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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان پنج شنبه| 19 اسفند 1400| 10  مارس  2022 |  7 شعبان  1443 | سال دوم| شماره 1015 |  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
 با وجود اینکه هنوز از ســوی مراجع رسمی 
قانون مشخصی برای اســتخراج و خرید و 
فروش رمز ارزها بیان نشده است، این روزها 
تبلیغات خرید و فروش رمز ارزها را در تمامی 
سایت ها می توانید پیدا کنید. حتی در برخی 
از شــبکه های مجازی تبلیغ نصب و فروش 
دستگاه های تولید این ارزهای دیجیتالی به 
وفور مشاهده می شود. مسئوالن نیز با توجه 
به اینکه زمستان است و مصرف برق شهری 
به اندازه تابستان نیست، زیاد مقابله ای با این 
موضوع نکرده و گویا فعاًل اســتخراج رمز ارز 
مشــکل خاصی ایجاد نمی کند اما باید دید 
این منوال ادامه دار خواهد بــود یا با ورود به 
فصول گرم سال دوباره بگیر و ببندها راجع 
به استخراج رمز ارز در کشــور از سر گرفته 

می شود؟
بررسی مجموعه قوانین مرتبط با استخراج 
رمزارزها نشــان می دهد پس از گســترش 
اقبال عمومی و تمایل فعاالن اقتصادی به این 
بخش، تاکنون تغییرات قابل توجهی در زمینه 
قوانین و مقررات مرتبط رخ داده و رگوالتوری 
رمزارزها چند مرحله را پشــت سر گذاشته 
است. در اولین گام در سال 1395 استخراج 
رمزارز به عنوان یک فعالیت صنعتی معرفی 
شد و فعالیت در آن، منوط به دریافت مجوز از 
وزارت صنعت معدن و تجارت شد. اما ماینرها 
که پس از سردرگمی قانون گذار در مواجهه 
با این فعالیت، در تابســتان 139۸ با حکم 
قانونی ناچار به توقف فعالیت خود شده بودند، 
نسبت به تعرفه برق مصرفی خود انتقادهایی 

را مطرح کردند.
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محمد رضا زند
سرمقالـــه
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رییس انجمن نقاشان:

هنر شهری از ضروریات مناطق بزرگی مانند اصفهان است

 رمزارزها، فرصت 
 یا تهدید!

Put Put PlantsPlants in Your  in Your 
Room for Better Room for Better 

Sleep, According to Sleep, According to 
AstronautsAstronauts
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 در آستانه سال نو و با هدف کمک به خانواده های نیازمند انجام شد:

برگزاری پویش بزرگ از این خونه به اون خونه
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مدیرکل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در جلسه شورای اطالع رسانی استان اصفهان:

  تاکید در جهاد تبیین بر روی محتواست

در مراسمی از 7 سقای نمونه آبفای استان اصفهان در سال 1400 تجلیل 
شد. این مراسم همه ساله به مناســبت فرا رسیدن میالد حضرت ابوالفضل 
العباس )ع( که در تقویم ســازمانی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
»روز سقا« نامگذاری شده است برگزار می شود. در این مراسم که در مصلی 
امیرالمؤمنین ستاد آبفای استان اصفهان برگزار شد از محمد حسین مکارم 
شاغل در سامانه 122، مهران رحمت نیا شاغل در بخش بهره برداری و توسعه 
آب آبفای خمینی شهر، حسن سیاه پور شاغل در معاونت بهره برداری و توسعه 
شبکه فاضالب، مسعود حقیقی شاغل در معاونت مالی، اکبر هوازاده شاغل در 
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری، جواد عبدالهی شاغل در قسمت 
مشترکین آبفای ورزنه و مسعود جعفری شــاغل در معاونت منابع انسانی و 

تحقیقات به عنوان سقایان برتر تقدیر به عمل آمد.
معاون مالی و پشتیبانی آبفای استان اصفهان در این مراسم، سقایت را ویژگی 
بسیار بزرگی برای کارکنان آبفای استان اصفهان برشمرد و گفت: قرار گرفتن 
مسیر زندگی کارکنان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در این مسیر جای 

شکرگذاری و قدردانی از خداوند متعال دارد.

سید محمدرضا ســجادی فر افزود: کارکنان آبفای استان اصفهان همواره با 
اقتدا به سقای دشت کربال حضرت ابوالفضل العباس )ع( سعی کرده اند در این 
شرایط سخت خکشسالی و کم آبی، آب شرب سالم و پایدار مردم ساکن در 9۸ 
شهر و 949 روستای تحت پوشش راتامین کرده ودر این راه از هیچ خدمتی 

فروگذار نکرده اند.

مدیر هنرهای تصویری حوزه هنری اســتان اصفهان ضمن اعالم این خبر 
گفت: اکران فیلم ســینمایی ویژه نابینایان برای اولین بار در اصفهان و در 

کشور انجام گرفت.

