیت و قلدرت دهکلده لجسلتیک اصفهان به 

ثملر برسلد و ملردم از آن منتفع شلوند.

معاون شهردار مطرح کرد:

کاهش سوانح رانندگی ورودی های اصفهان

صدوربرای نخستین باردرکشورمجوزایجاد دهکده لجستیک؛

لنگر بندر خشک در اصفهان به زمین رسید

با هدف تمرکززدایی از مرکز در شهرستان های شهرضا، سمیرم و دهاقان انجام شد؛

آغاز عملیات اجرایی احداث دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان

منصلور شیشله فروش، در گفت وگو بلا خبرنگار ایمنلا، با بیلان اینکه حفاظت 
از تاالب بلا اهلداف اولیه حفاظلت از تنوع زیسلتی مطرح اسلت، اظهلار کرد: 
تلاالب گاوخونی بلا 47 هزار هکتار وسلعت، یکلی از کانون های جلدی تولید 
ریزگرد با اثرات زیسلت محیطی اسلت و تشلدید ریزگردهلای آن می تواند تا 

شلعاع 500 کیلومتری اسلتان های دیگر را هلم دربربگیرد.
وی افلزود: تنها یلک درصلد آن رطوبلت دارد و الزم اسلت سلازمان حفاظت 
محیط زیسلت کشلور، طرح احیای تاالب بین الملللی گاوخونی را در دسلتور 
کار قرار دهلد. این جاذبله و زیسلتگاه طبیعی بین الملللی با هلدف حفاظت از 

اکوسیسلتم، نیازمند طلرح جامع احیلای تاالب ها اسلت.
مدیلرکل مدیریت بحلران اسلتانداری اصفهلان گفلت: تلاالب گاوخونی در 
سلال ۱۹75 تحت پوشلش تاالب های بیلن المللی کنوانسلیون رامسلر قرار 
گرفلت و از آن جلا کله تلاالب ارزش بین الملللی دارد، به عنوان پیکلره بزرگ 
منحصربه فلرد در تغذیله آب هلای زیرزمینلی، کنتلرل سلیاب و نگهداری 
ملواد غذایلی در زیسلتگاه های شناسایی شلده همچلون تلاالب رودخانه تپه 
شنی، دشت های سلپید، شلوره زار، شلن زار، تپه ماهور و کوه آشلتیان در مرکز 

رودخانه، نقلش دارد.
وی اضافله کرد: ایلن تاالب بلا 47 هلزار هکتار وسلعت اکنلون ۹۹ درصد آن 
خشلک اسلت و چنانچه به یکی از کانون هلای جدی تولیلد ریزگرد بلا اثرات 
زیسلت محیطی تبدیلل شلود، تشلدید ریزگردهلا و ذرات گردوغبلار تلاالب 
می توانلد پنلج اسلتان قلم، تهلران، چهارمحال وبختیلاری، مرکزی و یلزد را 

تحت تأثیلر بحران فرسلایش بلادی قلرار دهد.
شیشله فروش با اشلاره به اهمیلت و جایلگاه تلاالب بین الملللی گاوخونی در 
اکوسیستم زیسلت بوم فات مرکزی کشلور و حفظ حیات پرندگان، جانداران 
و گیاهان مختلف، گفت: این تاالب در گذشلته سلاالنه میزبان ۱50 هزار بال 
انواع پرنده بوده اسلت، اما براسلاس آخرین سرشلماری، سلاالنه کمتر از 700 

پرنلده مهاجر در این تاالب مشلاهده می شلود.
وی با بیان اینکله اجرای طلرح احیای تلاالب گاوخونی اجتناب ناپذیر اسلت، 
اظهلار کلرد: حفاظلت تنلوع زیسلتی و ذخایلر ژنتیکلی، حفلظ فرصت های 
ارزشلمند گردشلگری، حمایلت از ارزش های تاریخلی و فرهنگلی، تغییرات 
و تعدیلل آب وهلوای منطقله، کنترل سلیاب، پاالیلش آالینده هلا و تصفیه 
پسلاب، از کارکردهلای ارزشلمند تلاالب گاوخونلی اسلت کله بلا احیلای 
ایلن تلاالب بین الملللی ضملن محافظلت از منابلع آب و خلاک، مخاطرات 
زیسلت محیطی و بیابان زایلی در سلطح اسلتان اصفهلان نیلز کاهلش پیلدا 

می کنلد.
مدیرکل مدیریت بحران اسلتانداری اصفهان افزود: خشک شدن تاالب تبعات 
زیسلتی بسلیاری همچون خیلزش گردوغبلار، کاهلش حجم سلفره های آب 
زیرزمینی و تشدید بیماری پوسلتی سلالک در منطقه را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به کنوانسیون بین المللی رامسر، خاطرنشلان کرد: این کنوانسیون 
بلرای حمایت از زیسلتگاه های پرنلدگان مهاجر آبلی در تاالب هلای مهم دنیا 
تشلکیل شلده و یکی از تاالب های مورد تاکیلد آن، تلاالب گاوخونی اصفهان 

ست. ا

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
در بازدیدها و بررسی ها از تاالب بین المللی گاوخونی 
اکنون ۹۹ درصد این زیستگاه مهم طبیعی به طور کامل 

خشک شده است.

۹۹ درصد تاالب گاوخونی خشک است؛

درگیری ۵ استان با پدیده گردوغبار

گزارش

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان 
گفت: سازمان عمران در سال جاری حدود 
3۲ پروژه در برنامه اجرایی خود داشته است 
که تاکنون ۲۱ پروژه تکمیل شده و در اختیار 
شهروندان قرار گرفته است یا در مراحل پایانی 
قرار دارد، همچنین عملیات اجرایی ۱3 پروژه 
دیگر ظرف یک ماه آینده در سازمان عمران 

آغاز می شود.
امیرعباس رحمتی اظهار کرد: سازمان عمران 
شهرداری اصفهان به عنوان بازوی توانمند 
مجری پروژه های عمرانی در کان شهر 
اصفهان با بهره گیری از معدن سنگ الشه و 
خاک تونان مجتمع تولیدی صفه در خدمت 

شهروندان است.
وی افزود: سازمان عمران در سال جاری 
حدود 3۲ پروژه در برنامه اجرایی خود داشته 
است که تاکنون ۲۱ پروژه تکمیل شده و در 
اختیار شهروندان قرار گرفته است یا در مراحل 
پایانی قرار دارد، همچنین سازمان عمران ۱3 
پروژه دیگر در برنامه اجرا دارد که عملیات 

اجرایی آن تا یک ماه آینده آغاز می شود.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان 
با اشاره به پروژه هایی که سازمان عمران 
به تفکیک در مناطق پانزده گانه در دست 
اجرا دارد، تصریح کرد: پروژه بلوار گل ها و 
خیابان جی شیر در منطقه چهار در دست 
اجرا است که عملیات اجرایی بلوار گل ها تا 
حدودی به انجام رسیده و عملیات خیابان 
جی شیر نیز در حال انجام است. امیدواریم با 
کاهش برودت هوا با سرعت بیشتری عملیات 
اجرایی این دو خیابان انجام شود. رحمتی 
ادامه داد: در منطقه پنج شهرداری اصفهان 
عملیات نازک کاری و تکمیل تأسیسات برقی 
و مکانیکی پارکینگ توحید در دست اجرا 
است، همچنین در منطقه شش شهرداری، 
سازمان عمران توانست پل ورودی شهرک 
شهید کشوری را به بهره برداری برساند تا 
شهروندان بتوانند از مسیر خروجی شهرک 

شهید کشوری استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: در مجموعه باغ فدک 
در منطقه هفت شهرداری اصفهان، با توجه 
نزدیک شدن به ایام پایانی سال جاری و 
فرارسیدن نوروز سال ۱40۲، سازمان عمران 
در حال تکمیل و احداث دو خیابان در این 
محدوده است که عملیات اجرایی آن نیز پیش 
از ایام پایان سال تکمیل خواهد شد و در اختیار 
شهروندان و میهمانانی که به شهر اصفهان 

