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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان خبر داد:

واگذاری۵۰قطعهزمینبهدانشبنیانها

37 Weird & Fun 
Facts About The 

Human Body
5

مسوول دبیرخانه کارگروه اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

نرخمشارکتاقتصادیزناناستان۱۵درصداست

نیم رخ؛ بازدید از نادیده های مسجد جامع عتیق
چهارمین رویداد نیم رخ با محوریت بازدید از نادیده های مسجد جامع عتیق اصفهان، یکم تا هفتم بهمن ماه به همت سازمان 

فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد.
رسول شجاعی / خبرگزاری ایمنا
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»ریچـارد کانتیلـون«، اقتصـاددان ایرلنـدی- 
فرانسـوی، به ما آموخته اسـت کـه افزایش حجم 
پـول در اقتصـاد )یـا همـان تـورم( باعـث اثـرات 
متفاوتی در بخش هـای مختلف اقتصاد می شـود. 
در واقـع آنهایـی که زودتـر پـول جدیـد را دریافت 
می کننـد، از جیـب آنهایـی کـه در آخـر پـول بـه 
آنها می رسـد سـود می برند. بـه عبارتـی چیزی به 
ثروت جامعـه اضافه نمی شـود؛ ولی جیـب آنهایی 
کـه اول صـف دریافـت پـول جدیـد ایسـتاده اند، 
پرتـر و جیـب ته صفی هـا خالی تر می شـود. شـاید 

پیامد افزایش عرضـه پول در کوتاه مـدت، افزایش 
سـطح عمومی قیمت ها نباشـد، ولی به هم خوردن 
محاسـبه عامـان اقتصـادی و مخدوش شـدن 
تخصیـص منابـع در اقتصـاد و »سرمایه سـوزی« 
پیامد ناگزیر آن اسـت. طبیعی اسـت پدیـده ای که 
چنین تأثیر گسـترده ای بر کل اقتصاد دارد و شـیوه 
توزیع منابع را تغییر می دهد و جامعـه را به برندگان 
و بازندگان تقسـیم می کند، نمی تواند »سیاسـی« 
نباشـد. تورم یا همان افزایش حجـم )عرضه( پول 
در اقتصاد را باید از منظر سیاسـی و مناسبات قدرت 

نیـز بررسـی کرد.
سؤال اینجاسـت که چرا با تورم مزمن چنددهه ای 
در کشـورمان روبه رو هسـتیم؟ باید گفت مناسبات 
سیاسی-اقتصادی باعث اسـتمرار تورم شده است. 
روشـن اسـت کـه نزدیکـی بـه دولـت و بانک هـا 
)خلق کننـدگان پول در سیسـتم دسـتوری رایج در 
جهـان( می تواند قدرتـی بی بدیل در اختیـار افراد و 

گروه ها قـرار دهد تـا منافع خـود را دنبـال کنند.

ادامه در صفحه 2 ...

دکترامیرحسینخالقی
سرمقالـــه
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تورم؛ مولود همزیستی شوم اقتصاد و سیاست؛

افسارگسیختگی قیمت ها فرزند نامشروع نابسامانی هاست
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رئیس مجمع بسیجیان استان اصفهان عنوان کرد؛

درگیری های داخلی راهبرد استکبار 
جهانی برای مقابله با جمهوری اسالمی

محبوب ترین رمزارز در روزهای آغازین 2023؛

  شیبا اینو
سردمدار شد! 

معاون استاندار اصفهان خطاب به دستگاه های خدمت رسان اصفهان:

 برای نوروزی شاد، ایمن و امیدآفرین
وارد میدان شوید
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گفت و گو مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

 گاهی سرقت درخت
در اصفهان داریم

چهره روز

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در 
بازدید از شهرک صنعتی رازی شهرضا:

۴۴طرحخدماتیآماده
بهرهبرداریدرشهرکهایصنعتی

۱۶شهرستاناست

8
۴۴ طرح خدماتی در شهرک های صنعتی ۱۶ شهرستان استان 

آماده بهره برداری است.  

منبع: ایرنا

گزارش تصویری



در شـــهر

Isfahan News
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مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: 
این منطقه با ۳۲۳ فقره پروانه ساختمانی از 
ابتدای سال تاکنون، در تعداد کل صدور 
پروانه همچنین در تعداد صدور پروانه 
ساختمانی الکترونیکی در بین مناطق 
رتبه  اصفهان،  شهرداری  پانزده گانه 

نخست را کسب کرده است.
به گزارش ایمنا، هوشنگ نظری پور 
با اشاره به صدور پروانه ساختمانی به 
صورت الکترونیکی از اواسط سال جاری 
در شهرداری اصفهان اظهار کرد: بر این 
اساس تاکنون ۳۲۳ فقره پروانه ساختمان 

در منطقه ۱۵ صادر شده است.
وی با بیان اینکه از این تعداد پروانه 
صورت  به  پروانه   ۱۴۶ ساختمانی، 
الکترونیکی صادر شده است، ادامه داد: 
الکترونیکی شدن فرایند صدور، همچنین 
رسیدگی و سرعت عمل کارکنان اداره 
شهرسازی منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان 
از عوامل افزایش خدمت در عرصه صدور 
پروانه ساختمانی در سال جاری بوده است 
که از لحاظ مساحتی، این تعداد بیش از ۹۷ 

هزار متر مربع را در بر می گیرد.
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه اغلب شهروندان این منطقه از 
الکترونیکی شدن صدور پروانه ساختمانی 
متقاضیان  افزود:  داشته اند،  رضایت 
دریافت پروانه ساختمانی در این منطقه، 
به خوبی از سامانه سرا ۱۰ برای صدور 
پروانه ساختمانی خود استفاده کرده اند که 
افزایش آمار صدور پروانه در این سامانه 

تأیید کننده استقبال شهروندان است.
وی در ادامه از رشد سرمایه گذاری در 
حریم شهر با توجه به وجود سند پهنه بندی 
مصوب خبر داد و خاطرنشان کرد: حریم 
این منطقه قابلیت جذب سرمایه گذار را دارد 
و سرمایه گذاران می توانند برای احداث 
مجموعه های اقتصادی در این منطقه 

اقدام کنند.
نظری پور با بیان اینکه بازآفرینی محالت 
منطقه، یکی از اولویت های منطقه است، 
تصریح کرد: در این راستا خانه های فرسوده 
به صورت آپارتمانی، بازآفرینی می شود، به 
طور مثال با اجرای پروژه بازآفرینی ۲۰۰ 
خانه فرسوده در محالت، امکان احداث 

۵۰۰ واحد آپارتمانی فراهم می شود.
وی ادامه داد: تشویق مالکان به مرمت 
بناهای شاخص محله با رعایت ارزش های 
بومی و جلوگیری از مهاجرت الیه های 
اجتماعی ساکن در بافت های فرسوده از 
مهمترین موضوعاتی است که در این 

منطقه به آن توجه شده است.
اصفهان  شهرداری   ۱۵ منطقه  مدیر 
تاکید کرد: اقدامات موثری برای رفع 
مشکالت زیست محیطی، کمبود فضاها 
و عرصه های عمومی شهر در دستور کار 

قرار گرفته است.

رتبه نخست منطقه 
در صدور پروانه 

ساختمانی

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان 
خبر داد:

ــک  ــیس بان ــی تأس ــا حت ــی ی ــار ارزان بانک ــتفاده از اعتب ــکان اس  ام
)همــان »بانــک زدن«( را بایــد شــیوه ای معرکــه دانســت تــا 
ــرای  ــع الزم ب ــد مناب ــت بتوانن ــال راح ــا خی ــع ب ــای ذی نف گروه ه

ــد. ــن کنن ــه تأمی ــب بقی ــان را از جی ــری اهدافش پیگی
ائتــالف میــان گروه هــای ذی نفــع و مقامــات رســمی بــرای دریافــت 
»اعتبــار ارزان بانکــی« تجربــه غریبــی نیســت؛ ماجــرای تســهیالت 
ــه وام ارزان  ــرای آنک ــره ب ــاده و تبص ــالن م ــب ف ــی و تصوی تکلیف
ــی  ــع قدرت ــم. هرجــا منب شــامل حــال برخــی شــود را همــه می دانی
باشــد، رقابت هــا، چانه زنی هــا و همکاری هــا بــرای دسترســی 
ــت؛  ــاوت نیس ــه متف ــم قضی ــا ه ــرد و در اینج ــکل بگی ــه آن ش ب
شــبکه های ذی نفــع اقتصادی-سیاســی قدرتمنــد پیرامــون بانک هــا 
ــر  ــد. اگ ــتری می گیرن ــدرت بیش ــر روز ق ــه ه ــرد ک ــکل می گی ش
ــزی  ــه بانک مرک ــه مداخل ــوان ب ــد می ت ــود آم ــه وج هــم مشــکلی ب

ــود. ــدوار ب امی
از ماهیــت تــورم زای پــول دســتوری )دولتــی( بگذریم که کــم و بیش 
ــرارداد  ــالح »ق ــدارد، به اصط ــورم ن ــز ت ــی ج ــا حاصل ــای دنی همه ج
اجتماعــی« میــان شــهروندان و دولــت در ایــران منطــق تــورم را بــا 
ــای  ــت دولت ه ــه موفقی ــد. کاری ب ــد می کن شــدت بیشــتری بازتولی
ایــران در انجــام وظایفشــان نداریــم؛ ولــی دولتــی کــه براســاس متن 
قانــون اساســی بایــد مســکن، خــوراک، پوشــاک، بهداشــت، درمان، 
ــازد و  ــم س ــواده را فراه ــکیل خان ــات تش ــروش و امکان ــوزش و پ آم
ــرای همــه مــردم ایجــاد اشــتغال کنــد طبیعــی اســت کــه دولتــی  ب
ــا  ــن دولت ه ــه ای ــت ک ــن اس ــود. روش ــد ب ــرج خواه ــزرگ و پرخ ب
بــرای تأمیــن مخــارج خــود به ســراغ سیاســت های تورمــی خواهنــد 

ــاد هــم کــم اســت. ــرای ایــن دولت هــا حتــی بودجــه زی رفــت و ب
ــروی  ــذب نی ــراغ ج ــی س ــت سیاس ــب محبوبی ــرای کس ــا ب دولت ه
ــی سیاســی- ــاز، تعریــف پروژه هــای عمران انســانی بیــش از حــد نی

نمایشــی در کشــور و البتــه پخــش پــول )بخوانیــد اعانــه دادن( بیــن 
مــردم می رونــد. بوروکرات هــای دولتــی گذشــته از اجــرای سیاســت 
کلــی دولــت خــود بازیگــری مهــم بــه حســاب می آینــد کــه ســعی 
می کننــد در راســتای رشــد و بهبــود جایــگاه شــغلی و افزایــش 
ابتــکار عمــل خــود فعالیــت کننــد کــه بــر کســری بودجــه دولتــی و 

ــورم خواهــد افــزود. ــال آن ت ــه دنب ب
ــه  ــاله ب ــات چهارس ــرای رای آوردن در انتخاب ــم ب ــان ه ــی پارلم اهال
ــد و طبیعــی اســت  ــت و بانک هــا می رون ــر دول ســراغ فشــار آوردن ب
ــای  ــا و بخش ه ــه پروژه ه ــار ب ــص اعتب ــا تخصی ــد ب ــه بخواهن ک
ــردم  ــی م ــتاندارد زندگ ــد اس ــه می خواهن ــد ک ــان دهن ــاص نش خ
ــی  ــی اهال ــی وقت ــند. وانگه ــود بخش ــود را بهب ــه خ ــوزه انتخابی ح
مجلــس بــرای کســب محبوبیــت سیاســی، قوانینــی در مــورد 
حمایــت از فعــاالن فــالن بخــش یــا امهــال بدهــی آنهــا یــا بازخرید 
ــر  ــزی جــز فشــار ب ــد حاصــل چی فــالن محصــوالت وضــع می کنن
ــورم  ــود را در ت ــود و خ ــد ب ــی نخواه ــتم بانک ــزی و سیس بانک مرک
نشــان خواهــد داد. همــه ایــن مــوارد را کنــار ایــده اقتصــاد اتریشــی 
بگذاریــم کــه بانک هــای مرکــزی بــا بحــران ذاتــی دانــش و انگیــزه 
ــزی  ــداری مرک ــا بانک ــت ب ــن حال ــی در بهتری ــه رو هســتند و حت روب
مصلحت ســنجانه نمی تــوان بــه ثبــات اقتصــادی و اشــتغال و... 
ــی در  ــول اساس ــاد تح ــد ایج ــت نیازمن ــن وضعی ــر ای ــید. تغیی رس

ــت!  ــت اس ــردم و دول ــان م ــی می ــرارداد اجتماع ق

استاد دانشگاه و تحلیگر حوزه اقتصاد 

... ادامه از صفحه ۱

سرمقاله

 باتوجه به وضعیت کم آبی 
استان اصفهان و نیاز فضای 
سبز شهری به آب، مدیریت آب 
در سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان چگونه انجام 

می شود؟
مدیریت آب صرفًا معضل شهرداری 
اصفهان نیست، بلکه معضل استان 
مسئوالن  است.  کشور  و  اصفهان 
متوجه باشند یا خیر، کل کشور با این 
مشکل درگیر است. در رده ملی به علت 
اصفهان ستیزی نمی خواهند مشکالت 
اصفهان را درک و حل کنند، البته که 
انتقال آب هم مشکل آب زاینده رود را 
حل نمی کند. شهر اصفهان آلوده ترین 
شهر ایران است، در تهران بیش از ۶۰ روز 
هوای پاک داشته ایم، اما اصفهان در سال 
جاری تنها ۲ روز هوای پاک داشته، ضمن 
اینکه بدترین سوخت ها از نظر کیفیت در 
اصفهان مصرف می شود، این مسائل 
اهمیت فضای سبز برای شهر اصفهان 
را نشان می دهد. برای حفظ فضای 
سبز اصفهان و مدیریت منابع آبی، باید 
گونه های کم نیاز را جایگزین گونه های 
پرنیاز کرد، اگرچه گونه های کم نیاز برای 
شهر مناسب نیستند و فایده الزم را ندارند، 
چون مقدار تولید اکسیژن کمتری دارند، 
اما سعی می کنیم در این مواقع گونه هایی 
که مقاومت باالیی در برابر خشکی دارند 

را جایگزین گونه های نیاز باال کنیم.

 نیاز آبی فضای سبز اصفهان 
چه میزان است؟

حدود ۶ هزار هکتار فضای سبز داریم 
که ۶۰ میلیون مترمکعب نیاز آبی دارد. 
در بهترین حالت ۲۸ میلیون مترمکعب 
آب داریم که اکنون با کمتر از نصف نیاز 
آبی شهر را مدیریت می کنیم. اکنون شهر 
ترکیبی از فضای سبز را دارا است، البته 
در این اکوسیستم آفت، گیاه پرمصرف 
و کم مصرف هم باید وجود داشته باشد. 
از نظر کارشناسی به جمع بندی هایی 
رسیده ایم که عمده مصرف را شناسایی 
باید چمن های  نتیجه  در  و  کردیم 
پرمصرف را حذف کنیم، اصفهان در 
کاهش سطح چمن کاری و گونه های 
پوششی غیر چمن رکورددار کشور است. 
گونه های پوششی پاپیتال، پیچ تلگرافی، 
به لیمو پوششی، )فیال( در شهر اصفهان 

توسعه شدیدی پیدا کرده و اکنون در 
کشور رتبه برتر را دارا هستیم.

 چه میزان چمن در اصفهان 
حذف شده است؟

اکنون ۴۰۰ هکتار چمن داریم در حالی 
که قباًل ۶۰۰ هکتار بود، از این مقدار 
حدود ۲۰۰ هکتار چمن های پرمصرف اند 
که گاهی برای زیباسازی شهری باید 
داشته باشیم، اما بخش عمده چمن ها 
سردسیری متحول و گرمسیری متحول 

هستند.

 آب مورد نیاز فضای سبز 
راه هایی  چه  از  اصفهان 

تأمین می شود؟
همانطور که می دانید سطح آب های 
زیرزمینی اُفت شدیدی پیدا کرده است. 
در سطح شهر حدود ۸۰ چاه آب فعال 
داریم، درحالی که طی این ۸ سال اخیر 
آسیب های  دچار  اصفهان  شهر  در 
فیزیولوژیک شدیم و از خشکسالی بسیار 
خسارت دیدیم و اگر درختی می افتد به 
این دلیل است. در حال حاضر حدود ۷۰۰ 
هکتار در شرق اصفهان و ۲۰۰ هکتار در 
شمال غرب استان کمربند سبز داریم و در 
مابقی نقاط به دالیل عدم تأمین منابع آب 
و زمین این مهم هنوز انجام نشده است. 
گفتنی است که هرآنچه که شهرداری 
اصفهان باید در حوزه مدیریت آب انجام 
بدهند یا انجام داده و یا در حال انجام است. 
اکنون دو رینگ آب و پساب داریم که از 
تصفیه خانه سپاهان شهر به شمال شرقی 
اصفهان و از شاهین شهر به دروازه تهران 
می رسد، البته قصد گسترش این رینگ ها 
را داریم. سرمایه گذاری کالنی انجام شده 
که هیچ شهرداری به اندازه اصفهان در 

حوزه پساب کار نکرده است.