نرگس رجایی مدیر هنرهای تصویری حوزه هنری اصفهان با اشاره به اینکه 
نابینایان دارای احساسات قوی هستند و با وجود نقص در دیدار فیلم ها، آن ها 
را به خوبی درک می کنند گفت: شاید در دیگر نقاط دنیا با توجه به پیشرفت 
تکنولوژی های سمعی و بصری فیلم های اختصاصی نابینایان و یا کم بینایان 

وجود داشته باشد اما در ایران این گونه امکانات را نداریم.
وی افزود: حوزه هنری اســتان اصفهان با همکاری فیلیمو، انجمن روشــن 
بین اصفهان توانست در طرحی خاص ویژه نابینایان با هدف استفاده آنان از 
فیلم های تولید شده در کنار خانواده و داشتن تجربه ای لذت بخش؛ فیلم طنز 
»چشم و گوش بسته« را که یک فیلم طنز است همزمان با نزدیک شدن ایام 

اعیاد شعبان در سالن سعدی حوزه هنری استان اصفهان اکران کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال روشندالن اصفهانی از نمایش این 
فیلم در نظر داریم تا این برنامه را برای دیگر آثار نیز به صورت مستمر در سانس 

ویژه نابینایان برگزار کنیم.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان از اجرای طــرح تعویض تبلیغات محیطی 
ایســتگاه های بازیافت و خودروهــای جمع آوری 

پسماند خشک در آستانه سال نو خبر داد.
غالمرضا ساکتی با بیان اینکه دوره جدید تبلیغات 
محیطی ایستگاه های بازیافت و خودروهای جمع 
آوری پسماند خشک به اهمیت موضوع تفکیک و 
تحویل آن به مراکز مجاز دریافت پســماند از قبیل 
ایستگاه های بازیافت پرداخته است، گفت: »تحت 
تعقیب« شعار این دوره تبلیغات شهری است که در 
قالب طراحی 10 طرح گرافیکی بر روی 35 ایستگاه 

بازیافت، 90 خودرو جمع آوری پســماند خشک و 
سایر فضاهای بصری در اختیار سازمان از تاریخ 15 

اسفندماه، انجام گرفته است.
ســاکتی با بیان اینکه ســازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان بر توسعه فرهنِگ تفکیک از مبدأ 
تأکید دارد خاطر نشان کرد: برنامه های متعدد دیگری 
نیز در آستانه ســال نو جهت افزایش آگاهی و ارایه 
آموزش های تخصصی به شهروندان در نظر گرفته 
شده که از آن جمله می توان به فراخوان عکس سفره 
های هفت سین با هنر بازآفرینی، فراخوان تهیه فیلم 
از بازی های بازیافتی، اجرای طرح "ب مثل بازیافت" 

در ایســتگاه های بازیافت، استقرار ایستگاه های 
سیار آموزشی در محالت، نمایش حاجی فیروز در 
محالت و توزیع گل در ازای دریافت پسماند خشک و 
توزیع پوستر پویش مدیرشو در ساختمان های بلند 

مرتبه اشاره کرد.
وی ادامه داد: شهروندان گرامی برای کسب اطالعات 
بیشــتر از تولیدات و برنامه های فرهنگی آموزشی 
سازمان مدیریت پسملند می توانند با شمار تلفن 
35314533 داخلــی 112 تماس و یــا به آدرس 
www.pasmand. وب سایت ســازمان به نشــانی

isfahan.ir مراجعه نمایند. 

رییس انجمن نقاشان اصفهان با تاکید بر ضرورت وجود هنرشهری گفت: 
هنر شهری از ضروریات مناطق بزرگ است و به همین خاطر، شهری که 
فعال است و مردم در آن زندگی می کنند به دالیل مختلف نیازمند توجه 
به امور تجسمی است زیرا قسمتی از کارکرد امور تجسمی تعدیل برخی 
از ناهنجاری های موجود اســت. جواد طاهری افزود: ویژگی مهم آثار 
هنری، ارزش های فرهنگی مستتر در این آثار است به ویژه اینکه مردم 

بی واسطه با هنر شهری ارتباط برقرار می کنند و از آن متأثر می شوند.
وی بیان کرد: به همین دلیل با خلق و نصب و نقش چنین آثاری در شهر، 
به مقوله زیباسازی پرداخته می شود و در ذیل آن، مفاهیم به مخاطبان 

که شهروندان اصفهان هستند، عرضه می شود.
وی اظهارداشت: آثاری که به عنوان نقاشی دیواری عرضه می شوند، با 
تکنیک رنگ آکریلیک انجام شده و از خصوصیات این نوع رنگ، دوام و 
سازگاری با محیط زیست است و این در حالی است که استفاده از رنگ 
روغن به خاطر ایجادآلودگی های زیســت محیطی در برخی شهرها 

ممنوع اعالم شده اما رنگ روغن های صنعتی از دوام و کارایی باالیی 
برخوردار هستند.