سفر می کنند، قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان 
در خصوص پروژه های عمرانی منطقه ۹ 
شهرداری افزود: عملیات احداث خیابان 
بهشت از سال گذشته آغاز شد و تا اواسط 
سال جاری در اختیار شهروندان منطقه ۹ قرار 
گرفت که با آزادسازی دو پاک باقی مانده، 
عملیات تکمیلی این خیابان نیز در دست اجرا 
قرار خواهد گرفت که امیدواریم تا پایان امسال 
تکمیل شود. وی گفت: بهسازی خیابان 
امیرکبیر در منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان 
از پروژه های دیگر سازمان عمران است، 
خیابانی که در انتهای منطقه صنعتی شاپور 
قرار دارد و امیدوارم بتوانیم عملیات تکمیلی و 
بهسازی این مسیر را اجرایی کنیم و در اختیار 

شهروندان این منطقه قرار دهیم.
رحمتی با اشلاره بله پروژه هلای منطقه ۱3 
شلهرداری اصفهلان اظهلار کلرد: احلداث 
راه آسلمان پروژه ای اسلت کله در محدوده 
کلوه قائمیله تعریلف شلده اسلت، للذا بله 
دنبال احداث مسلیر زیبایی جهت اسلتفاده 
شلهروندان آن منطقله از محلدوده کلوه 
قائمیه هسلتیم. وی ادامه داد: در منطقه ۱4 
شلهرداری اصفهان عملیات احداث خیابان 
عاشلق سلوم حدفاصلل میلدان جللوان تا 
اتوبان فرودگاه را در دسلت اجرا قلرار دادیم، 
پلروژه ای که با احلداث آن مسلیری ایمن و 
عریلض را در اختیلار شلهروندان آن منطقه 
قلرار می دهلد و می توانلد از حوادثلی کله 
در آن محلور ایجاد می شلد جلوگیلری کند، 
همچنین احلداث خیابلان ولی عصلر )عج( 
که عملود بلر خیابان عاشلق سلوم اسلت، 
از دیگلر پروژه هلای دسلت اجلرا در ایلن 

منطقه اسلت.

 اجرای ۲۱ پروژه عمرانی
در سال جاری

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری 
اصفهان خبر داد:

 خبر

ISFAHAN
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اصفهلان فرمانلده یگان حفاظلت اراضی اسلتان اصفهلان از رفلع تصرف 
فوری بیلش از ۱0۶ هکتار اراضی ملی اسلتان اصفهان بله ارزش یک هزار 

و 7۹۸ میلیارد توملان خبر داد.
سلرهنگ امیرسلعید باقری فرمانده یگان حفاظت اراضی اسلتان اصفهان 
اظهار داشلت: از ابتدای سلالجاری تا کنون، بیلش از ۱0۶ هکتلار از اراضی 
ملی و دولتی اسلتان اصفهان در گسلتره ۱۱5 شهر این اسلتان با هوشیاری 
کارکنلان این فرماندهلی از چنلگال متصرفان خلارج و رفع تعلرض فوری 

. شد

وی اذعلان داشلت: ارزش این اراضلی رفع تصرف شلده یک هلزار و 7۹۸ 
میلیلارد تومان برآورد شلده اسلت.

فرمانلده یگان حفاظلت اراضی اسلتان اصفهلان با بیلان اینکه ایلن یگان 
وظیفله حراسلت و رفع تصلرف انفلال و اراضلی دولتلی و ملی را بلر عهده 
دارد عنوان کلرد: برای ایلن اراضی جمعاً تعلداد ۸۹ مورد تعلرض گزارش و 
واقع شلده بود کله با اقداملات بعمل آملده مورد رفلع تصرف قلرار گرفت و 

بلا معترضین برخورد شلد.
وی با اشلاره به اینکه هرگونله اقدام فیزیکلی مانند دیوار و فنس کشلی در 

اراضی ملی و دولتلی ممنوع بلوده و تصرف اراضلی ملی و دولتی به شلمار 
می رود، گفت: بلا پایش روزانه توسلط عوامل یگان حفاطت اراضی اسلتان 

اصفهلان، عرصه بر متصرفان اراضی ملی اسلتان تنگ شلده اسلت.
سرهنگ باقری خاطرنشان کرد: سلامانه ۱۶5۶ به صورت شلبانه روزی به 
منظور دریافلت اخبار و اطاعلات مردملی در ارتباط با تصلرف اراضی ملی 
و دولتی فعلال بوده و مردم عزیز اسلتان اصفهلان می توانند ملوارد تصرف، 
تعرض و دخاللت در اراضی دولتلی و مللی را از طریق تماس با این شلماره 

به یگان حفاظلت اراضی گلزارش دهند.

فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان 
خبر داد؛

رفع تصرف فوری اراضی 
ملی استان اصفهان به 
 ارزش یک هزار
و ۷۹۸ میلیارد تومان
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رییس گـروه بهبـود تغذیه جامعـه معاونت بهداشـتی دانشـگاه 
علوم پزشـکی اصفهان بـا بیان اینکـه بیش از نیمـی از جمعیت 

بزرگسـاالن ایـن اسـتان دچـار اضافـه وزن یـا چاقی هسـتند، 
گفـت: دوران کرونـا، ابتـا بـه چاقی یـا اضافـه وزن را تشـدید 

کرده اسـت.
مرجـان منوچهری روز یکشـنبه در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنا 
افـزود: بر اسـاس آخریـن آمـار موجـود از جمعیت زیر پوشـش 
دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان در سـال ۱۴۰۰ حـدود ۵۳.۷ 
درصـد از جمعیـت بزرگسـال )شـامل جوانـان، میانسـاالن و 
سـالمندان( و نزدیـک بـه یک پنجـم نوجوانـان، درگیـر اضافه 

وزن یـا چاقی هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه ۵۱ درصـد از جمعیـت میانسـاالن اسـتان 
اصفهان نیز چاقی شـکمی دارند، اظهار داشـت: چاقی شـکمی 
بـا بیماری های غیر واگیـر و سـندروم متابولیک مرتبط اسـت و 
می تواند بـه دیابت، کبد چـرب یا انواع سـرطان ها منجر شـود.

منوچهری افزایـش اضافه وزن و چاقی را زنـگ خطری برای 
سـامتی افـراد دانسـت و اضافـه کـرد: دوران همـه گیـری 
بیمـاری کوویـد-۱۹ بـه دلیـل کـم تحرکـی، بـی تحرکی و 
تغییـر الگـوی غذایی مـردم عاملی بـرای تشـدید اضافه وزن 

یـا چاقی شـد.
رییس گـروه بهبـود تغذیه جامعـه معاونت بهداشـتی دانشـگاه 
علوم پزشـکی اصفهـان با تاکیـد بر اینکـه اضافـه وزن و چاقی 
امروزه یـک معضل جهانی اسـت، تصریـح کرد: چاقـی، نوعی 
سـوء تغذیه بر اثر بیش خـواری یا تغذیه نادرسـت اسـت و یکی 
از عوامـل اصلـی بیماری هـای غیـر واگیـر از جملـه دیابـت و 

پرفشـاری خـون به شـمار می آید.
وی با اشـاره بـه ضـرورت پیشـگیری از اضافـه وزن و چاقی در 
بین افـراد با هـدف کنتـرل بیماری هـای غیـر واگیر، گفـت: با 
توجه بـه اهمیت ایـن موضوع، سـیزدهمین بسـیج ملـی تغذیه 
از ۲۴ دی امسـال تـا ۷ بهمـن جـاری بـا مشـارکت بخش های 
مختلـف و به منظور آگاهـی سـازی و به کارگیـری راهکارهای 

مختلف بـرای تأمیـن سـامت جامعـه برگزار می شـود.
منوچهـری شـعار این پویـش را "حـال خوب بـا وزن مناسـب" 
اعـام کـرد و افـزود: در ایـن بسـیج ملـی تـاش می شـود تـا 
حسـاس سـازی برای مردم درباره اضافه وزن و چاقـی ایجاد و 

از ابعـاد مختلـف به ایـن موضـوع پرداخته شـود.
وی اسـتفاده از ظرفیـت آمـوزش و پـرورش، رسـانه ها، 
شـهرداری ها و نهادهای علمـی و دانشـگاهی را از برنامه های 
بسـیج ملی تغذیه دانسـت و خاطرنشـان کـرد: در ایـن رویداد 
برای برگـزاری برنامه هایی ماننـد ارائه دوره های آموزشـی یا 

جشـنواره های غـذای سـالم برنامـه ریزی شـده اسـت.
وی همچنیـن از ارائـه خدمـات مشـاوره تغذیـه بـه مـردم در 
مراکز بهداشـت و جامع سـامت خبر داد و اظهار داشـت: مردم 
می تواننـد بـا مراجعـه به ایـن مراکـز در صورتـی که بـه اضافه 
وزن یـا چاقـی مبتـا باشـند بـه پزشـک یـا کارشـناس تغذیه 

ارجـاع داده شـوند و از خدمـات تخصصـی بهـره بگیرند.