آب  از  استفاده  درباره   
خاکستری در فضای سبز 

شهر اصفهان توضیح دهید.
از ۲۸ میلیون مترمکعب آب در دسترس، 
پساب  مترمکعب  میلیون   ۸ حدود 
فاضالب است که از تصفیه خانه های 
فاضالب خریداری می کنیم و باتوجه به 
اینکه اصفهان تنها شهرداری کشور است 
که تصفیه خانه مستقل دارد، پساب های 
تصفیه خانه های  در  خریداری شده 

شهرداری تصفیه مجدد می شوند و سپس 
در شبکه فضای سبز استفاده خواهند 
شد. حدود ۶۰ درصد شبکه توزیع آب 
در فضای سبز اصفهان تحت فشار و 
مدیریت است. حدود ۴۰ لیتر در ثانیه از 
تصفیه خانه موجود در اصفهان خریداری 
می کنیم و در تصفیه خانه های خودمان 

مجدد تصفیه می شوند.

 اشاره ای هم به پالک گذاری 
درختان شهر داشته باشید.

تاکنون پالک گذاری درختان بر اساس 
قانون حفظ و گسترش انجام می شده 
و هرساله شهرداری ۲۰ درصد درختان 
را پالک گذاری می کرد، اما روش قبلی 
پالک گذاری منسوخ شده و اخیراً با 
برنامه ای که داریم در نقشه جی آی اس 
به صورت یک الیه خاص پالک گذاری 
را آغاز کردیم و در جایگزین پالک های 
 »QR Code« آلومینیومی، پالک های
می زنیم که دیگر فقط شماره نیست و 
مشخصات درخت هم بارگذاری خواهد 
شد. در منطقه یک و ۳ که درختان 
کهسالی دارند این عملیات آغاز شده 

است.

 برای درختان خطرآفرین چه 
برنامه ای دارید؟

 از زمانی که من به این سازمان آمده ام، 
سنجش تراکم چوب درختان آغاز شده و 
خیلی از درختان دیر زیست و خطرآفرین 
را با رصدهای انجام شده قطع می کنیم، 
گاهی سعی بر حفظ درختان خاطره انگیز 
داریم و آن ها را درمان می کنیم. با این 
وجود، رطوبت هوا که کاهش می یابد 
به درختان و فضای سبز خسارت وارد 
می شود، درختان چنار شهر از گونه هایی 
هستند که آسیب می بینند، البته اکنون 

در طراحی های ما درخت چنار جایی 
ندارد و به سمت بلوط یا گونه های جدید 
می رویم. گفتنی است، تمام شهرهایی 
که با خشکسالی درگیرند با آفات هم 
دست وپنجه نرم می کنند و گیاه که 
ضعیف می شود آفات زیاد می شود، 
به خصوص درخت نارون که خسارت 

زیادی از آفات می بیند.

در  درختان  شبانه  قطع   
اصفهان را تأیید می کنید؟

هیچ چیزی مخفیانه نیست، ما برای 
انجام هر کاری دلیلی داریم و اگر درختی 
قطع کنیم مسئولیت آن ها عهده دار 
هستیم. اکنون هرس درختان توت 
به دلیل مباحث ایمنی در سطح شهر 
انجام می شود. هیچ کار مخفیانه ای 
انجام نمی شود؛ اما اطالع رسانی ضعیف 
است. البته که گاهی سرقت درخت در 
اصفهان داریم و در مناطق حاشیه ای که 
به تازگی رخ می دهد و سرقت ها شبانه 
انجام می شود به دنبال پیگیری قضایی 

این مسئله هستیم.

 پیگیری قضایی از چه طریق 
انجام می شود؟

در موضوع خسارت به فضای سبز، قانونی 
به نام حفظ گسترش فضای سبز با ۸ ماده 
قانونی و یک آیین نامه وجود دارد که در 
ادوار مختلف بازنگری شده است. آخرین 
آیین نامه ای که شورای عالی استان ها 
به ما ابالغ کرد در تاریخ شهریور ۱۴۰۱ 
بود که تمام ابعاد را مشخص کرده است. 
بعد از قانون شهرداری ها، قانون حفظ و 
گسترش یکی از متعالی ترین قوانین 
حفاظتی محیط زیست شهری است و 
طبق ماده ۷ آن قانون که به نام کمیسیون 
ماده ۷ معروف است، ۲ نفر از اعضا شورای 

شهر، یکی از معاونان شهردار و یک 
قاضی دادگستری و مدیرعامل سازمان 
پارک ها در آن عضو هستند و بر اساس آن 
قانون خسارت تشخیص داده می شود. به 
این منظور یک دستورالعمل که مصوب 
شورای شهر است از وزارت کشور به 
شهرداری ها ابالغ می شود و خسارت از 
فرد متخلف اخذ خواهد شد. در مناطق 
حاشیه ای مانند منطقه ۷، منطقه ۱۴، 
منطقه ۱۰ و منطقه ناژوان بیشترین قطع 

غیرمجاز درخت ها را شاهد هستیم.

 هرس پالرد چیست؟
امسال درختان توت در اولویت 
این  گرفته،  قرار  پالرد  هرس 
درختان در فصل باردهی به دلیل 
ریزش میوه ها باعث مخدوش شدن 
لغزندگی  و  وضعیت نظافت شهر 
معابر می شوند. این گونه هرس در 
این حجم برای نخستین بار است که 
انجام می شود. هرس پالرد عالوه بر 
ایجاد زیبایی در گونه گیاهی، موجب 
تأخیر حداقلی به مدت دوسال در 
باردهی درختان میوه دار شده و در 
این گونه هرس رشد زایشی گیاه 
معطوف  رویشی  رشد  سمت  به 
می شود. پس از هرس پالرد به ویژه 
درمورد درختان توت، سطح برگ 
یا تاج پوششی آن ها نسبت به قبل، 
همچنین عملیات فتوسنتز، افزایش 
می یابد. بر اساس نتایج حاصل از 
ندازه گیری  توموگرافی یا همان ا
تراکم چوب درختان، هرس درختان 
نارون برای افزایش ایمنی شهروندان 
و جلوگیری از حوادث در حال انجام 
است. درختان پرخطر در سطح شهر 
شناسایی شده و پس از انجام عملیات 

توموگرافی، هرس می شوند.

گاهی سرقت درخت در اصفهان داریم
گفت و گو مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:
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مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان گفت: عملیات مرمت سقف 
مجاور تیمچه دال خدجه در امتداد بازار قیصریه اصفهان پس از طی مراحل قانونی و 

دریافت مصوبه الزم آغاز شد.
محمدعلی ایزدخواستی اظهار کرد: بخشی از سقف یال شمال غربی چهارسوی 
بازار زرگرها در ابتدای سرای چیت سازها و در امتداد بازار قیصریه، بعد از بارش برف و 
باران روزهای انتهایی دی ماه ۱۴۰۱ شبانه فروریخت و دغدغه مندان میراث اصفهان 
مطالبه گری برای رفع خطر از این بخش مهم بازار تاریخی ثبت جهانی شده اصفهان 

را در پیش گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه پیش از این، مطالعات آسیب سنجی در بازار اصفهان توسط این 
سازمان انجام شده و هشدارهایی داده شده بود، تصریح کرد: به محض اطالع از 
تخریب سقف، در سریع ترین زمان ممکن تجهیز کارگاه مرمت و نصب داربست ها 

را انجام دادیم.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: برای 
آغاز مرمت، ابتدا باید مصوبه قانونی در این مورد اخذ و ردیف بودجه اختصاص دهیم 
و قراردادهای قانونی الزم را ببندیم، اما به دلیل شرایط اضطرار و احتمال بروز خطر، 
کارهایی در زمینه حفاظت اضطراری انجام شد و به این ترتیب با تأمین اعتبارات الزم، 

عملیات مرمت این بخش از سقف بازار چیت سازها آغاز شد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر در این مورد، وضعیت »تیمچه دال ِخدجه« است که 
گفته می شود متروکه ماندن آن باعث شده سقف این بخش از چهارسوی اول بازار 

چیت سازها، تخریب شود.
ایزدخواستی اظهار کرد: در گفت و گو با مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان درباره 
این تیمچه، بنا شده اداره کل میراث اصفهان در درجه نخست، تکلیف قانونی مالکیت 
تیمچه دال خدجه را مشخص کند، سپس در سازمان نوسازی و بهسازی بررسی 

می کنیم که به صورت قانونی به این حیطه ورود پیدا کنیم.

مرمت سقف 
تخریب شده 
قیصریه آغاز شد

مدیرعامل سازمان نوسازی و 
بهسازی شهرداری اصفهان:

خبر اول
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مجید عرفان منش، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان با بیان این مطلب به ایسنا می گوید: متأسفانه در 
مناطق ۷، ۱۴ و ۱۰ و منطقه ناژوان بیشترین قطع غیرمجاز درخت ها 
را شاهد هستیم. وی از وضعیت فضای سبز شهرداری اصفهان و 
چالش های پیش رو برای حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز این 

کالنشهر گفت که در ادامه می خوانید.
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شهرستان

Isfahan News

حجت االسالم محسن طالب پور گفت: 
یکی از راهبردهای ثابت استکبار جهانی 
برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران، 
داخلی  مشکالت  و  درگیری ها  ایجاد 

بوده و هست.
حجت االسالم محسن طالب پور رئیس 
در  اصفهان  استان  بسیجیان  مجمع 
نشست تحلیلی علل، عوامل، برنامه ها 
در  کشور  در  اخیر  حوادث  اهداف  و 
هیئت  اعضای  از  جمعی  با  گفت وگو 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی 
دهاقان اظهار کرد: حوادثی که در کشور 
داشتیم، اتفاق و خبر جدیدی نیستند و 
و  بود  نخستین  نه  تحلیلگران  قول  به 
نه آخرین. در طول چهار دهه گذشته، 
دهه ای نداشتیم که از این دست اتفاقات 

در کشور اتفاق نیفتاده باشد.
یعنی  انقالب  اول  دهه  در  افزود:  وی 
اتفاقات  و  حوادث  بیشترین   ،۶۰ دهه 
از این نوع را داشتیم، آشوب، درگیری، 
مسلحانه  حرکات  حتی  و  اغتشاش 
راهبردهای  از  یکی  گسترده تر.  خیلی 
با  مقابله  برای  جهانی  استکبار  ثابت 
جمهوری اسالمی، ایجاد درگیری ها و 
مشکالت داخلی بوده و است. در دهه 
۶۰، بالفاصله پس از پیروزی انقالب، 
آمد،  وجود  به  داخلی  حرکت  چندین 
بلوچ  خلق  خوزستان،  در  عرب  خلق 
در سیستان و بلوچستان، خلق مسلمان 
در  دموکرات  و  کومله  آذربایجان،  در 

کردستان.
رئیس مجمع بسیجیان استان اصفهان 
نیز چند مورد  اضافه کرد: در دهه ۷۰ 
کوی  حادثه  آن  مهم ترین  که  داشتیم 
دانشگاه بود. در دهه ۸۰ که مهم ترین 
آن فتنه ۸۸ و در دهه ۹۰ تعداد بیشتری 
و   ۹۶ سال  در  آن  مهم ترین  داشتیم، 
و   ... و  بود  بنزین  قیمت  شدن  گران 
برای  مردم  تجمع  از  بعد   ۱۴۰۰ سال 
مسئله آب زاینده رود، شاهد مشکالتی 
بودیم. پس این مسائل، مسائل جدیدی 

نیستند.
مسائل  اهداف  تبیین  به  طالب پور 
مطروحه در دهه های مختلف پرداخت و 
بیان کرد: البته بستر، بهانه و اهداف این 
بودند، برخی سیاسی،  مسائل، متفاوت 
و  اجتماعی  برخی  اقتصادی،  برخی 
لطف  با  بودند.  فرهنگی  نیز  گروهی 
)ره(  خمینی  امام  هدایت های  خداوند، 
و نیز مقام معظم رهبری و با همراهی 
مردم، این فتنه ها و حرکات به نتیجه ای 
که دشمن می خواست، نرسیدند و برکت 

خداوند، ۴۳ سال از انقالب می گذرد.
عنوان  اخیر  اتفاقات  به  اشاره  با  وی 
کرد: باید به دنبال این باشیم که بدانیم 
پدیدآورندگان این مسائل به دنبال چه 
دو  دارای  حوادث  این  هستند.  اهدافی 
بیرونی و پشت  بخش هستند، عوامل 
پرده که اهداف خاصی را دنبال می کند 
به  یا  عمدتاً  افراد  که  داخلی  عوامل  و 
انگیزه های  با  یا  و  بی اطالعی  دلیل 
اقتصادی و یا... مسبب به وجود آمدن 
که  شده  بیان  بارها  می شوند.  آنها 
و  غارت  قتل،  با  اغتشاش  با  اعتراض 

ایجاد خسارت فرق دارد.
رئیس مجمع بسیجیان استان اصفهان 
ادامه داد: برخی افراد بدون توجه به این 
دنبال  را  دشمنان  مطالبات  موضوع، 
مردم  مشروع  خواسته های  و  می کند 
را به اغتشاش تبدیل می کنند. عوامل 
خارجی نیز بر این موج ها سوار می شوند 
حق  به  و  منطقی  اعتراضات  مسیر  و 
مردم را عوض کرده و القائاتی نادرست 

را به جوانان تزریق می کنند.
بیان دالیل احساس خطر  با  طالب پور 
اسالمی  ایران  از  جهان  قدرت های 
به  جهانی  استکبار  کرد:  مطرح 
خود  روی  پیش  در  آمریکا  سرکردگی 
ایدئولوژی  بعد  را می بیند که در  ایران 
در مقابل امریکا قد علم کرده و توانسته 
که منطقه غرب آسیا را با خود همراه 
به  که  می گیرند  تصمیم  پس  کند، 
خود  کنترل  تحت  را  ایران  هر شکلی 
ایران  زمین گیر کردن  ازجمله  درآورند. 
ایجاد  یا  و  برجام  احیای  مذاکرات  در 
جنسیتی،  که  ایران  در  جدید  انقالبی 
آخر  راهکار  و  باشد  مذهبی  و  قومیتی 
تجزیه کردن ایران است که کار را برای 

آمریکا راحت تر از همیشه خواهد کرد.

رئیس مجمع بسیجیان استان اصفهان 
عنوان کرد؛

درگیری های داخلی راهبرد 
استکبار جهانی برای مقابله 

با جمهوری اسالمی

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

امـور  هماهنگـی  و  برنامه ریـزی  معـاون 
عمرانـی فرمانـداری بـه همـراه رؤسـای 
ادارات میـراث فرهنگـی صنایـع دسـتی و 
گردشـگری و فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
شهرسـتان از نمایشـگاه اولیـن جشـنواره 
شـمال  هنرمنـدان  بسـیج  صنایع دسـتی 
اسـتان اصفهـان بازدید کرد. گفتنی اسـت 
۲۸ شهرسـتان اصفهـان همـراه بـا شـهر 
تاریخـی اصفهـان بـه ۵ منطقـه در حـوزه 
و شـرق  مرکـز، غـرب  شـمال، جنـوب، 
تقسـیم و مایشـگاه صنایع دسـتی منطقه 
اوِل اولین جشـنواره صنایع دسـتی بسـیج 
هنرمنـدان  حضـور  بـا  اصفهـان  اسـتان 
بیـدگل، کاشـان،  و  آران  شهرسـتان های 
نطنز، شاهین شـهر و میمـه در حرم مطهر 
حضـرت محمـد هـالل بـن علـی علیـه 

السـالم برپا شـده اسـت.
ایـن  دسـتی  صنایـع  برگزیـدگان  آثـار 
نمایشـگاه بـرای رقابت به مرحله اسـتانی 
ارسـال و هم زمـان بـا دهـه مبـارک فجـر 
در قالـب نمایشـگاه در دیـد عمـوم قـرار 

می گیـرد.

گزارش

توسط معاون فرماندار انجام شد:

بازدید از نمایشگاه اولین جشنواره صنایع دستی بسیج استان اصفهان در حرم هالل بن علی )ع(

سـخنگوی کمیسـیون آییـن نامه داخلـی مجلس با اشـاره به بررسـی 
طرحـی جهـت اصـالح مـواد ۲۱۲ و ۲۳۴ قانـون آییـن نامـه داخلـی 
مجلس، گفت: با تصویب پیشـنهادی در جلسـه کمیسـیون، هیئت های 
تحقیـق و تفحـص ملـزم بـه همـکاری بـا دیـوان محاسـبات و مرکز 
پژوهش هـا و دریافـت نظـر آنهـا جهت رسـیدگی بـه پرونده ها شـدند.

سـمیه محمـودی در تشـریح نشسـت کمیسـیون آییـن نامـه داخلـی 
مجلس شـورای اسـالمی کـه برگزار شـد، گفت: در این نشسـت طرح 
الحـاق تبصره هایـی بـه مـواد ۲۱۲ و ۲۳۴ قانـون آییـن نامـه داخلـی 

بررسـی شـد کـه در جریـان آن پیشـنهادی داده شـد کـه بـه تصویب 
رسید.

نماینده مردم شـهرضا و دهاقان در مجلس شـورای اسـالمی در ادامه 
تصریـح کـرد: در جریـان ایـن طـرح آمده بود کـه دیوان محاسـبات و 
مرکـز پژوهـش ملزم بـه همـکاری با هیئت هـای تحقیـق و تفحص 
جهـت همـکاری و اظهار نظر شـوند امـا نظر اعضای کمیسـیون این 
بـود کـه ایـن موضـوع در قوانیـن مربوطـه تصریـح شـده و ضرورتی 

ندارد.

وی افـزود: از ایـن رو پیشـنهاد دیگـری بـرای جایگزیـن شـدن با این 
مـاده مطـرح شـد و بـه تصویـب رسـید کـه در جریـان آن هیئت های 
تحقیق و تفحص ملزم به اسـتفاده از ظرفیت دیوان محاسـبات و مرکز 

پژوهش هـای مجلس شـدند.
سـخنگوی کمیسـیون آییـن نامـه داخلـی مجلـس شـورای اسـالمی 
در پایـان خاطرنشـان کـرد: مـاده دوم نیـز دیـوان و مرکـز را ملـزم بـه 
همـکاری بـا کمیسـیون ها برای بررسـی مـوارد نظارتـی دربـاره دولت 

کـرده اسـت کـه بررسـی آن بـه جلسـه آتـی موکول شـد.

سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس:

هیئت های تحقیق و تفحص 
ملزم به دریافت نظر دیوان 
محاسبات و مرکز پژوهش ها 
برای تکمیل پرونده شدند

بـودن  بـه بسـته  از شـهروندان شاهین شـهر نسـبت  عـده ای 
در اتوبوس هـای مسـتقر در ترمینـال حافـظ و منتظـر مانـدن 
در هـوای سـرد ایـن روزهـا گالیه منـد و خواهـان رسـیدگی 

مسـئوالن هسـتند.
بـه گـزارش خبرنـگار ایمنـا، بـا توجـه بـه حجـم بـاالی تـردد 
روزانـه میـان شاهین شـهر و کالنشـهر اصفهـان، شـهروندان 
شاهین شـهر بایـد بـرای اسـتفاده از اتوبوس هـای بین شـهری 
بـه ترمینـال حافـظ بیاینـد؛ در ایـن روزهـای سـرد زمسـتان 
انتظـار بـرای آمـدن اتوبـوس در ایسـتگاه ها دشـوار اسـت، امـا 
در ترمینـال کـه اتوبوس هـا آمـاده حرکت هسـتند این مشـکل 
وجـود نـدارد و الزم اسـت در اتوبوس ها به روی شـهروندان باز 
شـود تـا به جـای اینکـه در هـوای سـرد منتظـر بماننـد داخل 
اتوبوس هـا مسـتقر شـوند تـا راننـده پـس از تکمیـل اتوبـوس 

کند. حرکـت 
بسـته  اتوبـوس  درهـای  می گوینـد  شاهین شـهر  شـهروندان 
اسـت و مـا در ایـن هـوای سـرد در ترمینـال منتظـر هسـتیم 
تـا اینکـه مسـافران بـه تدریـج بیشـتر شـوند، در اتوبوس ها باز 

شـود و حرکـت کنـد.
آن هـا تاکیـد می کننـد بایـد یـک سـاعت در ایـن هـوای سـرد 
زمسـتانی منتظـر بمانیم تا پس از جمع شـدن مسـافران، راننده 

بیایـد و درهـای اتوبوس را بـاز کند.
ایـن مسـافران تصریـح می کنند راننـدگان اتوبوس در ایسـتگاه 
اسـتراحت راننـدگان بـا خیـال راحـت می نشـینند و منتظر جمع 
شـدن مسـافر هسـتند، ایـن موضـوع دور از انصـاف راننـدگان 
ترمینـال حافظ شـاهین شـهر اسـت، در این هوای سـرد برخی 
خانم هـا همـراه کـودکان کوچـک خود هسـتند؛ الزم اسـت در 

اتوبوس هـا بـاز شـود تـا شـهروندان روی صندلی هـای اتوبوس 
. بنشینند

آن هـا خاطرنشـان می کننـد بـه نظر می رسـد سـاعت رسـیدن 
و حرکـت اتوبوس هـای ترمینـال حافـظ شاهین شـهر برنامـه 
ثابتی ندارد و رسـیدگی خوبی از سـوی شـهرداری شاهین شـهر 
و  نـدارد  وجـود  نشسـتن  بـرای  نیمکتـی  حتـی  نمی شـود، 
شـهروندان بایـد مـدت زیـادی را روی پـا بایسـتند و منتظـر 
باشـند، انتظـار داریـم حداقـل در اتوبوس هـا در ایـن روزهـای 

سـرد سـال باز باشـد.
شـهروندان می تواننـد مشـکالت خـود را از طریـق تمـاس بـا 
شـماره تلفـن ۸_۳۵۵۴۴۱۱۲ در اختیـار این رسـانه قـرار دهند؛ 
دسـتگاه ها و نهادهای مسـئول نیـز می توانند برای پاسـخ گویی 

بـه شـهروندان از همیـن طریق اقـدام کنند.

دکتـر جانبخـش اعـالم کـرد: ۳ هـزار کیلوگـرم کلـه 
پاچه فاسـد و غیر بهداشـتی کشـف، ضبط و از چرخه 

مصـرف انسـانی خـارج گردید.
دامپزشـکی  شـبکه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جانبخـش  سـعید  دکتـر  شـهر،  خمینـی  شهرسـتان 
»رئیـس شـبکه« بـا اعـالم ایـن خبرگفـت: در پـی 
بازدید کارشناسـان واحـد نظارت بر بهداشـت عمومی 
شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان خمینـی شـهر، یـک 
سـردخانه غیرمجـاز نگهـداری کلـه پاچـه و آالیـش 

گردیـد. غیربهداشـتی کشـف  دامـی 
وی افـزود: در ایـن سـردخانه غیر مجاز، مقـدار ۳ هزار 
کیلوگـرم کلـه پاچـه فاسـد و غیر بهداشـتی کشـف و 
ضبـط گردیـد کـه پـس از اخـذ حکـم قضایـی واحـد 
پلمـب و کل محمولـه از چرخـه مصرف انسـانی خارج 

گردیـد و متخلفیـن بـه مراجـع قضایی معرفی شـدند.
 دکتر جانبخش خاطر نشـان کرد: در راسـتای صیانت 
از حقـوق شـهروندی و حفـظ بهداشـت عمومـی و 
سـالمت جامعـه، کارشناسـان نظـارت بـر بهداشـت 
عمومـی و مواد غذایی شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان 
خمینـی شـهر، بطـور روزانـه از مراکـز تحت پوشـش 
بازرسـی بـه عمـل آورده و نظـارت بـر فرآورده هـای 

خـام دامـی را از مزرعـه تـا سـفره اجـرا می کننـد.
رئیـس شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان خمینـی شـهر 
کـرد:  درخواسـت  شـهروندان  تمامـی  از  پایـان  در 
فرآورده هـای خـام دامـی مـورد نیـاز خـود را تنهـا از 
مراکـز مجـاز عرضـه خریـداری نماینـد و در صـورت 
مشـاهده تخلفات بهداشـتی، موارد را به سـامانه تلفنی 

۱۵۱۲ دامپزشـکی گـزارش دهنـد.

المپیـاد  ششـمین  در  »تلنگـر«  انیمیشـن 
فیلـم سـازی نوجوانان ایران مـدال طالی 
گروهـی را کسـب کـرد و متیـن رسـتمی 
عضـو نوجـوان مرکـز خمینـی شـهر بـه 

خاطـر ایـده خـالق دیپلـم افتخـار گرفت.
کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
و  کـودکان  فکـری  پـرورش  کانـون 
انیمیـش  اصفهـان،  اسـتان  نوجوانـان 
»تلنگـر« در ششـمین المپیاد فیلم سـازی 
نوجوانـان ایـران مـدال طـالی گروهی را 
کسـب کرد و متین رسـتمی عضـو نوجوان 
مرکـز خمینی شـهر بـه خاطر ایـده خالق 

دیپلـم افتخـار گرفـت.
متیـن رسـتمی عضـو هنرمنـد و نوجـوان 
و  کـودکان  فکـری  پـرورش  کانـون 
نوجوانـان اسـتان اصفهـان و مرکز خمینی 
رتبه هـای  گذشـته  سـال های  در  شـهر 

هنـری قابـال توجهی کسـب کرده اسـت. 
راهیابـی چهـار سـال گذشـته بـه المپیـاد 
فیلـم سـازی نوجـوان بـا سـاخت سـه اثر 
انیمیشـن و دادن ایده و کسـب نشـان های 
فراخوان هـای  برگزیـده  برنـز،  و  نقـره 
تاتـر کاغـذی در سـطح اسـتانی و ملـی، 
برگزیـده شـدن در فراخـوان پـرده خوانـی 
نمایـش  فراخـوان  متـون کهـن،  اسـتانی 
خـالق و نمایـش عروسـکی شـرکت آب 
و فاضـالب اسـتان اصفهـان و فراخـوان 
نقاشـی دسـت های پـاک و تصویر سـازی 
متیـن  افتخـارات  از  شـاهنامه  قصه هـای 

رسـتمی بـوده اسـت.

۹ خـرده فـروش مـواد مخـدر در راسـتای اجـرای طـرح 
وبیابانـک  خـور  شهرسـتان  در  آلـوده  نقـاط  پاکسـازی 

دسـتگیر شـدند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان خـور و بیابانـک گفـت: در 
طرح پاکسـازی نقاط آلـوده و جرم خیز مأمـوران انتظامی 
موفـق بـه شناسـایی و دسـتگیری ۹ خـرده فـروش مواد 
مخـدر و کشـف ۳ کیلـو و ۹۰۷ گـرم انواع مـواد مخدر در 

بازرسـی از مخفیـگاه این متهمان شـدند.
سـرهنگ فرهـاد جعفری افـزود: اجرای طرح هـای امنیت 
محلـه محـور و برخـورد بـا فروشـندگان مـواد مخـدر بـا 
اجتماعـی و رضایـت شـهروندان  امنیـت  ارتقـاء  هـدف 
همچنـان ادامـه خواهـد داشـت و مـردم نیـز می تواننـد 
بـا اطـالع مـوارد مشـکوک بـه مرکـز فوریت هـای ۱۱۰، 

پلیـس را در ایـن امـر مهـم یـاری دهنـد.

عبـاس عابـدی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
مهـر بـا اشـاره بـه حادثـه گازگرفتگـی در 
اسـتان اصفهان اظهار داشـت: ایـن حادثه 
بـه مرکـز فرماندهـی عملیـات اورژانـس 

اصفهـان گـزارش شـده اسـت.

وی بـا بیـان اینکه این حادثـه گازگرفتگی 
داده  رخ  بخـاری  در  اشـکال  دلیـل  بـه 
اسـت، افـزود: ایـن حادثـه در فوالد شـهر 

مجموعـه ب ۱ گـزارش شـده اسـت.
اسـتان  اورژانـس  مرکـز  سـخنگوی 

اصفهـان بـا اشـاره بـه اعـزام یـک واحـد 
امـدادی ۱۱۵ بـرای ایـن حادثـه گفت: در 
ایـن حادثـه سـه نفر خانم مسـموم شـدند 
کـه بـرای انتقـال بـه بیمارسـتان رضایت 

ندادنـد.

گالیهشهروندانشاهینشهری؛

بی توجهی رانندگان ترمینال حافظ از چشم مسئوالن پنهان است

توسطشبکهدامپزشکیخمینیشهرصورتگرفت؛

کشف سردخانه غیرمجاز نگهداری آالیش دامی

ششمینالمپیادفیلمسازینوجوانانایرانبرگزارشد؛

درخشش عضو نوجوان مرکز خمینی شهر با انیمیشن »تلنگر«

فرماندهانتظامیشهرستانخوروبیابانک:

اجرای طرح پاکسازی نقاط 
آلوده انجام شد

سخنگویمرکزاورژانساستاناصفهان:

۳ خانم در حادثه گازگرفتگی در فوالدشهر مسموم شدند

رییـس اداره میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
از برپایـی نمایشـگاه صنایع دسـتی در شهرسـتان نایین به 

عنـوان منطقه پنج اسـتان اصفهان خبـر داد.
محمـود مدنیـان در گفـت و گـو بـا خبرنگار پایـگاه خبری 
صـدای ناییـن، بیـان کرد: بـه مناسـبت دهه مبـارک فجر 
بـا همـکاری وزارت میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری و بسـیج هنرمندان سـپاه پاسـداران، جشـنواره 

صنایـع دسـتی در سراسـر کشـور برگـزار می شـود.
انسـجام  و  حفـظ  هـدف  بـا  ایـن جشـنواره  افـزود:  وی 
هنرمنـدان و گسـترش رشـته های هنری خصوصـاً صنایع 

دسـتی در سـه مرحله شهرسـتانی، استانی و کشـوری اجرا 
می شـود که در مرحله اول نمایشـگاه صنایع دسـتی را برپا 

کرده ایـم.
مدنیـان تصریـح کـرد: طبـق فراخوانـی کـه هفتـه قبـل 
اعـالم کردیـم، آثار برتر هنـری و صنایع دسـتی هنرمندان 
شناسـایی شـده و اکنـون در نمایشـگاه توسـط داوران و 
کارشناسـان انتخـاب می شـوند که آثـار برتر مورد تشـویق 
قـرار گرفتـه و بـرای نمایشـگاه اسـتانی ارسـال می شـوند.

وی ادامـه داد: در مرحلـه اول ایـن نمایشـگاه بـه صـورت 
منطقـه ای برگـزار می شـود کـه اسـتان اصفهـان بـه پنـج 
عنـوان  بـه  ناییـن  شهرسـتان  و  شـده  تقسـیم  منطقـه 
مرکزیـت منطقـه پنج قرار دارد و شهرسـتان های اردسـتان 
و خوروبیابانـک بـه عنـوان زیـر مجموعـه در ایـن برنامـه 

می کننـد. شـرکت 
رئیـس میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری نایین 
در پایـان گفت: نمایشـگاه صنایع دسـتی شهرسـتان نایین 
بـه مـدت ۱۰ روز برپا اسـت کـه ۱۵۰ اثر از اردسـتان، ۱۰۰ 
اثـر از خوروبیابانـک و حـدود ۱۵۰ اثـر از نائیـن از طـرف 
بیـش از هفتـاد هنرمند در ایـن برنامه به نمایـش و فروش 

گذاشـته شـده است.

رئیسادارهمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریخبرداد:

برپایی نمایشگاه صنایع دستی در منطقه پنج استان اصفهان
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A gunman armed with AK-
47 assault rifle stormed the 
embassy of the Republic of 
Azerbaijan in Tehran on Friday 
morning, killing an Azeri na-
tional and injuring two others.
Reportedly, the attack took 
place around 8:30 a.m. local 
time.
Tehran police chief Hossein 
Rahimi said initial investiga-
tions show the attacker had 
personal motives for his brutal 
attack.
“In the initial investigation, 
the attacker stated that his 
motivation was personal and 
family problems,” General Ra-
himi said, adding the man is an 
Iranian national married to an 

Azerbaijani woman.
Azerbaijani media said the man 
killed in the attack was Orkhan 
Asgarov, who was the head 
of the security service of the 
Azerbaijani embassy in Tehran.
Iranian President Ebrahim Rai-
si ordered a thorough investi-
gation into the attack.
“We condemn the attack at the 
entrance of the embassy of our 
brotherly neighbor, the Repub-
lic of Azerbaijan,” Mohammad 
Jamshidi, a political aide to 
President Raisi, said in a post 
on his Twitter account.
He said Raisi “ordered a full 
investigation” into the issue 
and “expressed condolences 
to the govt, people & family 

of the murdered diplomat & 
prayed for the recovery of the 
injured.”
Iranian Foreign Ministry 
strongly condemns the attack 
Iranian Foreign Ministry 
spokesman Nasser Kanaani 
also strongly condemned the 
attack and expressed condo-
lences to the family of the vic-
tim as well as the Azeri govern-
ment and people.
Kanaani said immediately after 
the incident Iranian police and 
security forces detained the 
attacker and he is now under 
investigation.
“Upon the special order of po-
litical and security officials the 
issue is under study with high 

priority and sensitivity to clari-
fy the aspects of this move and 
find out about the motivation 
of the attacker,” the Iranian 
Foreign Ministry spokesman 
explained.
He added initial investigations 
show there is personal motiva-
tion behind the attack.
Noting that related security and 
judicial bodies have launched 
a serious probe into the mat-
ter, Kanaani advised media to 
avoid wild guesses or publish-
ing unconfirmed reports.
Iranian foreign, interior min-
isters assess the motives of 
assailant
Iranian Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian and Ira-
nian Interior Minister Ahmad 
Vahidi also held talks to assess 
the motives of the gunman.
Abdollahian also talked on 
phone with Azeri Foreign Min-
ister Jeyhun Bayramov on the 
incident and sympathized with 
him and the bereaved family.
In his talks with Bayramov, 
Abdollahian also conveyed 
President Raisi’s grief to Azeri 
President Ilham Aliyev over the 
incident.
Condemning the attack, Ab-
dollahian said the enemies are 
seeking to misuse the attack, 
suggesting “we should not al-
low this incident to leave neg-
ative impact on the relations 
between the two countries.”
Azerbaijan’s Foreign Minis-
try described the attack as 
“treacherous”.
“An individual with a Kalash-
nikov rifle attacked the securi-
ty post and killed the head of 

security. Two embassy guards 
were also wounded in prevent-
ing the attack. Their condition 
is satisfactory. This treacher-
ous attack is currently under 
investigation. The public will 
be provided with additional 
information on the details,” 
the ministry said, according to 
Azerbaijani media.
Meanwhile, Azerbaijan’s For-
eign Ministry said it had sum-
moned Iran’s Ambassador 
to Baku Abbas Mousavi in 
connection with what it called 
a terrorist attack against the 
embassy. During the meet-
ing, the ministry said it was 
brought to the attention of the 
Iranian ambassador that the 
armed attack is strongly con-
demned.
It added that such attacks 
against diplomatic missions 
are unacceptable, and it is the 
duty of the receiving party to 
protect the building of the em-
bassy from all kinds of attacks 
and ensure the safety of its 
employees, based on the “Vi-
enna Convention on Diplomat-
ic Relations.”
President Aliyev called the 
assault a “terrorist act” and 
demanded a swift investiga-
tion.
In a statement, Aliyev said, 
“We demand that this terror-
ist act be investigated and the 
terrorist be punished.” He said 
an attack against a diplomatic 
mission was “unacceptable.”
Azerbaijan also evacuated staff 
from its embassy in Tehran, 
blaming Iran for the attack, 
Press TV reported.