منوچهری بـا بیـان اینکه اصـاح الگوهـای غذایـی نامطلوب 
بـرای پیشـگیری از اضافـه وزن یـا چاقـی بسـیار مهم اسـت، 
تصریح کـرد: امروزه بسـیاری از مـردم از غات تصفیه شـده و 
میـان وعده هایی مانند کیـک و بیسـکوییت و لبنیـات پر چرب 

اسـتفاده می کننـد که بایـد اصاح شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه داشـتن تحـرک ماننـد پیـاده روی یـا 
ورزش کـردن باید پیوسـته باشـد تـا تأثیر داشـته باشـد، افزود: 
اگر در نوجوانـی نتوانیـم جلوی اضافـه وزن را بگیریـم نوجوان 
ما در آینـده به یـک فرد بزرگسـال چـاق تبدیل می شـود و این 

فراینـد، پیـش رونده اسـت.
سـیزدهمین بسـیج ملـی تغذیه بـا شـعار " حـال خوب بـا وزن 
مناسب" از ۲۴ دی امسـال آغاز شـد و تا هفتم بهمن ادامه دارد.

اگـر شـاخص تـوده بدنـی )BMI( بیـن ۲۴.۹ تـا ۲۹.۹ باشـد 
شـخص دارای اضافـه وزن اسـت امـا اگـر ایـن شـاخص برابر 
بـا ۳۰ و بیشـتر از آن باشـد شـخص چـاق محسـوب می شـود.

شـاخص توده بدنی با تقسـیم وزن )بـه کیلوگرم( بر تـوان دوم 
قد )بـه متر( بـه دسـت می آید.

اسـتان اصفهان بیش از پنـج میلیـون و ۳۰۰ هزار نفـر جمعیت 
در ۲۸ شهرستان دارد که امور بهداشتی و درمانی ۲۶ شهرستان 
)جـز کاشـان و آران و بیدگل( بـا بیش از چهـار میلیـون و ۷۰۰ 

هـزار نفر جمعیـت با دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان اسـت.

رییس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

نیمی از جمعیت بزرگسال اصفهان اضافه وزن یا چاقی دارند

 یلـدا توکلی  هزینـه بـاالی کاالها 
به همـراه کاهش قـدرت خریـد مردم 
باعث شـده تا بـازار لـوازم خانگـی نیز 
مانند سـایر کاالهـای مصرفـی مردم 
با رکـود معامـات روبرو باشـد امـا در 
این میـان افزایـش قیمت تولیـد لوازم 
خانگـی بـر داغی این شـرایط سـخت 

افزوده اسـت.

 افزایش قیمـت به صورت 
خودسرانه

رونـد افزایـش نـرخ دالر عاملـی 
شـده تـا تعـدادی از تولیدکننـدگان 
بـه بهانـه افزایـش قیمـت مـواد اولیه 
درخواسـت هایی مبنـی بـر افزایـش 
قیمت هـا را بـه وزارت صنعـت اعـام 
کنند. حتـی تعـدادی از تولیدکنندگان 
عرضـه کاال را به بازار محـدود کرده اند 
کـه همیـن موضـوع عاملـی شـده تا 
قیمـت آن کاالهـا در بـازار افزایـش 
پیـدا کنـد، بـه طوریکـه در طـی چند 
روز اخیـر تعـدادی از تولیدکننـدگان 
بـه صـورت خودسـرانه لیسـت جدید 
قیمـت محصـوالت خـود را کـه بـا 
متوسـط رشـد ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبه 
رو اسـت راهـی بـازار کرده انـد. البته از 
اواخر خرداد امسـال سـخنگوی وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت از صـدور 
مجـوز افزایـش ۱۵ درصـدی قیمـت 
بـرای تلویزیـون و ۱۰ درصـدی برای 
یخچـال، یخچـال فریـزر و ماشـین 
لباسشـویی و ظرفشـویی خبـر داده 
بـود کـه از اول تیـر اجرایـی شـد. امـا 
بررسـی ها حکایـت از آن دارد کـه این 
افزایـش قیمت های چند روز گذشـته، 
غیرقانونـی اسـت امـا از طـرف دیگـر 
تولیدکننـدگان معتقدنـد در شـرایطی 
کـه قیمـت مـواد اولیـه مـدام در حال 
افزایـش اسـت بـدون افزایـش قیمت 
قادر بـه ادامـه فعالیـت نخواهیـم بود. 
بـه نظـر می رسـد وزارت صنعـت نیـز 
باید بـه ایـن موضـوع ورود پیـدا کرده 
و ضمن رعایت حقـوق تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان سیاسـت روشنی را 
نسـبت به صنعت لوازم خانگی داشـته 
باشـند تا بازار با نابسـامانی قیمتی روبه 
رو نشـود. اما در مجموع و در بازار لوازم 
خانگـی، افـت قـدرت خرید مـردم در 
تقاضا تأثیر مستقیم گذاشـته و فروش 
حـدود ۸۰ درصـد کاهش یافته اسـت. 

از سـوی دیگر فـروش اینترنتـی لوازم 
خانگـی و عرضـه این محصـوالت در 
فروشـگاه های زنجیـره ای بـر رونـد 
فعالیـت کاسـبان ایـن صنـف تأثیـر 

مسـتقیم گذاشـته است.

 از تیرماه تاکنـون مجوزی 
قیمـت  افزایـش  بـرای 

لوازم خانگی صادر نشد
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت 
معـدن و تجـارت، چندی پیـش گفته 
بـود کـه از تیرمـاه تاکنـون مجـوزی 
بـرای افزایـش قیمـت لـوازم خانگـی 
صادر نشـده و در حـال حاضر نیـز مواد 
اولیه این صنعت افزایش نیافته اسـت. 
بیشتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، 
لوازم خـط تولیدشـان را بـرای پنج ماه 
آینده با نـرخ ارز قبلی خریدند و بنابراین 
نیـازی به افزایـش قیمت وجـود ندارد. 
اما اگـر تولیدکننـده ای افزایش هزینه 
داشـته باشـد، طبق روال قبل می تواند 
آن را بـه سـازمان حمایـت مصـرف 
کننـدگان و تولیدکننـدگان ارائـه کند 

تا مـورد بررسـی قـرار گیرد.

 شـش یـا هفـت شـرکت 
قیمـت محصوالت خـود را 

افزایش داده اند
اتحادیـه  رئیـس  پازوکـی  اکبـر 
فروشـندگان لوازم خانگی اسـت. وی 

با اشـاره بـه شـوک های روانـی ایجاد 
شـده در بـازار لـوازم خانگـی بعـد از 
نوسـان های نرخ ارز، گفت: شـرکت ها 
بـه شـکل رسـمی هیچ گونـه افزایش 
نرخـی را اعمـال نکردنـد و نتوانسـتند 
مجـوز افزایـش قیمـت لـوازم خانگی 
را از سـازمان حمایـت و سـازمان 
صمت دریافت کننـد. البته تعـدادی از 
شـرکت ها فـروش را متوقـف کردند و 
کاالها را نگه داشـتند برخی شـنیده ها 
نیـز حاکـی از این مهم اسـت کـه چند 
نمایشـگاه فـروش لـوازم خانگـی در 
شـیراز و تبریـز از تحویـل کاال پس از 
فـروش امتنـاع کردنـد. وی همچنین 
ضمن تأییـد افزایش قیمـت ۱۰ تا ۱۵ 
درصـدی برخـی از شـرکت های لوازم 
خانگـی گفت: شـش یا هفت شـرکت 
قیمت محصـوالت خـود را بیـن ۱۰ تا 
۱۵ درصـد افزایـش داده انـد، امـا بقیه 
شـرکت ها هنـوز قیمت هـا را افزایش 
نداده اند و منتظر صـدور مجوز افزایش 
قیمـت از سـوی سـازمان حمایـت 
مصـرف کننـدگان و تولیدکننـدگان 

هسـتند.