Gunman storms Azerbaijan embassy in Tehran, killing one

It’s ‘irrational’ to 
put IRGC on terror-
ist list: Swedish FM

Swedish Foreign Minister Tobias 
Billstrom said on Wednesday 
that Islamic Revolution Guard 
Corps (IRGC) cannot be named 
a terrorist organization just for 
what he called “violation of hu-
man rights in Iran”.
Such a designation entails ob-
servation of “special condi-
tions,” said Billstrom, whose 
country holds the rotating presi-
dency of the European Union.
The European Parliament adopt-
ed a non-binding resolution on 
January 19 in which it called on 
the EU to put the IRGC on its ter-
ror list.
Billstrom told the MEPs sitting 
on the European Parliament 
Foreign Relations Committee 
that placing the IRGC on the EU 
terrorist list “is in need of strong 
evidence and documents.” 
Answering a question by a 
Swedish MEP who sits on the 
mentioned committee, Billstrom 
said he had not given any prom-
ise to Iran that Sweden or the EU 
will not support putting the IRGC 
on the terrorist list.
The Iranian and Swedish foreign 
minister held phone talks on 
January 20. At the talks, Abdol-
lahian said the European Parlia-
ment resolution contravenes the 
UN Charter.
“The Guard Corps cannot be put 
on the list of terrorist organi-
zation just for violating human 
rights in Iran, rather they should 
have ties with terrorism,” Bill-
strom noted.
Otherwise, he warned, there is 
a “danger that a person who is 
sanctioned would file a com-
plaint at the European Court of 
Justice and be “delisted” and 
such a thing has happened in 
the past, therefore “I don’t think 
such a move will be rational,” 
DW reported.
The chief Swedish diplomat said 
he highly values the resolution 
by the European parliament “but 
it is important to have a correct 
understanding of legal condi-
tions.”
The EU foreign policy chief, Jo-
sep Borrell, noted on January 23 
that such a designation could 
only happen if a court in an EU 
country determined that the 
IRGC was guilty of terrorism.
“You cannot say ‘I consider you 
a terrorist because I don’t like 
you’,” he told reporters ahead 
of the talks between EU foreign 
ministers in Brussels.
In talks with Borrell on January 
19, Foreign Minister Abdollahi-
an asserted that the European 
Parliament has “shot itself in the 
foot” by voting for a resolution 
asking the European Union and 
its member states to include the 
IRGC as a “terrorist organiza-
tion.”
Abdollahian sharply blasted the 
European Parliament’s “emo-
tional, injudicious, inaccurate 
and unprofessional” move, 
which he said is at odds with po-
litical reason and decency.
Threatening reprisal, Abdol-
lahian stated, “In the field of 
diplomacy it is vital to respect 
mutual security and develop 
mutual trust instead of pursuing 
the language of threats and hos-
tile acts.”
Abdollahian underlined that Iran 
has frequently declared that the 
IRGC is an official state body 
which has had and will continue 
to have an essential and key role 
in safeguarding the security of 
Iran and the region, notably in 
the battle against terrorism.
He also urged the European 
Parliament to “ponder about the 
dire outcomes of its emotional 
behavior and to concentrate in-
stead on the track of diplomacy, 
constructive interaction, and ra-
tionality.”

Astana hosts 18th 
I ran-Kazakhstan 
Joint Economic 
Committee meet-
ing
The 18th meeting of Iran-Kazakh-
stan Joint Economic Committee 
meeting was held on Thursday in 
Kazakhstan’s capital Astana, at the 
end of which the two sides signed 
a comprehensive document to 
expand cooperation in numerous 
areas including trade, agriculture, 
environment, tourism, science, 
and technology, education and 
sports.
As IRIB reported, the two coun-
tries’ Joint Economic Committee 
meeting was co-chaired by Iranian 
Agriculture Minister Javad Sada-
ti-Nejad and Prime Minister of Ka-
zakhstan Alikhan Smailov.
Sadati-Nejad and Smailov held 
talks before the two countries’ 
joint meeting to discuss major ar-
eas that should be agreed upon in 
the event’s concluding document.
Speaking to the press after the joint 
committee meeting, Sadati-Nejad 
said that according to the signed 
memorandum of understanding 
(MOU), 30 percent of the trade 
between the two countries will be 
in the field of agricultural products.
According to the agriculture minis-
ter, the two countries are also go-
ing to establish a commercial-ag-
ricultural joint venture in order to 
develop trade in the Persian Gulf 
countries, Central Asia, and West 
Asia.
In this meeting, Amir Yousefi, the 
vice-chairman of the Agriculture 
Committee of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) also said 
that Kazakhstan is a good option 
for extraterritorial cultivation due 
to the good water conditions and 
the quality of soil, which should be 
considered by Iranian investors.
Reaching $3b of annual trade on 
agenda
Speaking on the sidelines of the 
meeting, Sadati-Nejad announced 
that the two countries have put 
an annual trade of three billion 
dollars on the agenda, expressing 
hope that signing the comprehen-
sive MOU would pave the way for 
achieving this target.
“The presidents of the two coun-
tries have aimed to increase 
the level of trade to three billion 
dollars; currently this number is 
around 500 million dollars,” the 
minister said.
Mentioning the developments in 
the two countries’ banking rela-
tions, the official said that the ex-
pansion of relations in the agricul-
ture sector is of special importance 
for both sides.
He further noted that a joint com-
mittee will be formed in the next 
month to pursue this goal, saying: 
“Kazakhstan has requested Iran’s 
engineering services in modern 
irrigation and desalination areas, 
and we have expressed our read-
iness to provide them with the 
mentioned services.”
Iranian trade center to be opened 
in Almaty
During the meeting of the two 
countries’ expert committees 
which was held prior to the main 
event on Wednesday, Amir Abedi, 
the head of the Iran-Kazakhstan 
Joint Chamber of Commerce, an-
nounced that the business office of 
Iran-Kazakhstan joint chamber will 
soon be opened in Almaty.
Pointing to the capacities of Iran 
and Kazakhstan for the develop-
ment of economic relations, Abedi 
considered Kazakhstan’s market 
as a strategic destination for Irani-
an businessmen.
The 17th Iran-Kazakhstan joint 
economic committee meeting 
was held about a year ago in 
Tehran.

Iranian Foreign Minister Hossein Amirabdollahian 
and his Tanzanian counterpart Stergomena Lawrence 
Tax on Thursday afternoon held talks over issues of 
mutual interest and expansion of cooperation be-
tween the two countries.
During the telephone conversation, Amirabdollahian 
congratulated Ms. Stergomena Lawrence Tax on her 
appointment as Tanzania’s new foreign minister and 
underlined the need for expansion of cooperation in 
different fields, according to the Iranian foreign min-
istry.
The top Iranian diplomat said fortunately, Iran and 
Tanzania share the same views at international organ-
izations and expansion of ties, especially in trade and 
economic fields, has always been their top priority.
Iran’s foreign minister further stressed that Iran is 
ready to share its know-how and experience, particu-
larly in knowledge-based areas as well as in the fields 
of agriculture, fishery, dam construction, watershed 
and irrigation, with the African country. 
Tanzanian Foreign Minister Stergomena Lawrence 

Tax for her part thanked Amirabdollahian for his ver-
bal and written messages of congratulations on her 
appointment as the new top diplomat of Tanzania.
She called for expansion of cooperation between the 
two nations in different areas.
Ms. Lawrence Tax added that Tanzania has put on its 
agenda the pursuit of cooperation with Iran, especial-
ly in trade and economic fields and also the holding 
of the joint commission of the two sides as soon as 
possible.
 Using fake name for Persian Gulf will not change 
realties: spokesman
Iranian Foreign Ministry Spokesman Nasser Kanaani 
has said the use of a fake name instead of “Persian 
Gulf” by Iraqi officials is at odds with the principle 
of neighborly ties and friendly relations between the 
two countries.
Kanaani called on Iraq to correct this trend.
He said the Embassy of the Islamic Republic of Iran 
in Baghdad earlier objected to this move. Kanaani fur-
ther said the Foreign Ministry’s Department General 

of Legal Affairs also filed an official note of protest 
with the Iraqi officials.
He stressed that the department described the move 
by the Iraqis as unacceptable and called on Baghdad 
to respect international names.
The Iranian Foreign Ministry spokesman said Iran 
expects the Iraqi officials to use the correct name 
for the body of water, which has been underlined by 
the United Nations as well. Kanaani said the name 
of “Persian Gulf” has been the same in documents, 
maps, diaries and ancient texts for thousands of 
years and the fabrication of unfounded phrases and 
words will not change this reality.
He noted that no country should seek friendship with 
others at the expense of the rich asset of historical 
solidarity among regional countries.
Iran condemns Israeli raid on Jenin camp
Kanaani has also strongly condemned Thursday’s 
brutal attack by the criminal forces of the apartheid 
Zionist regime against the Jenin refugee camp in the 
West Bank that martyred and wounded dozens of op-
pressed Palestinians.
Kanaani said the silence and inaction of relevant in-
ternational organizations and the fake defenders of 
human rights in the West toward the daily crimes 
of the occupying regime are painful and a cause for 
shame.
Kanaani also called for Islamic countries to adopt a 
united stance and act in concert in defense of the op-
pressed Palestinian people and their legitimate resist-
ance against the Zionist occupiers.
Kanaani also demanded serious action in order to 
prevent inhumane and terrorist acts by the apartheid 
Zionist regime.
The Iranian foreign minister said on Twitter that the 
“ferocious attack and mass killing carried out by the 
Zionist entity in the Jenin camp” requires immediate 
action from the international community and Islamic 
countries against the criminals.

Iran, Tanzania FMs hold phone conversation 

Iranians across the country took to 
the streets on Friday to condemns 
the desecration of the Holy Quran in 
some European countries. 
The rallies were held after the Coordi-
native Council of Islamic Propagation 
called on Iranians all over the coun-
try to rally after the Friday Prayer to 
denounce the desecration of the Holy 

Quran. 
Thousands of Iranians held demon-
strations across the country to con-
demn the desecration of the Holy 
Quran, Tasnim reported. 
Following the Friday prayers, worshi-
pers gathered across Iran, marched 
in rallies, and chanted slogans, 
condemning the insult to the divine 

book, Tasnim said.
On Monday, a Dutch politician tore 
apart a copy of the Holy Quran in the 
city of The Hague. It followed an in-
cident in Sweden where a politician 
burned a copy of the Quran outside 
the Turkish embassy.
The politician committed the scan-
dalous act after receiving permission 

from Swedish authorities who pro-
vided police guards to ensure no-
body prevented it.
The outrageous acts have drawn 
strong condemnation from Muslims, 
with many states such as Iran, Pa-
kistan, Turkey and the United Arab 
Emirates denouncing the provocative 
and Islamophobic move.

European sacrilege to Holy Quran draws ire of Iranians
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TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), lost 
75,515 points to 1.611 million in 
the past Iranian calendar week 
(ended on Friday).
TSE is one of the four Iranian 
stock exchanges, and the most 
important one.

Iranian government has allocated 
150 trillion rials (about $375 mil-
lion) to the country’s Capital Mar-
ket Stabilization and Development 
Fund (CMSDF) in the budget bill 
for the next Iranian calendar year 
1402 (begins on March 21) to 
support small shareholders.

TSE’s main in-
dex loses 75,500 
points in a week

Khorasan Razavi 
accounts for lion’s 
share of rose export 
from Iran
Khorasan Razavi province, in the 
northeast of Iran, accounts for 
the lion’s share of rose export 
from the country, according to 
the chairman of the Iranian Rose 
Society.
Underlining that the majority of 
roses are exported from Kho-
rasan Razavi, Mehdi Samangani 
said: “Rose is the strategic flow-
er of Khorasan Razavi, because 
the main export of roses from 
Iran is done from this province.”
Currently, roses are one of the 
most popular flowers in the 
world and are at the top in terms 
of production.
The U.S., Britain, The Nether-
lands, Kenya, Colombia, Ecua-
dor, South Africa, and India are 
the main producers of roses in 
the world.
Iran has 17th place in the world 
in the production of flowers 
and ornamental plants, but it is 
ranked 107th in terms of export.
Every year, three billion flowers 
and ornamental plants are pro-
duced in the country, of which 
only 300 million are exported. 50 
percent of the produced flowers 
are sold domestically and the 
rest is thrown away.
As stated by the chairman of the 
Flower Retailers’ Association of 
Tehran, flowers and ornamental 
plants consumption per capita in 
Iran is 20, while the figure is 150 
to 250 in the world.
“We must have mass production 
to reduce the price of flowers”, 
Gholam-Hossein Soltan-Mo-
hammadi has stated.
According to him, to produce 
flowers and ornamental plants 
for export, it should be con-
sidered as an industry and the 
demands of target companies 
should be evaluated.

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

Iran’s 10-month 
shoes, bags exports 
stand at $80m
Head of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) Alireza Pey-
man-Pak said the country has 
exported some $80 million worth 
of bags and shoes since the be-
ginning of the current Iranian 
calendar year (March 21, 2022).
Peyman-Pak told IRNA on Tues-
day that Iranian footwear and 
leather manufacturers have the 
opportunity to enter the markets 
of Asia and Africa which are es-
timated to have the potential for 
$10 billion of trade.
He made the remarks on the 
sidelines of Iran’s 6th Interna-
tional Exhibition of Shoe, Sandal 
and Related Industries, held in 
the central city of Qom from Jan-
uary 24 to 27 with the presence 
of some 301 companies and 400 
businesses from Iran and other 
countries.
The TPO head also underlined 
that his organization has some 
robust plans to facilitate the pres-
ence of Iranian shoe manufactur-
ing companies in international 
markets.
The official said Iranian brands 
will also be represented in a 
shoes and bags exhibition in 
Moscow in late February.
Peyman-Pak said that Iran’s 
Ministry of Foreign Affairs is 
also planning to pave the way for 
the participation of Iranian shoe 
brands in upcoming exhibitions 
in Africa.
He said Iranian footwear and 
shoe brands can compete with 
foreign rivals from China and 
other countries in terms of quali-
ty and price.

37 Weird & Fun 
Facts About The 

Human Body
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.nectarsleep.com/posts/fun-facts-about-the-human-body/

Your body is a beautiful thing! There 
are so many exciting and weird body 
facts about them that it will truly blow 
your mind. Intrigued? Want to know 
more about weird facts about the hu-
man body? Well, if your answer is a big 
yes, then let’s unveil all the fun facts 
about the human body. Read ahead 
1. You tend to blink your eyes about 20 
times a minute, which equals ten mil-
lion times a year.
2. While your height stops growing af-
ter one hits puberty, your ears and nose 
are constantly lengthening, and gravity 
is to blame for this phenomenon.
3. Our cornea, the transparent front 
part of the eyes, doesn’t get any blood 
supply and receives oxygen directly 
from the air!
4. Did you know? A weird fact about 
the human body is that it consists of so 
much fat that it can make up to seven 
bars of soap.
5. Once the oxygen supply is cut off, a 
human brain can survive up to three to 

six minutes.
6. Humans develop fingertips from the 
time they were embryos, only three 
months after they are conceived. This 
means that just after the first trimester, 
the baby has fully developed fingertips.
7. Your heart can sync to the rhythm 
when you listen to music.
8. Throughout their lifespan, humans 
go from having 300 bones to 206 
bones.
9. A human heart can beat outside the 
body as well.
10. Humans can glow in the dark, how-
ever, they are too weak for the human 
eye to detect.
11. The human body consists of organs 
in a singular count and pairs. However, 
the organs that are present in pairs, 
you only need one to survive.
12. When your body experiences ex-
treme starvation, there are chances 
that your brain will start to eat itself.
13. Your small intestine is taller than 
you and measures about 23 feet.

14. One-fourth of the bones in a human 
body are in the feet.
15. When you calculate all the blood 
vessels in the human body, there are 
more than 100,00 miles of blood ves-
sels present.
16. If you were to check your height, 
you are taller in the morning compared 
to night.
17. Did you know? You will not be able 
to breathe and swallow at the same 
time.
18. Your right kidney is placed slightly 
lower than your left one.
19. Ever wondered what the size of the 
brain is? If you smoothened out all the 
wrinkles, your brain would look flat like 
a pillowcase.
20. The acid that’s generated in your 
stomach aka the stomach acid is so 
strong that it can even dissolve metal. 
So, it can even burn your skin!
21.Just like fingerprints, humans also 
possess a unique tongue print.
22. Another weird fact about the human 

body is that we humans shed about 
600,000 skin particles every hour.
23. Did you know? Babies only blink 
once or twice in a minute while an adult 
blinks at least 10 times in the same 
time.
24. In a lifetime, a human produc-
es 25,000 quarts of saliva, which is 
enough to fill almost two swimming 
pools.
25. Even when we are in optimal health, 
our lungs are never sterile or germ-
free.
26. Coughing and sneezing is the nat-
ural mechanism of your body to keep 
away any foreign substances.
27. Did you know? A bond exists be-
tween the digestive system and your 
brain, known as the gut-brain axis. So 
any stress or brain disorders can affect 
the way your body digests food.
28. Another fun and weird fact about 
the brain is that the brain uses more 
energy than the rest of the organs 
where only 20% of the energy is re-

served for the rest of the body.
29. Your brain keeps working hard 
even when you are fast asleep.
30. When we think of bones we think 
of hard substances. But another weird 
fact about the human body is the bones 
are filled with spongy substances 
known as bone marrow.
31. The smallest bone in our body is in 
the inner ear.
32. Now that you know the smallest, 
the longest bone in the body is the leg 
and it is also the strongest.
33. The biggest joint in your body is the 
knee.
34. The human reproductive system 
contains the smallest and the largest 
human cells.
35. A man produces more than 500 
billion sperm cells in his entire lifetime.
36. A fun fact about the human body is 
that it contains more than 600 muscles.
37. The Gluteus Maximus, which is the 
main extensor muscle of the hip, is the 
largest muscle in the body.

The value of non-oil export from 
Bushehr province, in the southwest 
of Iran, rose 50 percent in the first 
nine months of the current Iranian 
calendar year (March 21-December 
21, 2022), as compared to the same 
period of time in the past year, a pro-
vincial official announced.
Ali Soleymani, the director-general of 
Customs Department of Bushehr (the 
capital city of the province), said that 
21.259 million tons of commodities 
worth $10.852 billion were exported 
from the province in the first nine 
months of the present year, indicat-
ing also eight percent rise in terms of 
weight year on year.
One of the important capacities of the 
coastal province of Bushehr on the 
edge of the Persian Gulf is maritime 
trade and economic connection with 
different countries. Bushehr province 
has the longest sea border with the 
Persian Gulf, and in this regard, var-
ious customs and port services are 
provided for traders and merchants 
on the shores of Bushehr province.
The value of export from the province 
rose 67 percent in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 
20, 2022), from the preceding year.
The worth of export from Bushehr 
stood at $10.136 billion in the past 
year, and the weight of exported com-
modities, including gas condensate, 
at 25.78 million tons, with six percent 
growth year on year.
Also, 25.506 million tons of non-oil 
goods, excluding gas condensate, 
worth $9.9 billion were exported from 
Bushehr province in the previous 
year, showing 73 percent and six per-
cent annual rise in terms of value and 
weight, respectively.
Petrochemical products, gas conden-
sate, minerals, fisheries, and vegeta-

bles were the main exported items, 
and China, the United Arab Emirates, 
India, Pakistan, Turkey, South Africa, 
Nigeria, Brazil, Mozambique and Qa-
tar were the major export destinations 
of the province’s products in the past 
year.
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 Ira-
nian calendar year (March 21, 2022) 
up to December 31, as compared 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 pe-
riod, followed by China, Turkey, India, 
and Germany.

Export from Bushehr 
province increases 50%

As announced by a provincial official, 
62 idle production units were revived in 
Khuzestan province, in the southwest of 
Iran, during the first ten months of the 
current Iranian calendar year (March 21, 
2022-January 20, 2023).
Hamidreza Fallah, the head of the prov-
ince’s Industry, Mining and Trade De-
partment, stated that this department 
affects 60 percent of the economy of 
the province, adding that the planning 
of this department in the macro area is 
in such a way that the traditional proce-
dures are changed, and accordingly, 14 
transformation plans are underway.
“Among the most important of these 
plans, we can mention reviving the stag-
nant units, increasing production ca-
pacity, empowering economic networks 
and creating electronic systems”, the 
official added. 
Revival of stagnant production units is 
one of the best, most suitable and least 
expensive solutions to increase produc-
tion and create employment.
Considering that the idle units have 
gone through a significant part of the 
production process, such as land acqui-
sition, building construction, infrastruc-

ture provision and machinery installa-
tion, naturally, providing the required 
resources and solving some of their 
problems such as those related to loans 
and instalments can speed up the job 
creation process.
In this due, reviving the idle industrial 
and production units is one of the main 
industrial approaches of the current 
government.
As announced by Head of Iran Small 
Industries and Industrial Parks Organi-
zation (ISIPO) Ali Rasoulian, over 2,000 
idle units have returned to the produc-
tion cycle since the current government 
took office in August 2021.
According to Rasoulian, who is also the 
deputy industry, mining and trade min-
ister, this approach is very important 
since the country has been dealing with 
the most severe international sanctions 
for many years; and while it relies more 
than ever on domestic production.
Of course, what is seen as the result of 
the efforts of the ISIPO, as one of the 
main organizations in charge of boost-
ing the country’s production, planning 
and diligent follow-up to revive the 
stagnant production units, fortunately 

the work in this due is on the right track, 
the official has stated, highlighting that 
revival of each stagnant production and 
industrial unit leads to job creation and 
return to work of 18 people on average.

The latest data released by the ISIPO 
head indicate that 1,000 idle industrial 
production units have been revived in 
the country since the beginning of the 
current Iranian calendar year (March 21, 
2022).
As previously announced by Rasoulian, 
2,067 idle industrial units were revived 
in the country’s industrial parks and 
zones during the previous Iranian calen-
dar year 1400.
According to the official, with the reviv-
ing of the mentioned units job oppor-
tunities were created for over 39,000 
people.
“ISIPO had put it on the agenda to re-
vive 2,000 stagnant units inside and 
outside industrial parks and zones in 
the previous year and by the end of the 
year 2,067 idle units returned to the 
production cycle, which provided em-
ployment for more than 39,000 people,” 
Rasoulian said.

62 idle production 
units revived in 

Khuzestan 
province in 10 

months
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کارگـروه  دبیرخانـه  مسـوول 
اشـتغال اداره کل تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی اسـتان اصفهـان گفـت: 
نـرخ مشـارکت اقتصـادی زنـان در 
اصفهـان ۱۵.۵ درصـد اسـت که در 
مقایسـه با میانگین اشـتغال زنان در 
کشـورهای اروپایـی بسـیار پایین تر 
ولـی نزدیک به آمـار در کشـورهای 

خاورمیانـه اسـت.
مهـدی میرقـادری افـزود: زنـان 
نسـبت به مـردان در انتخاب شـغل 
به صـورت انتخابـی و محتاطانه و بر 
اسـاس نقـش خانوادگی خـود عمل 

می کننـد.
وی بـا بیان اینکـه آمارها نیـز حاکی 
از ایـن واقعیـت اسـت، افـزود: نـرخ 
مشـارکت اقتصـادی مـردان در 
اصفهان ۶۹.۷ درصد و بطور تقریبی 
چهـار برابـر زنان اسـت؛ این مسـاله 
تمایـل کمتـر زنـان بـرای ورود بـه 

بـازار کار را نشـان می دهـد.
میرقـادری گفت: پژوهش ها نشـان 
داده اسـت مهمتریـن دلیـل نبـود 
تمایل زنـان بـرای حضـور در بـازار 
کار، مسـوولیت هـای خانوادگـی و 
سـپس موارد دیگـر مانند دلسـردی 
از یافتـن کار مناسـب، بـی نیـازی از 
انجام کار و نیز شـرایط خـاص زنان 

از جملـه دوره بـارداری اسـت.
وی ادامـه داد: مسـوولیت هـای 
خانوادگـی در جامعـه زنـاِن دانـش 
آموختـه نیـز همچنـان مهمتریـن 
دلیـل امـا بـا درجـه اهمیـت کمتر، 
نشـان دهنده بخـش زیـادی از نبود 
تمایـل آنان بـه حضـور در بـازار کار 

اسـت.
ایـن کارشـناس اشـتغال بـا بیـان 
اینکـه نتایـج آمـاری منطبـق بـا 
شـواهد و مشـاهدات میدانـی برای 
بازه هـای سـنی مختلـف حاکـی از 
تفـاوت در تمایـل بـه ورود بـه بـازار 
کار اسـت، افـزود: زنان بـرای یافتن 
شـغل مناسـب، بیشـتر از مـردان در 
دوره هـای کارورزی، توانمندسـازی 
و مهارتـی شـرکت می کننـد کـه 

مشـارکت حـدود ۷۰ درصـد آنهـا 
فـارغ  کارورزی  طرح هـای  در 
التحصیـان دانشـگاهی مویـد این 

موضـوع اسـت.
میرقـادری افـزود: حضـور فعـال و 
۲۴ درصـدی زنـان اصفهـان در 
بخـش عمومـی )بنگاه هـای تحت 
مدیریـت دولت( کـه همـواره همراه 
با آزمون های متمرکـز و رقابت قابل 
توجه است نشـان از توجه و اراده آنها 
برای حضور در مشـاغلی است که با 
وظایف و مسـوولیت های خانوادگی 

منطبق اسـت.
وی اضافـه کـرد: در ایـن بنگاه هـا 
قوانین و مقررات اشتغال اختصاصی 
زنـان بطـور جدی تـر اجرا می شـود.

میرقـادری گفـت: ایـن شـاخص در 
مقابل سـهم اشـتغال ۱۷.۸ درصدی 
مـردان، بیانگـر ایـن واقعیت اسـت 
کـه حـدود ۲۴ درصـد زنان شـاغل 
اصفهان در بخش عمومی مشـغول 
بکار هسـتند؛ همچنین با اسـتناد به 
آمارها در این زمینـه تنها ۱۴ درصد از 
زنان فعالیت در مشاغل با ساعت کار 
طوالنی و بیشتر از ساعت کار معمول 
را پذیرفته انـد که در مقابل سـهم ۳۱ 
درصـدی مـردان بـا وجـود وظایف 
و دغدغه هـای خدماتـی و مراقبتـی 
آنـان بـرای اعضـای خانـواده قابـل 

قبول اسـت.
مسـوول دبیرخانه کارگروه اشـتغال 
اداره کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
اسـتان اصفهان، با بیان اینکه انجام 
فعالیتهای اقتصـادی در محیط خانه 
و در کنـار اعضای خانواده نیز بسـیار 
مـورد توجـه زنـان اصفهـان اسـت، 
افزود: حـدود ۸۰ درصد از مجوزهای 
مسـتقل مشـاغل خانگـی دریافـت 
شـده در ۲ سـال گذشـته مربـوط به 

زنان اسـت.
وی ادامـه داد: همچنیـن در انتخاب 
بخش اقتصـادی فعالیت نیـز حدود 
۶۲ درصـد از اشـتغال شـهری زنان 
مربـوط بـه بخـش خدمـات و در 
رسـته های های فنـی و مهندسـی، 

آموزش، سـامت، فرهنـگ، توزیع 
و خـرده فروشـی اسـت.

مسـوول دبیرخانه کارگروه اشـتغال 
اداره کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
اسـتان اصفهـان، اضافـه کـرد: 
همچنیـن به صـورت قابـل توجهی 
حضور کمتر زنـان در بخش صنعت 
در مقایسـه بـا مـردان مشـاهده 

. می شـود
میرقـادری با بیـان اینکه انجـام کار 
مسـتقل، کارفرمایی و کارآفرینی نیز 
مورد توجه زنـان اصفهان قـرار دارد، 
افـزود: تاکنون در بخش تسـهیات 
اشـتغال خویـش فرمایی که شـامل 
بنگاه هـای خانگـی، ُخـرد و کوچک 
اسـت حـدود ۳۵ درصد تسـهیات 
پرداختـی نهادهـای حمایتـی و 
۱۸ درصـد تسـهیات پرداختـی 
دسـتگاه های اجرایـی ثبت شـده در 
سـامانه نظـارت وزارت تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی )رصد( مربـوط به 

زنـان اصفهـان بوده اسـت.
وی ادامه داد: گزارش جشـنواره های 
کارآفرینان برتر وزارت تعـاون، کار و 
رفاه اجتماعی در سـال های گذشته، 
حضـور زنـان بیـن متقاضیـان و 

برگزیدگان مشـهود اسـت.
میرقادری افـزود: در نهایت می توان 

گفت در اسـتان اصفهان نگاه بیشتر 
زنـان بـه مقولـه اشـتغال بـه ایـن 
صورت اسـت که در کنار مسـوولیت 
های خانوادگی و شـخصی و با توجه 
بـه ویژگی هـا، بتوانند به معیشـت و 
اقتصـاد خانواده کمـک کننـد؛ البته 
در کنـار ایـن نـگاه، بخـش دیگری 
از زنـان نیـز هسـتند کـه دالیـل و 
شـرایط شـخصی و خانوادگـی، 
حضور فعال تـر آنهـا را در فعالیتهای 

اقتصـادی تسـهیل می کنـد.
وی گفـت: در بررسـی موضـوع 
اشـتغال زنـان در کنـار عوامـل 
اقتصادی باید به نظام هـا و باورهای 
ارزشـی و سـنتی جامعـه نیـز دقـت 

شـود.
یرقادری افزود: در بسیاری از مناطق 
ایـران و بـه خصـوص در اصفهـان، 
زنـان نقـش اصلـی را در خدمـات 
خانگـی و مراقبتـی بـرای اعضـای 
خانـواده برعهـده دارنـد کـه ایـن 
موضـوع صـرف نظـر از وضعیـت 
تحصیـات شـامل زنان شـاغل نیز 

. د می شـو
وی ادامـه داد: گـزارش طـرح 
آمارگیـری گـذران وقـت نشـان 
می دهـد زنـان بیـش از پنج سـاعت 
و مـردان حـدود یـک سـاعت را بـه 

صـورت روزانـه بـه ایـن مـوارد 
می پردازنـد، همچنیـن مـردان بـه 
صورت متوسـط بیش از پنج ساعت 
را برای اشتغال و فعالیت های مرتبط 
بـا دریافت ُمـزد سـپری می کنند که 
این شـاخص بـرای زنان بـه صورت 

قابـل توجهـی پایین تـر اسـت.
این کارشـناس اشـتغال اضافه کرد: 
بـر ایـن اسـاس می تـوان گفـت که 
از لحـاظ فرهنگـی زنـان در اقتصاد 
بخـش عمـده ای از خانواده هـای 
ایرانـی و اصفهانی نقـش حمایتی و 
کمکی را برعهده دارند کـه البته این 
موضـوع در مـورد زنـان سرپرسـت 
خانوار کـه نقـش اصلی مسـوولیت 
هـای داخـل و بیـرون منـزل را بـر 

عهـده دارنـد متفاوت اسـت.
بر اسـاس آمار سـامانه رصد، تاکنون 
اطاعـات ۳۷ هـزار نفـر از اصفهان 
مبنی بـر اشـتغال جدیـد در سـامانه 
ملـی رصـد کشـور ثبـت شـده کـه 
بیانگـر تحقـق ۴۷ درصـدی تعهـد 
اشتغال اسـتان در سـال جاری است.

همچنیـن بـر اسـاس اعـام وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، تعهد 
اشـتغال اسـتان اصفهـان در سـال 
۱۴۰۱ ایجاد اشـتغال بـرای ۸۰ هزار 

نفر اسـت.
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مدیر امور شیات و آبزیان سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان گفت: شرق این استان 
قابلیت توسعه مزارع پرورش ماهی آب شور را 
دارد اما نیازمند ارائه تسهیات به تولیدکنندگان 

است.
محمدرضا عباسی افزود: از آنجا که آب بخش 
قابل توجهی از نواحی شرقی اصفهان شور و 
برای کشاورزی کاربردی ندارد، می توان آن 
را برای توسعه مزارع پرورش ماهی بکار برد؛ 
آب های شور نامتعارف به ویژه در شهرستان 
ورزنه برای پرورش ماهی آب شور بخصوص 
قزل آال بکار برده می شود و قابلیت افزایش 

آبزیانی دیگر مانند نوعی خاویار نیز وجود دارد.
سازمان  آبزیان  و  شیات  امور  مدیر 
جهاد کشاورزی اصفهان خاطرنشان کرد: 
شهرستان های دیگر مانند هرند نیز که با پدیده 
خشکسالی روبه روست نواحی مناسبی برای 

توسعه این صنعت محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت تعاونی تولید آبزیان در شرق 
اصفهان )شرکت آبزی پروران حیات شفق 
ورزنه( نیز در این ارتباط گفت: این مجموعه با 
۳۰۰ پرورش دهنده و تولید ساالنه چهار هزار 
تن ماهی قزل آال آب شور رتبه نخست استان 

را در اختیار دارد.

حسن قاسمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره 
گسترش این صنعت افزود: تکمیل زنجیره تولید 
این صنعت از اهمیت باالیی برخوردار است برای 
مثال تولید خوراک ماهی و بسته بندی در همین 

منطقه برای عرضه مناسب ضرورت دارد.
وی اضافه کرد: بازچرخانی آب بطور مدار بسته 
به عنوان یک اصل در استخرهای پرورش 
ماهی هزینه زیادی دارد، لذا باید برای این 
بخش تسهیات در نظر گرفته شود تا میزان 
وابستگی مزارع پرورش ماهی به آب به حداقل 
برسد اگرچه آب مصرفی، کاربردی در کشت و 

کار هم ندارد.