 مجـوزی بـرای افزایـش 
قیمت صادر نشده است

وی در رابطـه بـا اینکـه آیـا قیمت ها با 
مجوز سـازمان حمایت باال رفته گفت: 
پیگیـری از سـازمان حمایـت و صمت 

نشـان می دهـد کـه مجـوزی بـرای 
افزایـش قیمـت صـادر نشـده اسـت. 
پازوکی با بیان اینکه سـازمان حمایت 
باید به مـردم و اتحادیه اعـام کند که 
مجـوزی بـرای افزایش قیمـت صادر 
کـرده یـا خیـر تصریـح کـرد: مبنـای 
گران فروشـی در اتحادیه لیسـت سـه 
سـتونه سـامانه ۱۲۴ اسـت، امـا االن 
که حداقل شـش کارخانـه قیمت ها را 
افزایـش دادند و بقیه هـم منتظر مجوز 

هسـتند، تکلیف مشـخص نیست.

 ضعـف قطعه سـازی در 
صنعت لوازم خانگی

اینکـه  خصـوص  در  پازوکـی 
نوسـان های نـرخ ارز تـا چه میـزان در 
قیمـت کاالهـای تولیـد داخـل تأثیـر 
می گـذارد؟ گفـت: مطابـق بـا آمـار 
انجمـن لـوازم خانگـی از ۱۰۰ درصـد 
کاالهـای تولیـد داخلـی ۳۰ درصـد 
از قطعـات آن در داخـل کشـور تولیـد 
می شـود. وی بـا اشـاره بـه ضعـف 
قطعه سـازی در صنعت لـوازم خانگی، 
گفـت: اقدامات بنیـادی برای توسـعه 
صنعـت لـوازم خانگـی انجـام نشـده 
اسـت برخـی از تولیدکنندگان بـه این 
نتیجـه رسـیدند که بهتـر اسـت اقدام 
به تولیـد قطعـات پاسـتیکی کنند به 
عنوان مثال برای تولید یخچال سـاید 
بای ساید حدود ۷۶۰ قطعه پاستیکی 

نیاز است متاسفانه تمام تولیدکنندگان 
توان تولیـد همه این قطعـات را ندارند. 
وی ادامـه داد: بـه نظـر می رسـد نباید 
مجوزهـای جدیـد بـرای تولید لـوازم 
خانگـی صـادر شـود و بایـد بـه آنچـه 
تولیـد می کنیم بهـاء بدهیـم و کیفیت 
تولیـدات خـود را افزایـش بدهیـم. 
همچنین در قیمت بایـد رقابت را حفظ 
کنیم و فقط بـه فکر تولیـد و فروش در 
داخل کشـور نباشـیم؛ بازارهای جدید 
صادارتـی بـرای خـود تعریـف کنیـم 
لـوازم خانگـی می توانـد ارزآوری قابل 

توجهـی بـرای ایـران ایجـاد کند

 99 درصد کاالهای قاچاق 
اینترنتی فروش می رود

وی در ادامـه کاالهای عرضه شـده در 
فروشـگاه های اینترنتـی را کاالهـای 
قاچـاق دانسـت و افـزود: ۹۹ درصـد 
از کاالهایـی قاچـاق و فیـک در ایـن 
فروشـگاه ها عرضـه می شـوند و هیچ 
نهـادی بـر عملکـرد آن هـا نظـارت 
ندارد؛ در این شـرایط اقتصـادی دولت 
از کاسـبان ۱۵ روزه مالیـات را مطالبـه 
می کنـد. به گفتـه ایـن فعـال صنفی؛ 
مردم بـرای خرید کاال از سـامانه جامع 
گارانتـی، کد شناسـانه و کـد رهگیری 
اسـتعام دریافـت کنند اگـر کاالهای 
در این سـامانه ها تعریف نشـده باشـد 

کاالی قاچـاق محسـوب می شـود.
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خبرگـزاری رویتـرز بر پایـه دسترسـی بـه داده هـای شـرکت های رصـد کننده 
محموله هـای نفتـی مدعـی شـد کـه صـادرات نفـت ایـران در دو مـاه پایانـی 
سـال ۲۰۲۲ بـه باالتریـن سـطح در سـه سـال گذشـته رسـیده و بـا آغاز سـال 
۲۰۲۳ نیـز محموله هـای سـنگین تری روانـه چین و ونزوئا شـده اسـت. سـارا 
 SVB Energy( وخشوری،مدیرشرکت مشـاوره »اس وی بی انرژی اینترنشـنال
International( بـه رویترز گفـت: »صادرات نفت خـام ایران در دسـامبر ۲۰۲۲ 
به طور متوسـط روزانـه ۱.۱۳۷ میلیون بشـکه بود که بـا ۴۲ هزار بشـکه افزایش 
نسـبت به متوسـط روزانـه ثبـت شـده در نوامبربـه باالتریـن رقمی که در سـال 

۲۰۲۲ برآورد کـرده بودیم، رسـید.« خانم وخشـوری افزود: »درمقایسـه با دولت 
ترامپ، ]در دوره بایـدن[ هیچ گونه اقدام جـدی علیه صادرات نفـت ایران صورت 
نگرفته اسـت. صـادرات ]نفت ایـران در[ ژانویـه نیزتا کنـون مانند ماه هـای اخیر 
باال بوده اسـت.« بـه گفتـه او، کاهـش تقاضای چیـن و عرضـه نفت روسـیه در 
بـازار چین چالـش بزرگـی برای ایـران بوده اسـت. بـا این حـال، این کارشـناس 
انرژی خاطرنشـان کـرد که بیشـتر نفـت صادراتی ایـران همچنان عـازم چین و 
بخشـی از آن هم راهی ونزوئا می شـود. در مقابل، آدرین واتسـون، سـخنگوی 
شـورای امنیت ملـِی کاخ سـفید، گفت کـه اجـرای تحریم های وضع شـده علیه 

ایران با قدرت ازسـوی دولت جو بایدن در حال اجراسـت و »شـاخص های کان 
اقتصـاد ایـران به وضـوح ایـن ادعـا را تأییـد می کند.«اما شـرکت مشـاور »پترو 
لجسـتیکس« )Petro-Logistics( که عرضه نفت را دنبـال می کند، ازثبت روند 
صعودی صـادرات ایران خبـرداد و تأیید کرد که صـادرات نفت ایـران به باالترین 
سـطح ازمارس ۲۰۱۹ رسـیده اسـت. همزمان، شـرکت کپلـر )Kpler( نیز اعام 
کرد که صـادرات نفت خام ایـران در نوامبـر گذشـته ۱.۲۳ میلیون بشـکه در روز 
بوده کـه باالترین میزان ازاوت گذشـته وهمسـطح با صـادرات آوریـل ۲۰۱۹ به 

شـمار می رود. 

روند صعودی 
صادرات نفت 
ایران در سال 
 2023

صادرات نفت خام ایران 
دردسامبر ۲۰۲۲ روزانه ۱.۱۳۷ 
میلیون بشکه گزارش شده است؛ 

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

پلیس راهور به توئیت اخیر 
سخنگوی صمت واکنش نشان داد؛

باال گرفتن دعوای 
صمت و راهور!

بنـا بـر آمارهـا حجـم متوسـط سـالیانه آب جـاری رودخانـه ارس در سـی 
سـال گذشـته، ۱۰.۵ میلیارد مترمکعب اسـت و بنا بـه آمار منابع پژوهشـی 
ترکیـه ۱۳ میلیـارد مترمکعـب کـه از ایـن مقـدار ۴ میلیـارد مترمکعـب از 
ترکیه، ۲ میلیـارد مترمکعب ازارمنسـتان، ۲ میلیارد مترمکعـب ازجمهوری 
آذربایجان و ۲.۵ میلیارد مترمکعب از ایران سرچشـمه می گیـرد. هر یک از 
کشـورهای این حوضه آبی، سـدهایی را در مسـیر این رود احـداث کرده اند 
کـه از مهم تریـن این سـدها می تـوان بـه سـد آخوریـان )مشـترک میان 
ارمنسـتان و ترکیه(، سـدهای ارس و خـدا آفرین )مشـترک میـان ایران و 
باکو( اشـاره کرد. در این شـرایط حاال چند سـالی اسـت که دولت ترکیه در 
راسـتای طرح »پروژه شـرقی آناتولی« موسـوم به »داپ« بـه جلوگیری و 
خروج آب از این کشـور بـا احداث سـدهای بـزرگ در سرچشـمه های رود 
ارس اقدام کـرده اسـت. پروژه جنـوب شـرقی آناتولی نیـز با عنـوان طرح 
»گاپ« شـناخته می شـود که عمدتًا سدسـازی بـر سرشـاخه های دجله و 
فرات اسـت. در این شـرایط اتاق بازرگانی ایران نتیجه پژوهشـی را منتشر 
کرده اسـت که بر اساس بررسـی های کمیسـیون توسـعه پایدار اتاق ایران 
درباره آثار پـروژه آناتولی شـرقی )داپ( بر منابع آبی شـمال غـرب ایران، از 
کاهش ۳۰ درصدی سـهم ایران از منابع آبی رودخانه ارس حکایت دارد. در 
بخشـی از این پژوهش که آثار اجـرای پروژه آناتولی شـرقی )داپ( کشـور 
ترکیـه بـر روی منابـع آبـی رودخانـه ارس را بررسـی می کند، تأکید شـده 
اسـت: »طی سـال های اخیر سـدهای متعددی بـر روی دو رودخانـه کورا 
و ارس و سرشـاخه های آن هـا در کشـورهای مختلـف باهدف تولیـد برق، 
آبیـاری اراضی کشـاورزی، تأمین آب شـرب، کنترل سـیاب و حمل ونقل 
با ظرفیتـی بالغ بر ۲۵ میلیـارد مترمکعب احداث شـده اسـت. افزایش ایجاد 
سـازه ها و سـدهای آبـی به ویـژه در سـال های اخیر به ویـژه ایجاد ۱۴ سـد 
در کشـور ترکیـه ازجمله پـروژه آناتولی شـرقی موسـوم بـه داپ )DAP( و 
همچنیـن آلودگـی آب رودخانـه ارس به ویـژه از سـوی کشـور ارمنسـتان 
درنتیجه فعالیت هـای معدنی و همچنین نیروگاه اتمی متسـامور در کشـور 
ارمنسـتان باعث تنـزل کمیـت و کیفیـت آورد رودخانه ارس در سـال های 
اخیر شـده و در آینده نیز می تواند دسترسـی به منابـع آب رودخانـه ارس را 
محدودتر کند. اجرا و تکمیل آناتولی شـرقی موسـوم به داپ )DAP( کشور 
ترکیه در آینـده نزدیک ممکن اسـت سـهم ایـران از منابع آبـی در حوضه 
آبریز ارس رابیـن ۲۵ تـا ۳۰ درصـد کاهش می دهـد. قطع یا کاهـش آورد 
رودخانـه مرزی ارس توسـط ترکیه منجر به مشـکات جدی بـرای تأمین 

آب شـرب و کشـاورزی مناطق پائین دسـت شود.« 
کارشناس محیط زیست

 رضا علیپور  »رود ارس« شاهرگ حیاتی برای منطقه 
شمال غرب ایران محسوب می شود. ارس که با همین 
نام نیز در کشورهای هم جوار شناخته می شود، از 
دامنه شمالی کوه های بینگول داغ استان ارزروم ترکیه 
سرچشمه می گیرد و پس از طی مسافتی طوالنی با 
پیوستن رود »آخوریان« به آن، مرز مشترک میان ترکیه 

و ارمنستان را تا آذربایجان )نخجوان( ترسیم می کند.

گزارش

پروژه آب در برابر نفت ایران؛
 ترکیه با »داپ« و »گاپ«

در کمین است

 حوریه محزونیه  همانطور که قابل پیش 
بینی بود انتقادهای پلیش راهور به اولین و 
مهم ترین مسئول آلودگی و تصادفات و مرگ 
و میرهای جاده ای با واکنش همراه شد. این 
در حالی است که پلیش راهور مدت هاست به 

اوضاع بی سروسامان خودرویی گایه دارد.
ماجرا از توئیت سخنگوی وزارت صمت با انتقاد 
از پلیس کلید خورد؛ »این روزها نظیر خیلی از 
روزها، شهروندان ناظر ناکارآمدی مدیریت 
ترافیک شهری هستند. بارش مختصر برف، 
ترافیک بی سابقه ای ایجاد کرده و ضعف 
عملکرد پلیس درمدیریت آن برهمه آشکار 
شده، اگر پلیس راهور یک صدم آنچه درمورد 
خودرو نظر می دهد به وظیفه ذاتی خود عمل 

کند شاهد چنین فجایعی نخواهیم بود.«
رییس مرکز اطاع رسانی پلیس راهور تهران 
بزرگ گفت: بخش عمده ای از مشکات 
ترافیکی و آلودگی شهرهای بزرگ به 
ویژه تهران مربوط به از رده خارج نکردن 
خودروهای فرسوده و تولید خودروهای بی 
کیفیت است.سرهنگ شریفی در واکنش 
به توئیت اخیر سخنگوی صمت گفت: جای 
بسی شگفتی دارد، سخنگوی وزارت صمت به 
جای شرمندگی و عذرخواهی از مردم به خاطر 
تولید خودروهای بی کیفیت، در مباحثی که 
خودشان سهم زیادی دارند، آن را به دیگران 

منتسب می کنند.
رییس مرکز اطاع رسانی پلیس راهور تهران 
بزرگ این را هم گفت: نمایشگاه هایی که 
وزارت صمت در موضوعات مختلف در شهرها 
به ویژه در تهران برگزار می کند، موجب تراکم 
ترافیک در سطح معابر و نارضایتی مردم 
می گردد که مسئولین مربوطه در این حوزه 
نیز باید شرمنده مردم باشند، نه طلبکار. به گفته 
وی، مدیریت ترافیک صرفًا بر عهده پلیس 
نیست و پاکسازی شبکه معابر در زمان برف و 
باران در شهرها بر عهده شهرداری و در راه ها 

بر عهده وزارت راه می باشد.
این موارد در حالی است که چندی پیش 
رییس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه در عراق 
گواهینامه رانندگی موضوعیت ندارد، گفت: در 
این کشور هر فردی که رانندگی بلد باشد از 
خودرو استفاده می کند و به همین دلیل هم 
تصادفات در عراق سه ونیم برابر ایران است اما 
کشته های تصادفات در این کشور نصف ایران 
است چرا که خودروهایشان ایمن تر است. به 
گزارش ایسنا، سردار سید کمال هادیانفر در 
همایش بانوان فرهنگ یار ترافیک، گفت: 
بسیاری سه عامل انسان، راه و وسیله نقلیه 
را عامل وقوع تصادفات می دانند اما این ها 
تنها دالیل تصادفات نیستند، بلکه باید به 
این سه مورد، دوعامل مدیریت و آموزش را 

هم اضافه کنیم.

گرم تر شدن راسته لوازم خانگی
روندهای افزایشی در مواد اولیه و دالر بازار لوازم خانگی را داغ کرد؛

 زهرا وفایی نیا   نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، کمبود منابع، 
فرسودگی بیمارستان ها، مشکات جذب نیرو و تأمین دارو را نگران کننده 
دانست و گفت: می طلبد در بودجه ساالنه اعتبار مناسبی برای نوسازی 
بیمارستان ها پیش بینی و در مورد تأمین منابع برای جذب و ماندگاری کادر 
درمان از یک سو و تعادل در توزیع خدمات در بخش دولتی و خصوصی 

تصمیمات مهمی اخذ شود
سیدمرتضی خاتمی با انتقاد از اینکه سرمایه گذاری مناسبی برای بهبود 
سخت افزاری در حوزه بهداشت و درمان صورت نگرفته است، گفت: 
بسیاری از بیمارستان ها به ویژه در بخش دولتی فرسوده است و برخی 

از بیمارستان ها چندین بار اخطار ایمنی دریافت کرده اند که در این رابطه 
مراکز درمانی به تدریج به بحران و محل حادثه تبدیل می شوند و معلوم 

نیست در حوادث غیر مترقبه بتوانند خدمات رسانی کنند.
وی افزود: اگر بخواهیم بروزرسانی کنیم، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای 
تخت های فرسوده نیاز است این درحالی است که کل بودجه عمرانی 

محقق شده دولت در سال بسیار کمتر از این عدد است.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس یازدهم ادامه داد: در عین حال 
واقع بینی حکم می کند در بودجه ساالنه اعتبار مناسبی برای این مهم 
پیش بینی و در مورد تأمین منابع برای جذب و ماندگاری کادر درمان از 

یک سو و تعادل در توزیع خدمات در بخش دولتی و خصوصی تصمیمات 
مهمی اخذ شود.