مدیرعامل شرکت تعاونی تولید آبزیان در شرق 
اصفهان تصریح کرد: سرمایه در گردش فعلی 
مزارع تولیدی پاسخگوی هزینه ها نیست 
به ویژه در خرید نهاده ها همواره به مشکل 

برمی خوریم.
قاسمی اظهارداشت: ۹۰ درصد تولید ماهی 
شرق اصفهان مختص شهرستان ورزنه است 
که اشتغال زایی ۴۰۰ نفر بطور مستقیم و ۲۰۰ نفر 

بطور غیر مستقیم را در پی داشته است.
در استان اصفهان بالغ بر یک هزار و ۸۰۰ واحد 
تولید و پرورش ماهی خوراکی و تزیینی وجود 

دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: باید با همت تمامی 
دستگاه های خدمت رسان استان تاش شود تا نوروز پیش رو با 
امیدآفرینی، شناخت واقعی دستاوردها و فرهنگ اصیل ایرانی اسامی 

همراه باشد.
مهران زینلیان در نخستین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر استان 
اصفهان در استانداری پس از دریافت گزارش کمیته های دهگانه ستاد 

هماهنگی خدمات سفر در ایام نوروز، افزود: اصفهان همواره یکی از 
مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی بوده و هست.

وی اظهارداشت: محور گردشگری یکی از رویکردهای استان برای 
توسعه پایدار است از این رو باید بتوانیم از فرصت های پیش رو از جمله 
ایام نوروز نهایت استفاده را ببریم تا صنعت گردشگری استان ارتقاء یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه 
تجربه سال گذشته در ایام نوروز کمک خواهد کرد تا در تصمیم گیری 
و اجرای برنامه های آینده تسلط بیشتری داشته باشیم، گفت: اقدامات 
سفر نوروزی یک بخش کالبدی دارد که شامل اسکان، حمل و نقل، 
بهداشت و دیگرموارد می شود که از اهمیت بسیاری برخوردار است و 
مسائل این حوزه ها باید در سریع ترین زمان ممکن و با همکاری میان 

دستگاه ها حل شود.
زینلیان افزود: نوروز گذشته مسووالن و مدیران مربوطه شبانه روز 
تاش کردند تا خاطرات خوبی برای گردشگران و مسافران رقم زده 
شود در ایام پیش رو نیز بایستی عاوه بر بخش دولتی بخش خصوصی 
و سازمان های مردم نهاد که در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری، 
دانشجویی و دیگر موارد فعال هستند با تمام توان همکاری کنند تا شاهد 

نوروزی شاد، ایمن و همراه با خاطرات خوب برای گردشگران باشیم.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقاب و تبلیغات سوء علیه ایران 

اسامی، گفت: با هدف تعیین افق روشن برای مردم محتوای فرهنگی 
مناسب تهیه و در اختیار گردشگران قرار داده شود و در کنار آن خدمت 
رسانی به مسافران را از وظایف خود می دانیم و این رویکرد باید مد نظر 
قرار بگیرد تا تمامی دستگاه ها برای نمایان ساختن فرهنگ اصیل ایرانی 

اسامی برنامه داشته باشند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان افزود: ورودی استان 
از نقاط هدف است و باید به صورت ویژه برنامه ریزی و ساماندهی یابد 
تا با همکاری شهرداری ها و دهیاری ها چهره زیبایی از اصفهان به 

گردشگران در ورودی های استان به نمایش گذاشته شود.
وی خاطرنشان کرد: کمیته ارزیابی و نظارت وظیفه قابل توجهی دارد 
و الزم است آمار و عملکرد تحلیلی سال گذشته و اقدامات دستگاه ها به 
ستاد منعکس شود تا با نگاهی روشن برای سفرهای نوروزی سال آینده 

تصمیم گیری کنیم.
زینلیان بیان کرد: در راستای کاهش تصادفات جاده ای بایستی 
مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی تقویت شوند و با محوریت اداره 
کل راهداری و میراث فرهنگی سمیناری مشخص با حضور مدیران 
مجتمع های رفاهی بین راهی استان برگزار و انتظارات از این مجموعه ها 

مطرح شود.
وی ادامه داد: با هدف ارتقای عملکرد این مجموعه ها شایسته است 

رقابتی میان مجتمع های رفاهی بین راهی ایجاد شود و جایگاه های 
برتر مورد تقدیر قرار گیرند و طبق مصوبات گذشته مجتمع هایی که با 
رضایتمندی مسافران همراه نباشند، در تخصیص سوخت، تعرفه آب و 

برق و دیگر موارد با محدودیتهایی مواجه خواهند شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان اظهار کرد: قصه های 
ناگفته زیادی در اصفهان وجود دارد که الزم است بنحو مقتضی و با زبان 

هنر برای مردم عزیزمان بیان گردد.
زینلیان افزود: شایسته است بخشی از تولیدات قصه های ناگفته به آداب 
و رسوم و ویژگی های خاص شهرستان های استان که از این منظر بسیار 

غنی هستند اختصاص یابد.
وی خاطرنشان کرد: باغ فدک بعنوان یکی از مراکز مهم اسکان مسافران 
شناخته می شود از این رو بایستی مشکات سال گذشته این مجموعه 

مرتفع شود.
زینلیان درخصوص اجاره خانه های مسکونی بدون مجوز به مسافران 
نیز تاکید کرد: مقرر شد اجاره اماکن در ایام نوروز تنها در چارچوب قانون 
انجام شود و برای حفظ شأن و جایگاه اصفهان از هر عمل غیرقانونی در 

این مورد جلوگیری و با خاطیان برخورد قضایی شود.
در این جلسه که به منظور آمادگی جهت انجام سفرهای نوروزی برگزار 

شد، نمایندگان ۳۲ دستگاه اجرایی استان حضورداشتند.

مدیر شیالت و آبزیان اصفهان مطرح کرد:

توسعه صنعت پرورش ماهی در شرق اصفهان مستلزم ارائه تسهیالت

معاون استاندار اصفهان خطاب به دستگاه های خدمت رسان اصفهان:

برای نوروزی شاد، ایمن و امیدآفرین وارد میدان شوید

مسوول دبیرخانه کارگروه اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

نرخ مشارکت اقتصادی زنان استان ۱۵ درصد است

مهدی طغیانی در مراسم گرامیداشت روز جهانی گمرک در جمع کارکنان 
این مجموعه در اصفهان افزود: بسیاری از این رویه ها بصورت سلیقه ای و 
تصمیم گیری های کوتاه مدت )خلق الساعه( است که موجب سردرگمی مردم 

و مسووالن می شود.
وی خاطرنشان کرد: جایگاه گمرک بعنوان مرزبان اقتصادی در طول سالیان 
گذشته با تغییر قوانین و مقررات بطور مرتب تضعیف شده و همین مساله 
مشکات پیچیده ای را در سایر دستگاه های فعال در مرزها بوجود آورده است.

طغیانی افزود: مدیریت واحد مرزی باید در صحنه عمل برای گمرک مطمح 
نظر قرار بگیرد و هر خلل قانونی هم که به این جایگاه وارد شده است را برطرف 
سازیم و در ازای مسوولیتی که بر عهده گمرک گذاشته شده است، از این نهاد 

کار و پاسخ بطلبیم.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسامی گفت: در زمان حاضر مسوولیت 
مرزها بصورت نادرست بین مجموعه های مختلف توزیع شده است و در عمل 

هم هیچکدام از آنها پاسخگوی وضعیت نیستند.
وی تاکید کرد: صادرات و واردات اصول خاصی دارد و بازار تجارت در دنیا 
رقابتی است و بازرگانان با تاش بسیار این بازارها را ایجاد می کنند اما در برخی 

مواقع با صدور یک بخشنامه، تمام این زحمات بر باد فنا می رود.
طغیانی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از مشکات امروز گمرک بدلیل انباشته 

شدن قوانین بر روی هم و نقض برخی از این قوانین ُرخ می دهد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسامی گفت: باید مرجع قانونگذاری 
واحدی بر مبنای ماحظات علمی و آینده نگری در باره اقتصاد کشور، این 

قوانین را وضع و گمرک هم بعنوان مرجع واحد از آنها پیروی کند.
وی ادامه داد: مسائل دیگری از جمله ترانزیت، ساماندهی تجارت های عجیب 
مثل ُکوله بری، ته لنجی و چمدانی که در هیچ نقطه دنیا مرسوم نیست از دیگر 
مسائل ُمبتابه گمرک کشور است که امیدواریم در این دوره مجلس شورای 

اسامی بتوانیم همه این موارد را ساماندهی کنیم.
طغیانی بیان کرد: نخستین گام در این زمینه رسمی کردن همه این موارد است 
و در مرحله بعد باید یک فعالیت واحد در قالب گمرک ایران در سراسر پهنه این 
سرزمین داشته باشیم و در عین حال چیزی بعنوان منطقه آزاد و غیرآزاد وجود 
نداشته باشد و همه در گمرک ایران متمرکز باشد تا بتوانیم گمرکی پاسخگو و 

مدیریتی واحد برای مرزهای کشور داشته باشیم.
وی با تاکید بر ضرورت آینده نگری در اصاح قانون گمرکی کشور گفت: توجه 
به آینده و در نظر گرفتن اُفق تحوالت در اصاح قانون امور گمرکی کشور باید 

مورد توجه جدی سیاستگذاران و قانونگذاران قرار گیرد.
این نماینده مجلس یادآور شد: الیحه اصاح امور گمرکی از سال های 
گذشته ارائه شده و در یک سال گذشته بصورت ویژه در دستور کار مجلس 

قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در قانون کنونی امور گمرکی، بجای نگاه به آینده، به اصاح 
وضع موجود توجه شده و حال نگری بجای آینده نگری مورد توجه قرار گرفته 

است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون، گمرک باید مدیر 
مرزهای کشور باشد، افزود: باید بازتعریفی از جایگاه گمرک همراه با تقویت 

این نهاد در قانون جدید صورت بگیرد و جایگاه گمرک در مرزها تقویت شود.
وی اضافه کرد: باید نگاه واقعی به عملکرد گمرک و تعرفه گذاری و 
مقررات گذاری در این زمینه داشته باشیم و این اقدامات بعنوان رویکرد 

کمیسیون اقتصادی و مجلس نیز در این دوره مورد توجه جدی است.
به گزارش ایرنا، وجود ُقطب های صنعتی استان نظیر فوالد، منسوجات، 
هواپیماسازی، لوازم خانگی، رنگ سازی و صنایع نظامی از دالیل اهمیت 

گمرک اصفهان محسوب می شود.
همه ساله، ۲۶ ژانویه )۶ بهمن( بعنوان "روز جهانی گمرک" در تمام کشورهای 

عضو سازمان جهانی گمرک، گرامی داشته می شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: رویه های گمرک توسط بیش از ۸۶ مرجع وضع 
می شود و این مراجع متعدد قانونگذار و مجوزهایی که 
در زمان حاضر صادر می شود، در عمل مشکالت زیادی 

را برای مردم بوجود آورده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
صدور رویه های گمرکی توسط ۸۶ 

مرجع، مشکالت آفرین است

گزارش

معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعـی 
اسـتان اصفهـان گفـت: طـی چهـار 
سـال، سـاالنه ۷ میلیـون اصلـه نهـال 
بـا نیـاز آبـی کـم در اصفهـان کشـت 

. د می شـو
گفت وگـو  در  نریمانـی  حسـینعلی 
بـا خبرنـگار مهـر بـا اشـاره بـه اینکـه 
طرح نهضـت جهـادی تولید و کاشـت 
یـک میلیـارد اصله نهـال در کشـور به 
پیشـنهاد وزارت جهـاد کشـاورزی و 
مـورد تأییـد رئیـس جمهـوری اسـت، 
اظهـار داشـت: متولی این طـرح بزرگ 
سـازمان منابـع طبیعـی کشـور اسـت 
و بـا مشـارکت سـایر ارگان هـا اجـرا 

خواهـد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح بـه 
اسـتانداری ها بـرای همـکاری بـا 
سـازمان منابـع طبیعی اباغ می شـود، 
خاطرنشـان کـرد: در مـواد ۲۲، ۲۴ و 
۲۷ قانـون هـوای پـاک بـه صراحـت 
تاکیـد شـده کـه در کشـور بایـد نهال 

کاری شـود. 
معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری اسـتان اصفهـان با اشـاره 
به اینکـه طبق مـاده ۲۲ قانـون هوای 
پـاک شـهرداری های دارای بیـش از 
۵۰ هـزار نفر جمعیـت موظف هسـتند 
سـرانه فضـای سـبز را افزایـش دهند، 
افـزود: براسـاس مـاده ۲۴ ایـن قانون 
نیز منابع طبیعی در راسـتای جلوگیری 
از بیابـان زایـی و کنتـرل گردوغبـار 
موظـف اسـت طـی ۱۰ سـال از زمـان 
تصویب ایـن قانـون ۳۰۰ هـزار هکتار 

عملیـات نهـال کاری انجـام دهد.
وی بـا بیـان اینکـه طبـق مـاده ۲۷ 
قانـون هـوای پـاک موظـف هسـتیم 
کمربنـد سـبز در اطـراف جاده هـا و 
مناطـق بیابانـی ایجـاد کنیـم، اضافـه 
کـرد: وزارت نیـرو و شـرکت های آب 
منطقـه ای آب مـورد نیـاز را از محـل 
تخصیـص پسـاب تأمیـن می کنـد.

نریمانـی بـا اشـاره بـه اینکه سـازمان 
منابـع طبیعـی در طرح نهضـت تولید و 
کاشـت یک میلیـارد اصلـه نهـال باید 
۳۰۰ میلیـون اصلـه نهـال تولیـد کرده 
و بـکارد، افـزود: مابقـی بـا مشـارکت 
سـایر ارگان هـا از جملـه شـهرداری ها 
و وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، 
پادگان هـای نظامـی و شـرکت های 

بـزرگ خواهـد بود.
معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری اسـتان اصفهـان بـا بیـان 
اینکـه گونه هـا بـر اسـاس اقلیـم هـر 
منطقـه کاشـته می شـود، اضافـه کرد: 
در مناطـق بیابانـی اسـتان اصفهـان 
گونه هـای بـا نیـاز آبی کـم چـون تاغ 
و آتری پلکـس و شـورگز و در مناطـق 
سردسـیر اسـتان اسـکوپاریا یا بادامک 

کاشـته خواهد شـد.
نریمانی اظهار داشت: اسـتان اصفهان 
در نهضـت ملـی تولیـد و کاشـت یک 
میلیـارد اصلـه نهـال طـی چهار سـال 
کاشـت سـاالنه هفـت میلیـون اصلـه 
نهـال از گونه هـای کـم آب بـر را بـا 
مشـارکت سـایر ارگان ها هدف گذاری 

کـرده اسـت.
وی اضافـه کـرد: همچنیـن تـا پایـان 
امسـال ۲ و نیـم میلیـون اصلـه نهـال 
در قالـب این طـرح در اسـتان اصفهان 

خواهیـم کاشـت.
معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری اسـتان اصفهـان بـا بیـان 
اینکـه تاکنون اعتباری بـرای این طرح 
تخصیـص داده نشـده، گفـت: وزارت 
جهـاد کشـاورزی بـه دنبـال گنجاندن 
ردیـف اعتباری بـرای این طرح اسـت؛ 
البته در سـال ۱۴۰۱ حدود ۹۰۰ میلیارد 
تومـان اعتبـار پیش بینـی شـده و در 
سـال های آینـده بـا اولویت مشـارکت 

ادامـه خواهـد یافت.
نریمانـی خاطرنشـان کرد: در بخشـی 
از ایـن طـرح بایـد ۲۰۰ میلیـون اصله 
نهـال نیـز در قالـب زراعـت چـوب 
کاشـته شـود زیـرا زراعـت چـوب جـز 
ایجاد فضـای سـبز و پوشـش گیاهی، 
مزیت هـای اقتصـادی دارد و سـبب 
خودکفایـی در تولیـد چـوب، قطـع 
جنگل هـا  حفـظ  و  چـوب  واردات 

. د می شـو

 ساالنه ۷ میلیون اصله نهال
در اصفهان کشت می شود

 در نهضت ملی کاشت
یک میلیارد اصله نهال؛

 خبر
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مدیرکل بیمه سامت استان اصفهان گفت: طرح تجمیع سازمان های بیمه گر پایه 
درمان باید در برنامه هفتم توسعه کشور اجرایی و عملیاتی شود.

محمد حسین صفاری اظهار داشت: بالغ بر یک سوم جمعیت استان اصفهان اصفهان 
تحت پوشش بیمه سامت هستند که برابر با بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 

است و دو سوم جمعیت تحت پوشش سایر بیمه ها هستند.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از مردم تحت پوشش چند نوع بیمه هستند و خدمات 
متفاوتی را دریافت می کنند، گفت: هم اکنون مسئول صندوق بیمه ای بیماران صعب 
العاج، بیمه سامت است که بعلت عدم همراهی برخی سازما های بیمه گر، ارائه 

خدمات به آنها دچار اشکال شده است و در صورت تجمیع تمام بیمه ها دیگر شاهد 
این دست مشکات نخواهیم بود.

مدیر کل بیمه سامت استان اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون در استان اصفهان 
بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان برای بیماران صعب العاج هزینه شده است، گفت: صندوق 
بیماران خاص و صعب العاج در راستای اجرای بندهای ۹-۲ سیاست های کلی 
سامت و به استناد بند ن تبصره ۱۷ قانون برنامه بودجه ۱۴۰۱ برای اولین بار در 
دولت سیزدهم تشکیل و از آبان ماه جاری در سطح استان کارگروه استانی تشکیل 

شد.