خاتمی یادآور شد: کمبود دارو قابل پیش بینی شده بود اما تذکرات ما 
براساس مشاهدات میدانی از ماه ها پیش مورد توجه قرار نگرفت و اینک 
نیز افزایش غیر طبیعی در توزیع برخی اقام داروئی از جمله سرم جای 
سئوال دارد و به نظر می رسد موضوع نشتی و قاچاق باید مورد توجه قرار 
گیرد البته ناگفته نماند قیمت گذاری دستوری در همه حوزه ها آسیب زا 
است و برای مدیریت بازار باید شیوه های معقول تری بکار برد تا به روند 

تولید آسیب وارد نشود.

گفت و گو با نائب رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس بودجه برای نوسازی مراکز درمانی:

کمبود منابع 
و فرسودگی 
 بیمارستان ها 
نگران کننده است



قائم مقـام بنیاد ملی نخبـگان از اجـرای »طرح رفع نیازهای کشـور« 
و »طرح حل مسـاله« با حضور نخبگان و اسـاتید دانشـگاه ها خبر داد 
و گفـت: در طرح رفـع نیازهای کشـور ۵۰۰ مسـاله مطرح شـده که ۳ 
هزار نفر از نخبـگان در رفع آن مشـارکت دارند و در طرح حل مسـاله، 
۱۰۰ مسـاله ملـی را از هیات دولـت و اسـتان ها دریافـت کرده ایم که 
در هر اسـتان یک تا سـه مسـاله اسـتانی بـا مشـارکت اسـاتید مرتفع 

خواهد شـد.
به گـزارش ایسـنا، دکتـر ناصـر باقـری مقـدم در نشسـتی بـا عنوان 
»گفت وگـوی نخبـگان« کـه بـا حضـور وزیـر علـوم و ۵۶ نفـر از 
نخبـگان برگزیـده طـرح شـهید چمـران )ویـژه دانشـجویان پسـا 
دکتـری(، طـرح کاظمـی آشـتیانی)انتخاب اعضـای هیـات علمی(، 
طـرح شـهید وزوایی)حمایـت از دانشـجویان مقطع دکتـری( و طرح 
احمـدی روشـن)طرح مسـاله محور( و طـرح شـهید شـهریاری بنیاد 
ملی نخبـگان برگـزار شـد، در خصوص اجـرای طرح جـذب نخبگان 
در دانشـگاه ها بـه عنـوان عضـو هیـات علمـی، توضیـح داد: تاکنون 
تعداد نخبگانـی را که در ایـن حوزه به دانشـگاه ها معرفـی می کردیم، 

بسـیار زیاد بود؛ از این رو اسـتانداردهای باالیی برای این امـر در بنیاد 
ملـی نخبـگان در نظـر گرفته می شـد.

وی ادامه داد: در سـال جـاری بعد از تاکیـدات مقام معظـم رهبری در 
دیدار نخبـگان بـا ایشـان در زمینـه تسـهیل گری در جـذب نخبگان 
در دانشـگاه ها، بـا مسـاعدت وزیـر علـوم و شـورای عالـی انقـاب 
فرهنگـی، سـهمیه ۲۰ درصـدی بـرای نخبگان بـه منظور جـذب در 

دانشـگاه ها در نظـر گرفته شـد.
باقـری مقـدم، بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا ایـن سـهمیه ظرفیـت جـذب 
نخبـگان ۲ تـا ۳ برابـر افزایش یافته اسـت، یـادآور شـد: با ایـن روند 
امیدواریم در سـال آینده ۱۰۰ تـا ۲۰۰ نخبه با مسـاعدت وزارت علوم، 

عضو هیـات علمـی دانشـگاه ها شـوند.
قائم مقام بنیـاد ملی نخبـگان، اظهار کرد: اقـدام دیگر انجام شـده در 
ایـن زمینه، عاوه بر دو مسـیر سـابق مسـیر دیگری تعریف شـده که 
از نخبـگان خواسـته می شـود ۷ پیشـنهاد برای جـذب در دانشـگاه ها 
اعـام کننـد کـه ۳ پیشـنهاد بایـد در خـارج کانشـهرها باشـد و بـر 
اسـاس توانمندی های آنهـا به وزارتیـن علوم و بهداشـت و دانشـگاه 

آزاد معرفـی خواهند شـد.به گفته وی، نخبـگان در یکی از ۷ پیشـنهاد 
ارائـه شـده جانمایی خواهند شـد.

رفع مسائل استان ها با اساتید
قائـم مقـام بنیـاد ملـی نخبـگان از اجـرای طـرح رفـع نیازهای 
کشـور با حضور اسـاتید دانشـگاه ها خبر داد و یادآور شـد: در این طرح 
که از امسـال اجرایی شده اسـت، ۵۰۰ مسـاله مطرح شـده که ۳ هزار 
نفر از نخبـگان در رفـع آن مشـارکت دارند.وی بـا بیان اینکه اسـاتید 
در این طـرح نقش راهبـرد را دارنـد، گفت: طـرح دیگری را بـا عنوان 
»حل مسـاله« توسـط اسـاتید کلید زدیم که طی آن ۱۰۰ مسـاله ملی 
را از هیـات دولـت و اسـتان ها دریافـت کـرده و در هـر اسـتان ۱ تا ۳ 

مسـاله اسـتانی با مشـارکت اسـاتید مرتفع خواهد شـد.

مسکن نخبگان
باقـری مقدم بـا اشـاره به مسـکن نخبـگان، بـا تاکید بـر این که 
نیاز اسـت مشـکل مسـکن نخبگان با همکاری دانشـگاه ها حل شود، 

گفـت:  ما متعهد شـدیم کـه تا سـال آینـده هـزار واحد مسـکن برای 
نخبـگان تأمین شـود کـه در ایـن همـکاری می توانیـم این طـرح را 
کلید بزنیـم.وی تاکید کـرد: اگر این سـد با همـکاری معاونـت علمی 
ریاسـت جمهوری و وزارت علوم شکسـته شـود، شـور خوبـی را ایجاد 

خواهـد کرد.

شیوه نامه مادران نخبه پرور
قائـم مقـام بنیـاد ملـی نخبـگان از تدویـن شـیوه نامه مـادران 
نخبه پـرور خبـر داد و گفـت: در بنیـاد ملـی نخبـگان همـه نخبـه 
هسـتند، ولی سـن مـا از نخبگان حاضر در این نشسـت بیشـتر اسـت 
و مـا در تـاش هسـتیم تـا مشـکات نخبـگان را مرتفـع کنیـم.وی 
ادامـه داد: در کارگروه هـای بنیـاد ملـی نخبـگان، تدویـن شـیوه نامه 
مادران نخبه پـرور را در دسـتور کار داریـم و طی آن به دنبـال طراحی 
سیسـتمی برای نخبه پـروری هسـتیم. باقـری مقـدم اظهار کـرد: ما 
متوجه شـدیم مادران نخبه پرور جایـگاه باالیی در نخبه پـروری دارند 

و بایـد به طـور ویـژه حمایت شـوند.

معـاون مرکـز شـتابدهی و نـوآوری پـارک فنـاوری 
پردیـس تهـران بـا اشـاره بـه اهمیـت شـرکت های 
دانش بنیـان گفـت: شـتابدهنده ها و فضاهـای کار 
اشـتراکی در رشـد شـرکت های دانش بنیان و فنـاور به 
ویـژه در مراحـل ابتدایی شـکل گیری مؤثر هسـتند. در 
همین راسـتا امسـال با حمایت معاون علمـی، فناوری 
و اقتصـاد دانش بنیان رییـس جمهور، توسـعه و تقویت 
شـتابدهنده ها به ویژه شـتابدهنده های سـخت افزاری 

بیشـتر مورد توجـه قـرار خواهـد گرفت.
منصور مطلق، در ششـمین دوره رقابت ملی اسـتارتاپی 
اینوتکـس پیچ اظهـار کـرد: مـگا ایونـت اینوتکس در 
طول برگزاری دوازده دوره مختلف خود به بلوغ رسـیده 
و امیدوارم بسـتر مناسبی برای شـرکت تیم ها از سراسر 

کشـور فراهم شود.
وی افزود: رویـداد اینوتکس پیچ هـم زیرمجموعه این 
رویداد بزرگ اسـت. برندگان ایـن دوره از اینوتکس پیچ 
در اردیبهشـت ماه سـال آینده در پارک فناوری پردیس 
به رقابـت خواهنـد پرداخت. معـاون مرکز شـتابدهی و 
نوآوری پـارک فنـاوری پردیـس تهـران افـزود: مرکز 

شـتابدهی نـوآوری با هـدف توسـعه شـتابدهنده ها در 
سراسـر کشـور ایجاد شـده و اکنون بـا ۷۳ شـتابدهنده 
و ۲۴ فضـای کار اشـتراکی تأیید شـده در ارتباط اسـت.
مطلـق خاطرنشـان کـرد: امسـال توسـعه و تقویـت 
شـتابدهنده های سـخت افزاری بیشـتر مـورد توجـه 
قرار خواهـد گرفت. امـروز ۲۰ درخواسـت جدیـد برای 
عضویت در مرکز شـتابدهی از شتابدهنده ها و فضاهای 
کار اشـتراکی اصفهانـی داریم. گفتنی اسـت ششـمین 
دوره رقابت ملی اسـتارتاپی اینوتکس پیـچ با همکاری 
شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهـان و پـارک فناوری 
پردیـس تهران صبـح امروز، پنجشـنبه ۲۹ دی مـاه، در 

اصفهـان برگزار شـد.
در ایـن رویـداد ۱۲ تیـم فنـاور بـا هـدف جـذب 
سـرمایه گذار، معرفی به صنعـت و دریافت تسـهیات 
برای شـرکت در رویـداد بین المللـی اینوتکـس ۲۰۲۳ 
به رقابـت پرداختنـد. برگزاری جلسـات مشـترک بین 
تیم هـا و شبکه سـازی در راسـتای توسـعه فعالیت های 
دانش بنیان از جمله دسـتاوردهای این رویداد محسوب 

می شـود.

دانشمندان موفق به تولید لباس های ضد 
ویروس و باکتری برای آتش نشان ها و 
سربازان شده اند که پارچه بکار رفته در آن 
می تواند ویروس ها را از بین ببرد. به نقل از 
آی ای، آیا می دانستید لباسی ساخته شده 
است که می تواند ویروس ها و باکتری ها 
را از بین ببرد؟ این لباس مخصوص به 
محافظت از افرادی که از ما محافظت 
می کنند، کمک می کند، اما استفاده از آن 
به عنوان یک پوشش محافظ روی لباس 
آنها یک چالش بزرگ است. بر اساس بیانیه 
مطبوعاتی پژوهشگران دانشگاه آلبرتا 
اکنون در تاش هستند تا این پارچه های 
خودتمیز شونده را برای خط تولید و در 
نهایت، تعبیه روی انواع لباس ها مناسب 

کنند.

در سطح  تولید  با  سازگار 
صنعتی

پاتریشیا دولز، پژوهشگر ارشد این پژوهش 
می گوید: ما می خواهیم این فناوری را از 
آزمایشگاه بگیریم و آن را به گونه ای توسعه 
دهیم که برای فرآیندهای تولید در سطح 
صنعتی کارآمد و سازگار باشد. این یک گام 
بسیار بزرگ است. این پروژه یک ساله بر 
بهبود عملکرد کوتاه مدت و بلندمدت این 
روکش پارچه ای متمرکز است و هدف این 
است که تولید صنعتی آن در مقیاس وسیع 
از نظر اقتصادی امکان پذیر شود. این کار 
با تقریباً یک میلیون دالر بودجه از سوی 
برنامه نوآوری برای تعالی دفاعی و امنیتی 
وزارت دفاع ملی آمریکا پشتیبانی می شود. 
این روکش از پوششی تشکیل شده است 
 )N-halamines( که از اِن-هاالمین ها
استفاده می کند که ترکیباتی هستند که 
می توانند باکتری ها و ویروس ها را به 
سرعت و به شکل کارآمد از بین ببرند و به 
راحتی روی پارچه تعبیه شوند. این ترکیب 
برای یونیفرم های محافظ برای همه از 
جمله سربازان و کارکنان بیمارستان گرفته 
تا آتش نشانان و امدادگران مناسب است. 
دولز می گوید: این راه حل می تواند برای 
هر نوع لباس محافظ، حتی ماسک های 
صورت اعمال شود که راه دیگری را برای 
کمک به آنها در سالم و ایمن ماندن معرفی 
می کند. یک سیستم شارژ مجدد مورد نیاز 
برای فعال کردن مجدد پوششی که روی 
یک لباس اعمال شده است نیز در دست 
توسعه است. این سیستم نیاز به فرو بردن 
لباس در محلول های حاوی کلر مانند سفید 

کننده دارد.

ایده آل برای شرایط سخت 
زندگی سربازان

دولز خاطرنشان می کند که از آنجایی 
که سربازان در میدان جنگ همیشه به 
وسایلی نظیر آب تمیز یا ماشین لباسشویی 
دسترسی ندارند، باید راهی آسان برای 
آنها وجود داشته باشد تا بتوانند لباس های 
خود را در شرایط سخت و محیط های 
دور تمیز کنند. ما می خواهیم سیستمی 
با حداقل دردسر ایجاد کنیم که حجیم 
یا سنگین نباشد، نیازی به انجام مکرر 
نداشته باشد و به راحتی قابل استفاده باشد. 
این سیستم ممکن است پودری یا مایع 
 Logistik باشد. پژوهشگران با شرکت
Unicorp Inc که یک شرکت کانادایی 
فعال در زمینه لباس های محافظ برای 
طیف وسیعی از مشتریان شرکتی و 
دولتی در سراسر جهان است، همکاری 
می کنند. هدف آنها تطبیق این فناوری با 
نیازهای مصرف کنندگان آن است. دولز 
می گوید: این شرکت در حال مشورت با 
مشتریان خود است تا دیدگاهی فراگیر 
برای پژوهش های ما به ارمغان بیاورد و 
به یک فناوری یا کاربرد در نساجی محدود 
نشود. این به ما کمک می کند تا بهترین 
فرآیند تولید را برای راه حل خود پیدا کنیم.

 خبراول
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ابداع لباس های ضد 
میکروب برای آتش 

نشانان و سربازان

توسط دانشمندان انجام شد:

خبرخبر

توسط اسپیس ایکس و ناسا اعالم شد:

زمان پرتاب اولین مأموریت فضایی سرنشین دار ۲۰۲۳
توسط یکی از شرکت های دانش بنیان ایران انجام شد:

تنوع کاربرد دستگاه ایرانی از حوزه شیمی تا پزشکی

معاون مرکز شتابدهی و نوآوری پارک فناوری پردیس تهران در رویداد اینوتکس پیچ اصفهان؛

نقش شتابدهنده ها در رشد و توسعه دانش بنیان ها مثبت است

 دریـا وفایی  سـید عـزت هلل ضرغامی درجمـع خبرنـگاران از 
آغاز ثبت ملی شـهرها و روسـتاها با رویکـرد تولیـد دانش بنیان و 
تقویـت اقتصـاد هویت بنیان خبـر داد و گفـت: به همـت معاونت 
صنایع دسـتی ایـن وزارتخانـه ۲ شـهر و یـک روسـتای اسـتان 
مازنـدران بـه عنـوان شـهرهای ملـی صنایع دسـتی بـه ثبـت 

ملی رسـید.
وزیـر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی ادامـه داد: در 
دومین جلسـه از ششـمین شـورای راهبـردی انتخاب شـهرها و 
روسـتاهای ملـی صنایع دسـتی، »آالشـت« به عنوان شـهر ملی 
جاجیم بافی، »بهشـهر« به عنوان شـهر ملی گلیچ بافـی و »درزی 
کًا« در شهرسـتان بابـل به عنـوان روسـتای ملـی حصیربافـی 

انتخاب شـدند.
وی بـا اشـاره بـه انتخـاب ایـن ۲ شـهر و یـک روسـتا به عنـوان 
شـهرهای ملـی صنایع دسـتی گفـت: ثبـت ملـی ایـن شـهر و 
روسـتاها در حقیقـت آغـاز ثبت هـای ملی شـهرها و روسـتاهای 
صنایع دسـتی بـا رویکـرد تولیـد دانش بنیـان و تقویـت توجـه و 

تحقـق اقتصـاد هویـت بنیـان اسـت.
ضرغامـی تاکیـد کـرد: رویکـرد جدیـد ثبـت ملـی شـهرها و 
روسـتاهای صنایع دسـتی حاصـل آسیب شناسـی دقیـق و 
نیازسـنجی مبتنی بـر واقعیـات موجـود اسـت. از سـرگیری این 
فعالیـت یکـی از شـاخص های عملکـرد معاونت صنایع دسـتی و 

هنرهـای سـنتی ایـن وزارتخانـه اسـت.