وی افزود: درهمین راستا سازمان بیمه سامت جهت حمایت، کاهش پرداخت از 
جیب و جبران بخشی از هزینه های درمان ۱۰۷ بیمار خاص و صعب العاج ازجمله 
بیماران تاالسمی، هموفیلی، ام اس، دیالیزی، پیوندهای کلیه، کبد، ریه، روده، قلب 
و پانکراس، انواع سرطانها، اتیسم، بال پروانه ای، بیماران مزمن روانی و… اقدام 

کرده است.
مدیر کل بیمه سامت استان اصفهان ادامه داد: با اجرای طرح دارویار از خردادماه 
امسال تاکنون حدود ۱۶۰ میلیارد تومان بابت این طرح به داروخانه های سطح استان 

پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سالمت استان 
اصفهان مطرح کرد؛

لزوم تجمیع 
سازمان های بیمه گر 
پایه درمان در 
برنامه هفتم توسعه



جهـــــــان

Isfahan News

شهر تهران سال های متعددی 
است که با پدیده آلودگی هوا 
دست وپنجه نرم می کند و میزبان 
آالینده ها و ذرات معلقی است که 
با تیره کردن آسمان شهر، نفس 
کشیدن را برای شهروندان دشوار 
می کنند. طبق گزارش مرکز 
کنترل کیفیت هوای تهران، از 
ابتدا تا پایان دی ماه امسال، ما 
۱۲ روز هوای ناسالم، ۷ روز هوای 
ناسالم برای گروه های حساس و 
تنها ۱۱ روز قابل قبول از لحاظ 
کیفیت هوا را در تهران شاهد 
بوده ایم و این در حالی است که 
تهران طی یک ماه اخیر، مطلقًا 
را  سالمی  و  پاک  روز  هیچ 

پشت سر نگذاشته است.
طی دو سه سال اخیر تا کنون، 
مسئله مازوت سوزی به عنوان 
یکی از علل آلودگی مضاعف 
هوای تهران مطرح شد؛ اما 
صحت این موضوع کماکان در 
هاله ای از ابهام است. عباس 
گروه  رئیس  شاهسونی، 
سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشت، اخیراً از افزایش ۵ 
برابری میزان دی اکسید گوگرد 
در هوای شهر تهران خبر داد و 
علت آن را استفاده برخی صنایع 
از سوخت های سنگین حاوی 
مقادیر باالی گوگرد دانست. اما 
داریوش گل علیزاده، سرپرست 
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیست، 
مدتی قبل با تکذیب این موضوع 

خبرآنالین  با  گفت وگو  در 
گفت: »در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۶ 
آذر، شاخص دی اکسید گوگرد 
در ایستگاه ها افزایشی بود، اما 
صرفًا در برخی ایستگاه ها این 
شاخص در شرایط ناسالم و عبور 
از عدد ۱۰۰ قرار گرفت.« به باور 
او، مازوت سوزی نمی تواند دلیل 
این اتفاق باشد، چراکه امکان 
استفاده از مازوت در شهر تهران 

وجود ندارد.
گفته شده در سایر استان ها 
همچون مشهد، همدان، تبریز، 
سیستان و بلوچستان، اصفهان، 
بندرعباس  و  قزوین  البرز، 
نیروگاه هایی وجود دارند که 
از مازوت به عنوان سوخت 
صنایع خود استفاده می کنند 
و گل علیزاده )در گفت وگو با 
ایسنا( در این باره صراحتًا اعالم 
هیچ وقت  »ما  است:  کرده 
مازوت سوزی در کشور را تکذیب 
نکردیم، تنها مازوت سوزی در 
تهران را تکذیب می کنیم چرا که 

واقعاً چنین چیزی وجود ندارد.«
با نگاهی به داده های چند سال 
اخیر، می توان دریافت که سطح 
آلودگی در تهران نسبتاً ثابت مانده 
است. این سطوح از آلودگی هوا، 
گروه های حساسی چون کودکان 
خردسال، افراد مسن، کسانی که 
سیستم ایمنی ضعیفی دارند و 
یا افرادی را که به آالینده های 
شیمیایی حساسیت دارند، در 

معرض خطر قرار می دهد.

موجود  اطالعات  اساس  بر 
در سایت کنترل کیفیت هوا 
)IQAir(، آلودگی تهران از چند 
مقدار  می گیرد؛  نشأت  منبع 
زیادی از این آلودگی مستقیمًا 
نقلیه  وسایل  به کارگیری  از 
فرسوده و استفاده از سوخت های 
نامرغوب و بی کیفیت ناشی 

می شود.
همانطور که معصومه ابتکار، 
حفاظت  سازمان  رئیس 
دولت های  در  محیط زیست 
در  اعتدال،  و  اصالحات 
گفت وگوی خود با خبرآنالین، 
عقب ماندگی در حوزه حمل و 
نقل عمومی را یکی از دالیل 
آلوگی هوا دانسته و اشاره کرده 
بود: »حمل و نقل عمومی با 
سرعت کافی، نوسازی و توسعه 
پیدا نکرده و با فرض اینکه تهران 
به ۱۲ هزار اتوبوس نیاز دارد و 
اتوبوس های فعال پاسخگوی 
نیازهای شهری نیستند، بسیاری 
از اتوبوس های موجود نیز بسیار 

فرسوده اند.«
در  دولت،  مصوبات  طبق 
خصوص ورود اتوبوس های 
ممنوعیت  شهر  به  دیزلی 
وجود دارد؛ سوخت مصرفی 
این اتوبوس ها گازوئیل است 
و سوزاندن گازوئیل، موجب 
آلودگی در سطوح گسترده و 
آزادسازی ذرات و آالینده های 
دیگر می شود. اما با این حال و بر 
اساس آمارهای سال گذشته، هر 

شب حدود ۱۰ هزار کامیون وارد 
شهر تهران می شود.

با در نظر گرفتن ضریب سوخت، 
مشخص است که بسیاری از 
خودروهای جاده ای نیز اغلب 
قدیمی هستند و طبیعی است که 
با گذشت زمان، استانداردهای 

الزم در آنها افت پیدا کند.
ابتکار همچنین می گوید: »در 
دولت یازدهم با همکاری که 
وزارت نفت، وضعیت گازوئیل 
اصالح شد و ۵۰۰۰ پی پی ام و 
یا همان ۵۰۰۰ قسمت در میلیون 
بود که این میزان را به ۵۰ پی 
پی ام رساندیم، ولی االن ظاهراً 
مجدداً باال رفته و گزارش هایی 
که امروز هم وجود دارد، بسیار 
نگران کننده است. به همین 
دلیل است که مساله بودجه و 
نوسازی فرآیند پاالیشگاه ها و 

بهبود عملکردها مهم است.«
گفته می شود گازوئیلی که برای 
خارج از شهر تهران استفاده 
می شود، معمواًل از استانداردهای 
الزم برخوردار نیست. با استناد 
تخصصی  منبع  داده های  بر 
پایش  خصوص  در   IQAir
کیفیت هوای تهران، صرف نظر 
از دالیل ژئوپلیتیکی دخیل در این 
موضوع، تحریم های بین المللی 
شرایطی را به وجود آورده که 
به  را  ایران  پاالیشگاه های 
استفاده از سوخت هایی با کیفیِت 
پایین تر از حدنصاِب بین المللی وا 

داشته است.
حسین شهیدی، مدیرعامل سابق 
شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران، نیز پیش تر در همین باره 
و در گفت وگو با خبرآنالین گفته 
بود: »مسئوالن می گویند در 

تهران از سوخت مازوت استفاده 
نمی شود اما اثرات منفی گازوئیلی 
که استفاده می کنند، کمتر از 
مازوت نیست. گازوئیلی که در 
حال حاضر برای خارج از شهر 
تهران استفاده می شود معمواًل 

استانداردهای الزم را ندارد.«
به گفته شهیدی، محتوای گوگرد 
گازوئیلی که در تهران استفاده 
می شود زیر PPM ۵۰ است، 
اما گازوئیلی که مورداستفاده 
کارخانه هاست، مقدار گوگرد 
بیشتری دارد و حتی میزان آن 
به ۷ هزار PPM هم می رسد. 
به نظر می رسد که عامل افزایش 
گوگرد در هوا که منجر به این 
سطح از آلودگی شده، مربوط به 
مشکالت جانبی گازوئیل )اعم 

از کیفیت آن( است. 
منبع: خبرآنالین
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 اخبار اصفهان   بـازار کریپتـو روزهای عجیبی را سـپری می کنـد. همانقدر 
کـه برخـی از هولدرها بـه دنبال خریـد هسـتند برخی خریـداران را جسـت و ج 
می کنند. ایـن درحالی اسـت کـه در ایـن میـان آنچه جالب اسـت غلبـه »میم 
کوین« شـیبا به بیـت کوین و یا اتریوم اسـت. کسـی چـه می داند شـاید این بار 

حرف هـای کیوسـاکی صرفاً تبلیغ نباشـند!
اگر از کاربران خواسـته شـود که حدس بزننـد محبوب ترین ارز دیجیتـال برای 
پذیرندگان جدیـد کریپتو در هفتـه کدام بوده اسـت، بسـیاری از آن هـا احتمااًل 
بیت کویـن و یـا اتریـوم را انتخـاب می کنند. با ایـن حـال، گزارش هـا حاکی از 

چیـز دیگری اسـت!
به اسـتناد آمارهـا شـیبا اینـو )SHIB( محبوب تریـن ارز دیجیتـال در بین کیف 
پول های جدید در هفت روز گذشـته بوده اسـت. طبـق گزارش هـا، در آن دوره، 
بیش از ۵۶ میلیـون دالر توکن SHIB به تقریبـاً ۱۲ هزار کیف پـول جدید واریز 
شـده اسـت. به گزارش نانسـن، ایـن توکـن ERC-۲۰، رایج ترین رمـزارز غیر 
از اسـتیبل کوین ها بـوده کـه در موجـودی این کیف پول ها ظاهر شـده اسـت.

در زمان نـگارش این خبر، شـیبا در محـدوده قیمتـی ۰٫۰۰۰۰۱۲۱ دالر معامله 
می شـود که حدود ۰٫۳۵ درصـد و بیش از ۱۶ درصد در مقایسـه با هفته گذشـته 

رشد دارد.
در حالی عالقه مندان به شـیبا مشـتاقانه در انتظار راه اندازی بالکچین الیه دوم 
شـیباریوم )Shibarium( هسـتند، اخیراً گزارش های نادرسـتی مبنی بر حذف 
شـیبا توسـط صرافـی بایننس منتشـر شـده اسـت. با ایـن حـال، الزم بـه ذکر 
 SHIB اسـت که این صرافی، تنها برخـی از جفت هـای معامالتی را که شـامل
می شـد، حذف کرده و خـود شـیبا از لیسـت آن حذف نشـده اسـت. همان طور 
کـه در اخبار قبلـی گزارش شـد، صرافـی بایننـس بزرگ تریـن هولدر شـیبا در 

جهان به شـمار مـی رود.

  شیبا اینو
سردمدار شد!

محبوب ترین رمزارز در روزهای 
آغازین 2023؛

خبر اول
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 خواص کیوی منحصر بفرد
و متفاوت؛

خوشمزه ولی زشت!

رئیس سازمان سینمایی گفت: جشنواره فیلم فجر به مثابه میراث فرهنگی 
و هنری کشور، تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته تا به اینجا رسیده 
است بنابراین وظیفه همه ما )سینماگران، هنرمندان، اصحاب رسانه، منتقدان 
و متولیان( است که در حفظ این میراث کوشا باشیم. در فاصله چند روز مانده 
به شروع چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر محمد خزاعی )رئیس 
سازمان سینمایی( به همراه علیرضا اسماعیلی )مدیرکل حوزه ریاست سازمان 
سینمایی( از دبیرخانه چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر بازدید کردند 

و از نزدیک در جریان روند کاری این دوره جشنواره قرار گرفتند.
خزاعی در جمع مدیران جشنواره ضمن قدردانی از تالش های شبانه روزی 
ستاد برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر گفت: جشنواره فیلم فجر به مثابه 
میراث فرهنگی و هنری کشور، تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته تا به 
اینجا رسیده است بنابراین وظیفه همه ما اعم از: سینماگران، هنرمندان، اصحاب 

رسانه، منتقدان و متولیان است که در حفظ این میراث کوشا باشیم.
وی ادامه داد: رشد و بالندگی این درخت ریشه دار و پرثمر، به نفع سینمای این 
مرز و بوم و تاریخ و فرهنگ ما است. رئیس سازمان سینمایی با اشاره به روند 
مطلوب و قابل توجه فعالیت ها و برنامه های این دوره جشنواره عنوان کرد: در 
این دوره جشنواره شاهد خالقیت ها و شاخص های بسیار متمایزی خواهیم بود.

رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه جشنواره امسال بستری برای گفتمان 
جدی در حوزه سینمای ملی است، افزود: قطع به یقین، این رویداد فرهنگی در 
پرتو همدلی و همگرایی همه هنرمندان و سینماگران کشور – فارغ از سالیق 
و گرایشات سیاسی و جناحی – همانند دوره های قبل با شکوه و پرشور برگزار 
خواهد شد. مجتبی امینی دبیر چهل یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر نیز در 
ابتدای این جلسه ضمن قدردانی از حضور رییس سازمان سینمایی در دبیرخانه 
جشنواره گفت: از ابتدای امسال فعالیت دبیرخانه به طور منسجم آغاز شد و تیم 
خیلی خوبی دور هم جمع شده اند. امسال با توجه به ادغام بخش ملی و بین 
الملل برنامه ریزی های جدیدی صورت گرفت و امیدواریم که جشنواره خیلی 
خوبی داشته باشیم. تیم ها با روحیه خیلی باالیی در حال انجام کار هستند و یک 
صمیمیت و مودت در بین اعضای ستاد جشنواره وجود دارد. وی افزود: در حوزه 

بین الملل حضور ۷۲ کشور برای خود ما هم اتفاق خیلی خوبی بود.
منبع: ایسنا

گزارش

رئیس سازمان سینمایی:

فجر میراث فرهنگی و هنری 
کشور است

 پریسا جمدی  کیوی، این میوه خوشمزه 
و مقوی، سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی و 
ترکیبات گیاهی قدرتمندی می باشد. در این مقاله 
قصد داریم در مورد خواص منحصر به فرد کیوی 

صحبت کنیم.
 ارزش غذایی کیوی

کیوی از ارزش غذایی باالیی برخوردار 
است. ارزش غذایی ۱۰۰ گرم کیوی به شرح زیر 
است: کالری: ۶4، کربوهیدرات: ۱4 گرم، فیبر: ۳ 
گرم، چربی: ۰.44 گرم، پروتئین: ۱ گرم، ویتامین 
 :E ویتامین ،)DV( 8۳ درصد از ارزش روزانه :C
9 درصد از ارزش روزانه، ویتامین K: ۳4 درصد 
از ارزش روزانه، فوالت: ۷ درصد از ارزش روزانه، 
مس: ۱۵% ارزش روزانه، پتاسیم: 4% از ارزش 

روزانه، منیزیم: 4% از ارزش روزانه.
 C ویتامین  از  سرشار  کیوی   

می باشد
ویتامین C نقش یک آنتی اکسیدان قوی را 
در بدن ایفا می کند و از سلول ها در برابر آسیب 
اکسیداتیو محافظت می کند. بعالوه برای 
بهبود عملکرد ایمنی و ساخت کالژن و انتقال 
دهنده های عصبی ضروری است. عالوه بر موارد 
 ،K ذکر شده، کیوی حاوی پتاسیم، مس، ویتامین
فوالت و ویتامین E )یک ماده مغذی محلول در 
چربی( می باشد که دارای اثرات آنتی اکسیدانی 
است و نقش مهمی در سالمت سیستم ایمنی ایفا 
می کند. این میوه خوشمزه سرشار از فیبر بوده و 

کالری، چربی و پروتئین کمی دارد.
 سخن پایانی

کیوی میوه ای مغذی و سرشار از مواد 
معدنی می باشد. این میوه خوشمزه نه تنها سرشار 
از مواد مغذی مانند ویتامین های C و E و ترکیبات 
گیاهی مفید می باشد، بلکه برای سالمت قلب و 

سیستم گوارشی نیز مفید است.

https://www.healthline.com/
nutrition/kiwi-benefits#The-
bottom-line

سوخِت نامرغوب همدست مازوت!
متهم جدید آلودگی هوای پایتخت را بشناسید؛



محققـان یکی از شـرکت های دانش بنیان بـا اسـتفاده از کامپوزیت ها 
و نانو مـواد، لوله ها و اتصاالتـی را بـرای صنایعی کـه دارای خوردگی 
باالیی هسـتند ماننـد نفـت، گاز و فاضالب بـه تولید رسـاندند که این 

محصـول جایگزین نمونه خارجی شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، خوردگـی از مهمتریـن عوامـل خرابـی قطعات و 
از معضـالت اساسـی صنایع اسـت کـه بـه معنی تغییـر در خـواص و 
مشـخصات مواد و کاهـش مقاومـت مکانیکـی و نهایتًا تخریـب آنها 
اسـت که بر اثر عوامـل محیطی و یـا مواد شـیمیایی کـه در مجاورت 

آن هـا قـرار می گیـرد، رخ می دهـد.
از ایـن رو سـالیانه هزینه هـای سرسـام آوری را بـه صنایـع تحمیـل 
می کنـد و صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی، کارخانه های شـیمیایی و 
داروسـازی، صنایع سـنگین تولیـدی ماننـد فـوالد، آب و فاضالب از 
جمله صنایعی هسـتند که بیشـتر بـا پدیـده خوردگی مواجه هسـتند.
اسـتفاده از لوله هـا و اتصـاالت کامپوزیتـی به جـای نوع فلـزی، یکی 
از راه هـای مقابله بـا معضل خوردگی اسـت؛ چرا کـه پلیمرهـا عمومًا 
در برابـر اغلـب عوامل بـه وجود آورنـده خوردگـی، مقاوم تـر از فلزات 

هسـتند، همچنین به دلیـل وزن کم، اسـتحکام باال و نیـز هزینه های 
نگهـداری پایین تـر بـه همتایان فلـزی خود ترجیـح داده می شـوند.