گفتنـی اسـت در دومیـن نشسـت از ششـمین شـورای راهبردی 
انتخـاب شـهرها و روسـتاهای ملی صنایع دسـتی که به ریاسـت 
مریـم جالی دهکـردی معـاون صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی 
و بـا حضـور نماینـدگان معاونت هـای وزارتخانـه، مرکـز میراث 
ناملـوس، نهـاد ریاسـت جمهوری و همچنیـن ائمـه جمعـه، 
فرمانـداران، شـهرداران، تشـکل ها و صنعتگـران مرتبـط برگزار 
شـد، پرونده هـای ارسـالی اسـتان مازنـدران مـورد بررسـی قرار 
گرفت و در این نشسـت »آالشـت« به عنوان شـهر ملـی جاجیم 
بافـی، »بهشـهر« بـه عنـوان شـهر ملـی گلیـچ بافـی و »درزی 
کًا« در شهرسـتان بابـل بـه عنـوان روسـتای ملـی حصیربافی 

انتخـاب شـدند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان خبر داد:

حل ۵۰۰ مساله با مشارکت نخبگان و ۱۰۰ مساله با حضوراساتید

دانـشبنیـان

اسـپیس ایکس و ناسـا تاریـخ پرتـاب مأموریـت کـرو 6 
)Crew(6- را تعییـن کرده انـد و طـی ایـن مأموریـت چهـار 
فضانورد از سـه کشـور مختلف به فضـا خواهند رفـت. به نقل 
از اسـپیس، اگر همه چیز طبـق برنامه پیش بـرود، مأموریت 
کـرو-6 در روز ۲6 فوریه انجام خواهد شـد. اسـپیس ایکس و 
ناسـا طی این مأموریت چهـار فضانورد را بـرای اقامتی تقریباً 
شـش ماهـه بـه ایسـتگاه فضایـی بین المللـی می فرسـتند. 
کپسـول »Dragon Endeavor« شـرکت اسـپیس ایکس 
بـر فـراز موشـک فالکـون ۹ از مرکـز فضایـی کندی ناسـا در 
فلوریـدا بـه سـمت ایسـتگاه فضایـی پـرواز می کنـد. ایـن 
مأموریـت از آن جهت کـرو-6 نامگذاری شـده که ششـمین 
پرواز قـراردادی سرنشـین داری اسـت که اسـپیس ایکس به 
مقصد ایسـتگاه فضایی بین المللی برای ناسـا انجـام می دهد. 
اگرچه کـرو-6 در واقع نهمین مأموریت مداری سرنشـین دار 

برای شـرکت ایـان ماسـک به طـور کلـی خواهـد بود.
ایـن شـرکت عـاوه بـر ماموریت هـای کـرو-۱ تـا کـرو-۵، 

پـرواز آزمایشـی دمـو-Demo( ۲-۲( و مأموریـت خصوصی 
Ax-۱ را بـه ترتیب در سـال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ به ایسـتگاه 
فضایـی بین المللـی انجـام داده اسـت و مأموریـت خصوصی 
اینسپیریشـن Inspiration۴( ۴( به مـدار زمین را نیـز در ماه 

سـپتامبر سـال ۲۰۲۱ انجـام داده بود.
مأموریـت کـرو-6 بین المللـی اسـت. اعضـای ایـن مأموریت 
 Stephen( متشـکل از فضانـوردان ناسـا، اسـتفان بـوون
Bowen( و وودی هوبـرگ )Woody Hoburg(، سـلطان 
النیـادی )Sultan Al Neyadi( از امـارات متحـده عربـی و 
آندری فدیایف )Andrey Fedyaev( فضانورد روس هسـتند.

بوون و هوبـرگ از ماه دسـامبر سـال ۲۰۲۱ در میـان خدمه 
کرو-6 حضور داشـتند. فدیایـف در ماه ژوئیه سـال ۲۰۲۲ به 
عنـوان بخشـی از قـرارداد مبادلـه خدمه بیـن ناسـا و آژانس 
فضایـی فـدرال روسـیه، روسکاسـموس، بـه ایـن مأموریـت 
اضافـه شـد و در همان مـاه، النیـادی بـه عنـوان چهارمین و 

آخریـن خدمـه مأموریـت انتخاب شـد.

ــی از  ــده در یک ــاال تولیدش ــاژ ب ــه ولت ــع تغذی ــتگاه منب دس
شــرکت های دانش بنیــان توانســته اســت در شــرکت ها و 
ــردن  ــت ک ــوع از آبدوس ــای متن ــرای کاربرده ــگاه ها ب دانش
ســطوح تــا اســتریل تجهیــزات پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار 

ــرد. گی
ــه  ــف ب ــع مختل ــزات در صنای ــتگاه ها و تجهی ــیاری از دس بس
عنــوان مثــال صنایــع پزشــکی بــرای کار کــردن بــه ولتاژهای 
بــاال نیازمنــد هســتند. در گذشــته ایــن منابــع در ابعــاد و وزن 
ــا  ــز آنه ــرات و تجهی ــدند و تعمی ــاخته می ش ــاال س ــیار ب بس

ــود. ــر ب بســیار زمانب
ــاد  ــدرت، ابع ــک ق ــم الکترونی ــرفت عل ــا پیش ــروزه ب ــا ام ام
ــع بســیار کوچــک شــده و از طــرف دیگــر کیفیــت  ــن مناب ای
ــاال بســیار  ــاژ ب ــه ولت ــاژ تأمیــن شــده توســط منبــع تغذی ولت
مطلوب تــر از گذشــته اســت، بــه نحــوی کــه اســتفاده از ایــن 

ــت. ــرده اس ــان تر ک ــیار آس ــزات را بس تجهی
ــاد  ــث ایج ــا، باع ــاژ درون مداره ــان ولت ــه نوس ــی ک از آن جای

ــین  ــود، مهندس ــاوت می ش ــج متف ــاص و نتای ــرات خ تغیی
ــد  یکــی از شــرکت ها منبــع ولتــاژ تغذیــه ای را طراحــی کردن
ــج  ــه نتای ــرده و ب ــرل ک ــع را کنت ــاژ درون منب ــد ولت ــا بتوانن ت

ــانند. ــواه برس دلخ
فربــد گلشــنیان از محققــان یکــی از شــرکت های دانش بنیان، 
منبــع تغذیــه ولتــاژ بــاال را از محصــوالت تولیدی این شــرکت 
دانســت و گفــت: ایــن دســتگاه دارای کاربردهــای مختلفــی از 
نظامــی و شــیمی تــا پتروشــیمی اســت و در آب دوســت کردن 

ســطوح و از بیــن بــردن آلودگی هــا کاربــرد دارد.
وی حــوزه پزشــکی را از دیگــر کاربردهــای ایــن ابزار دانســت و 
یــادآور شــد: ایــن دســتگاه بــرای رفــع چیــن و چروک پوســت 

و همچنیــن بــه عنــوان تیــغ جراحــی بــه کار بــرده می شــود.
گلشــنیان، اســتریل کــردن مــواد غذایــی را از دیگــر 
ــرد:  ــار ک ــر و اظه ــن دســتگاه ذک ــای ای ــای کاربرده زمینه ه
ــرکت ها  ــگاه ها و ش ــده و در دانش ــازار ش ــتگاه وارد ب ــن دس ای

ــت. ــه اس ــرد یافت کارب

وزیرمیراث فرهنگی، 
گردشگری وصنایع دستی 
درجمع خبرنگاران مطرح کرد:

آغاز ثبت 
ملی شهرها 
و روستاها با 
رویکرد دانش 
بنیان
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