لوله،  اتصـاالت، مخازن و تجهیـزات کامپوزیتی برای انتقال سـیاالت 
و گازهـای خورنـده در ۶۰ سـال گذشـته کاربردهـای روزافزونـی در 

صنایـع یافته اسـت.
در ایـن راسـتا یکـی از شـرکت های دانش بنیـان اقـدام بـه تولیـد 
لوله، اتصـاالت، مخازن و سـایر سـاختارهای کامپوزیتـی و همچنین 
چسـب های اپوکسـی در ایـران کـرده اسـت. ایـن شـرکت دامنـه 
وسـیعی از محصوالت مقـاوم در برابـر خوردگـی را تولیـد می کند که 
در صنایعی چـون نفت، گاز، پتروشـیمی و حفـاری مورد اسـتفاده قرار 

گرفته اسـت.
عمـده محصـوالت ایـن شـرکت، شـامل لولـه و اتصـاالت زمینـه 
پلیمری تقویت شـده با الیاف شیشـه اسـت که در سـاخت این قطعات 
از رزین هـای ترموسـت پلـی اسـتر،  ونیل اسـتر و اپوکسـی اسـتفاده 

. می شـود
ایـن محصـول دارای ویژگی هـای منحصر به فـردی ماننـد مقاومت 
بـاال نسـبت بـه خوردگـی و خـواص مکانیکـی، مقاومـت حرارتـی و 
الکتریکـی، مقاومـت باال نسـبت بـه خوردگـی اسـت؛ از ایـن رو این 
نـوع لوله هـا بـه بهتریـن گزینـه بـرای انتقـال فرآورده های پرفشـار 

نفـت و گاز تبدیـل شـده اند.
عطیـه اندخشـیده، مدیرعامل ایـن شـرکت دانش بنیـان در گفت وگو 
بـا ایسـنا، در ایـن بـاره گفـت: محصـوالت مـا لوله هـای کامپوزیتی 
متشـکل از الیـاف شیشـه و انـواع مختلفـی از رزین هـا اسـت کـه 
بسـته به شـرایط سـیالی که قرار اسـت از آن عبور داده شـود، از انواع 

مختلفـی از رزین هـا اسـتفاده می شـود.
وی اظهـار کـرد: ویژگـی خـاص محصـوالت کامپوزیتـی نسـبت به 
لوله هـای فلـزی ایـن اسـت کـه لوله هـای کامپوزیتـی از اسـتحکام 
مکانیکـی شـبیه محصـوالت فلـزی برخوردارنـد، ولـی مقاومـت 

شـیمیایی آنهـا بسـیار بـاال اسـت.
اندخشـیده با تاکید بـر اینکـه مقاومت شـیمیایی این لوله ها متناسـب 
با محیط هـای خورنده طراحی شـده اسـت، خاطر نشـان کـرد: بر این 
اسـاس از این لوله هـا می تـوان بـرای حوزه هایـی چون پتروشـیمی، 

صنایع نفـت و گاز و همچنیـن آب و فاضالب اسـتفاده کرد.
مدیـر عامـل ایـن شـرکت دانـش بنیـان بـا بیـان اینکـه تاکنـون 
نمونه هـای خارجـی ایـن محصـول مـورد اسـتفاده قـرار می گرفتـه 
اسـت، خاطـر نشـان کـرد: محصـول تولیـدی مـا جایگزیـن نمونـه 

آلمانـی شـده اسـت.
بـه گفتـه وی، تولیدکننـدگان ایـن محصـول از کشـورهایی چـون 
امریـکا، هلنـد و آلمـان هسـتند و بـا تولیـد این محصـول، کشـور به 

خودکفایـی رسـیده اسـت.
اندخشـیده اضافه کـرد: قراردادهـای تجاری سـازی ایـن محصول با 
چند شـرکت پتروشـیمی منعقـد شـده اسـت و جایگزیـن نمونه های 

خارجی شـده اسـت.
این فنـاور، عمر نامی ایـن محصول را ۵۰ سـال ذکر کـرد و گفت: این 
میزان عمر مفید بسـته بـه میزان خورندگـی محیط، کاهـش می یابد، 
ولی این محصـول در فرآیندهـای صنایع پتروشـیمی کاربردی شـده 

اسـت و تاکنون مشـکلی ایجاد نکرده است.
وی با اشـاره بـه بخـش تحقیق و توسـعه ایـن شـرکت، اظهـار کرد: 
بـرای تولیـد محصـوالت دانش بنیـان ابتـدا یـک فـاز پژوهشـی 
طـی می شـود و بعـد از سـاخت نمونـه اولیه، خـط تولیـد متناسـب با 
 محصـول طراحـی خواهـد شـد. خـط تولیـد مـا نیـز همگی سـاخت 

داخل است.
اندخشـیده با اشـاره بـه مـواد اولیـه اسـتفاده شـده در ایـن محصول، 
تاکید کـرد: در تولید این لوله هـای کامپوزیتـی عالوه بر آنکـه از مواد 
موجـود اسـتفاده شـده، از ترکیـب و سـنتز نانو مـواد نیـز بهره برداری 
شـده اسـت تا از این طریـق ویژگی های خـاص و مـورد نظـر در این 

محصـول ایجاد شـود.
مجـری طـرح، مقاومـت بـه سـایش و خـواص الکتریکـی را از جمله 
ویژگی های این نـوع لوله هـا ذکر کرد کـه با اسـتفاده از نانـو به آن ها 
داده می شـود و اضافه کرد: ما توانسـتیم بـرای این محصـول تأییدیه 

نانو مقیـاس را از سـتاد نانو دریافـت کنیم.
این محصـول دانش بنیان به کشـور عراق ارسـال شـد و هم اکنون در 
 Sert Company یکی از پروژه های نفتی این کشـور توسط شـرکت

LTD for Oil Services نصب و راه اندازی شـده است.

مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان 
اصفهـان گفـت: ۵۰ پـالک زمیـن در شـهرک های 
صنعتی اسـتان از ابتدای امسـال تاکنون بـه واحدهای 
دانـش بنیـان اختصـاص داده شـده کـه در مرحلـه 

واگـذاری اسـت.
رسـول سـواری افزود: قـرارداد واگـذاری ایـن واحدها 
تا پایـان سـال منعقـد خواهـد شـد و در شـهرک های 

صنعتـی اسـتان اصفهان مسـتقر می شـوند.
وی با بیان اینکه این شـرکت در اجـرای منویات رهبر 
معظم انقـالب و در سـال تولید، دانش بنیان و اشـتغال 
آفرین توجه ویژه ای بـه حمایت از شـرکت های دانش 
بنیـان دارد، ادامـه داد: در صـورت اسـتقرار واحدهـای 
دانـش بنیـان در شـهرک های صنعتـی، ارتبـاط بیـن 
صنعت و دانشـگاه )علم و صنعت( برقرار خواهد شـد و 
شـهرک های صنعتی به عنوان پیشـران اقتصـادی در 

هـر شهرسـتان فعالیـت می کنند.
مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان 
اصفهـان اظهـار داشـت: تمرکز این شـرکت در سـال 
جاری که به نـام تولیـد، دانش بنیـان و اشـتغال آفرین 
نامگذاری شـده، بر اسـتقرار واحدهـای صنعتی دانش 

بنیـان در شـهرک های صنعتـی اسـت.
وی با اشـاره بـه بازدید از شـهرک صنعتی رنگسـازان 
شـهرضا، خاطرنشـان کـرد: باقیمانده زمین هـای این 
شـهرک به واحدهـای دانـش بنیـان تخصیـص داده 

خواهد شـد.
سـواری بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی از پروژه هـا در 

شـهرک های صنعتی اسـتان قابلیـت بهره بـرداری و 
افتتـاح در دهـه فجـر را دارد بیـان کـرد: پـروژه تأمین 
آب صنعتـی شـهرک صنعتـی رنگسـازان از جملـه 
طرح هـای شـاخص این شـرکت اسـت کـه از طریق 
پسـاب تصفیه خانه شـهری شهرضا شـامل تأمین ۳۶ 
لیتر بر ثانیه پسـاب، اجـرای هفت کیلومتر خـط انتقال 
و ۱۰ کیلومتر شـبکه توزیع آب صنعتی نیز در یکسـال 
گذشـته محقق شـده و همزمان با ایام دهـه فجر مورد 

بهـره بـرداری قـرار خواهـد گرفت.
وی گفت: ایـن طرح در راسـتای مصرف بهینـه آب در 
حـوزه صنعت بـرای نخسـتین بـار در اسـتان اصفهان 
انجام شـده اسـت و آب اسـتحصال شـده از پسـاب در 

اختیـار واحدهـای صنعتـی قـرار می گیرد.
سـواری گفـت: همچنیـن تکمیـل محوطـه سـازی، 
شـبکه توزیـع آب، شـبکه توزیـع بـرق و شـبکه جمع 
آوری فاضـالب بخـش اچ اس ای و احداث پـد بالگرد 
مربـوط بـه اورژانـس هوایـی از دیگـر طرح هـای این 
شـهرک صنعتـی در شهرسـتان کـه همزمان بـا دهه 

فجر مـورد بهـره بـرداری قـرار خواهـد گرفت.
۸۰ شـهرک صنعتـی ُمصـوب در اسـتان اصفهـان 
وجـود دارد کـه از ایـن تعـداد ۷۵ شـهرک صنعتـی 
عملیاتـی شـده و در حـال واگـذاری اسـت، همچنین 
۵۰ درصـد از شـهرک های اسـتان بـه ظرفیـت نهایی 
خود رسـیده اند. بیـش از ۱۴۰ هـزار نفر در شـهرک ها 
و نواحـی صنعتـی ُمصوب و فعال این اسـتان مشـغول 

کار هسـتند.
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دبیـر اجرایـی رویـداد »اتـم« 
در اصفهـان گفـت: رویـداد 
مسـابقه محور »اتـم« )الگوها 
و تجربه هـای موفـق( با هدف 
شناسـایی و حمایـت از افـراد 
خـالق و ایده پـردازان ُگمنـام 
در اسـتان اصفهـان برگـزار 

. د می شـو
رسـول حاجی هاشـمی افزود: 
ایـده پـردازان و افـراد خـالق 
کـه ایـده خـود را عملیاتـی 
کـرده و در آن موفـق بوده انـد 
فراخـوان  در  ننـد  می توا
رویـداد " اتـم " شـرکت کننـد 
و محدودیتـی در ایـن زمینـه 
برای شـرکت کننـدگان وجود 

نـدارد.
وی بـا بیـان اینکـه ایده هـا و 
تجربه هـای موفـق می تواننـد 
در همـه زمینه ها باشـند، اظهار 
داشـت: سـه الگوی موفق برتر 
از بیـن شـرکت کننـدگان در 
ایـن رویـداد در سـطح اسـتان 
اصفهـان در اواخـر بهمـن، 
انتخـاب و بـه مرحله کشـوری 

معرفـی می شـود.
حاجـی هاشـمی تصریـح کرد: 
عالوه بـر الگوهای برتـر، ایده 
پـردازان موفقـی کـه در ایـن 
رویـداد شناسـایی می شـوند 
مـورد حمایـت قـرار می گیرند 
تـا بتـوان ایـده آنهـا را در نقاط 
دیگر کشـور نیـز اجرایـی کرد.

وی با اشـاره بـه اینکـه رویداد 
اتـم امسـال بـرای دومیـن بار 
در اصفهـان برگـزار می شـود، 
خاطرنشـان کرد: دوره نخست 
آن قبـل از دوران کرونـا و در 
سـال ۹۸ در اصفهـان برگـزار 

شـد.
وی بـا بیان اینکـه رویـداد اتم 
با همت مجموعه مـردم نهاد " 
اتم"، سـتاد اجرایی فرمان امام 
)ره(، اداره کل ورزش و جوانان 
و سـازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشـی شـهرداری اصفهان 
برگـزار می شـود، گفـت: ایـن 
رویـداد در سـایر اسـتان ها نیز 

در حـال برگزاری اسـت.
دبیـر اجرایـی رویداد "اتـم" در 
اصفهـان تاکیـد کـرد: افرادی 
در گوشـه و کنـار شـهرها و 
می کننـد  زندگـی  روسـتاها 
کـه ایده هـای موفقـی دارنـد 
امـا تاکنـون دیـده نشـده اند 
بـه همیـن دلیـل بـا برگـزاری 
رویـداد اتم تـالش می شـود تا 
ایـن چهره ها شناسـایی شـوند 
و مـورد حمایـت قـرار گیرنـد.

حاجی هاشـمی افزود: این کار 
باعـث ایجـاد انگیـزه و اُمید در 
بین آن هـا می شـود و می توان 
ایده هـا و تجربه هـای موفق را 
در مناطـق دیگـر عملیاتـی یـا 

بومـی سـازی کرد.
بـه گفتـه وی، در دور نخسـت 
رویـداد اتـم در اصفهـان نیـز 
چنـد ایـده و تجربـه موفـق 
شناسـایی شـد و مورد حمایت 

قـرار گرفـت.
وی اضافـه کرد: عالقـه مندان 
بـرای شـرکت در ایـن رویـداد 
می تواننـد بـه پایـگاه اینترنتی 
atomtv.ir مراجعـه یـا جملـه 
"مـن یـک اتـم هسـتم" را بـه 
شـماره ۱۰۰۰۲۳۳۹ پیامـک 

کننـد.
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تشریح میزبانی 
اصفهان از یک رویداد

در گفت و گو با دبیر اجرایی 
رویداد »اتم« مطرح شد:

خبرخبر

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در بازدید از شهرک صنعتی رازی شهرضا:

 ۴۴ طرح خدماتی آماده بهره برداری
در شهرک های صنعتی ۱۶ شهرستان است

 همایش شرکت های برتر کشور برگزار شد:

 عنوان رشد سریع ایران
در دستان شرکت پتروشیمی ارومیه

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان خبر داد:

واگذاری ۵۰ قطعه زمین به دانش بنیان ها

توسط محققان یکی از شرکت های دانش بنیان انجام شد؛

کشف و تجویز نسخه ایرانی در صنایع با خوردگی باال
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دانـشبنیـان

۴۴ طـرح خدماتـی در شـهرک های صنعتی ۱۶ شهرسـتان 
اسـتان آمـاده بهـره بـرداری اسـت. مدیرعامـل شـرکت 
شـهرک های صنعتـی اسـتان اصفهـان در بازدید از شـهرک 
صنعتـی رازی شـهرضا گفت: ایـن طرح ها بـا بیـش از ۷ هزار 
و ۹۰۰ میلیـارد ریـال هزینـه، پیشـرفت بیـش از ۹۵ درصـد 
دارند و در دهه مبارک فجر افتتاح می شـوند. رسـول سـواری 
افزود: طـرح اجـرای ۷ کیلومتـر خـط انتقـال و ۱۰ کیلومتر 

شـبکه توزیع آب صنعتی و افزایش ظرفیت ۳۶ لیتـر بر ثانیه 
آب صنعتـی شـهرک رازی به عنـوان اولین طرح اسـتحصال 
پسـاب در شـهرک های صنعتی اسـتان، ۹۵ درصد پیشرفت 
فیزیکـی دارد. وی گفـت: طرح سـاخت پد بالگـرد در ورودی 
شـهرک صنعتـی رازی نیـز دیگـر طرح هایـی اسـت کـه بـا 
توجه به وسـعت بیـش از هزار هکتاری این شـهرک، سـاخته 

می شـود.

شرکت پتروشـیمی ارومیه در همایش شـرکت های برتر کشور 
عنوان یکی از شـرکت های رشـد سـریع ایران را از آن خود کرد.

شرکت پتروشـیمی ارومیه در همایش بیسـت و پنجمین دوره 
انتخاب شـرکت های برتر و پیشـرو ایران موسـوم IMI-۱۰۰ که 
درسـالن همایش هـای بیـن المللی صـدا و سـیما برگزارشـد، 
عنوان رشـد سـریع را کسـب کـرد. درایـن همایش هرسـال با 
شـاخص های مختلف کارشناسـی اقدام به انتخاب شرکت های 

برتر ایران در زمینه های مختلف با هدف شـفاف سـازی کسب و 
کار و ایجاد فضای رقابتی بین شـرکت های برتر ایران برگزارمی 
شود که امسال عنوان رشـد شریع ایران به شـرکت پتروشیمی 
ارومیه رسـید. یکـی از مبناهـای اصلی ایـن رقابت میزان رشـد 
و اثربخشـی شرکت هاسـت که از منطـق باالیی برخـوردار بوده 
و بیانگـر خروجـی شـرکت های و اثـر گـزاری در اقتصادملـی و 

شـاخص های رشد کشـور است.

تلفن: 031-32274500          

دورنگار: 32274514ـ 031

روابط عمومی: 031-32274754   
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فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
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لیتو گرافی و چاپ صمیم:44533725ـ  021

پیام کوتاه : 30007232
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