رییس انجمن نقاشان اصفهان با اشاره به ایده طرح دیوارنگاره شهری 
"نیمه پنهان اصفهان" نیز گفت: این طرح در اتاق فکر سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان شکل گرفت و انجمن نقاشــان اصفهان در رابطه با 
چگونگی انجام و طرح موضوعات همکاری کــرد و در جمع بندی، به 

شکل نهایِی اجرا رسیدیم.
وی درباره هنرمندان مشغول در این طرح خاطرنشان کرد: هنرمندانی 
که توانایی خلق دیوارنگاره های این پروژه را دارند، از سوی این انجمن 
معرفی شده و از دانش و پختگی و توانایی الزم در این زمینه برخوردارند.

طاهری با تاکید بر استفاده از هنر و دانش و توانایی هنرمندان اصفهانی 
در زیباسازی شهر ادامه داد: کمک گرفتن از هنرمندان امری ضروری 
است به همین خاطر باید از توانایی و دانش آن ها در این زمینه استفاده 

کرد و کار را به آن ها سپرد.
او در پایان با اشــاره به همکاری هشت ســاله اش با سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان، گفت: در این ســال ها دیوارنگاره، مجسمه و نقش 

برجسته های زیادی در شهر اصفهان کار کرده ام.
جواد طاهری دانش آموخته کارشــناس ارشد نقاشی و استاد دانشگاه 
است که تاکنون بیش از صد اثر شهری در قالب نقاشی دیواری، مجسمه 
و نقش برجسته در شهرهای مختلف کشور از جمله اصفهان آفریده است.

دیوارنگاره هــای "نیمه پنهان اصفهان" طرحی اســت که ســازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان برای نوروز 1401 بر 25 دیوار مرتفع شهر 
اصفهان اجرا می کند و این طرح ها نقوشــی از هنر و معماری اصفهان 

است.
در اجرای این پروژه سعی شده تا با نگاهی دقیق تر به بازیابی از نقوشی 
پرداخته شود که همیشه بر آثار و ابنیه تاریخی این شهر دیده می شود اما 
ممکن است شهروندان به دلیل مشغله، کمتر به آنها توجه کرده باشند.

به عقیده طراحان این طرح گمان می شــود که با اجرای این طرح ها بر 
دیوارهای بلند شهر، از سویی زیبایی بصری اصفهان را دوچندان شود و از 
سوی دیگر، تلنگری به ذهن حساس شهروندان باشد تا این زیبایی های 

فراموش شده را دوباره تماشا کنند.

به مناسبت فرا رسیدن میالد حضرت عباس )ع( و روز سقا صورت گرفت؛

تجلیل از سقایان برتر آبفای استان اصفهان

برای اولین بار در کشور رخ داد:

اکران فیلم سینمایی ویژه نابینایان در اصفهان

با طرح شعار »تحت تعقیب« انجام گرفت:

 اجرای تبلیغات محیطی خالق بر روی ایستگاه های بازیافت و خودروهای جمع آوری پسماند خشک 
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یک استاد اقتصاد درباره حذف نادرست ارز ترجیحی؛

اقتصاد را دچار شوک می کند

رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان خواستار شد:

 توجه بیشتر 
به فرهنگ نمازخوانی

درگفت و گو با عضو هیئت مدیره کانون وکالی دادگستری بررسی شد:

 افـزایش بیکـاری
 وکال در نسـل آینـده

چهره  برتر چهره روز

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی 
اصفهان مطرح کرد؛

معاون استاندار:

نیاز سالیانه ۱.۵ میلیارد دالری برای 
واردات ماشین آالت معدنی

انتقال آب از اصفهان به سایر نقاط 
نادرست بوده است

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی 
اصفهان با تأکید بر نیاز سالیانه 1.5 میلیارد 
دالر برای واردات ماشین آالت معدنی، گفت: 
متأسفانه میانگین واردات سه سال گذشته 
حدود 100 میلیــون دالر بوده که این امر 
موجب اختالف قیمت بسیار ماشین آالت 

داخلی و وارداتی و...

معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: با هر 
گونه بارگذاری اضافه بــر حوزه زاینده رود 
مخالفیم همانگونه که تاکنون شیوه انتقال 
آب از اصفهان به دیگر اســتان ها درست 
نبوده اســت. مهران زینلیــان در جمع 
خبرنگاران افــزود: انتقــال آب به دیگر 

62استان ها باید درحالی...

آگهـی مناقصـه عمومـی 
)نوبت اول(

چاپ اول

سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر شناسه: 1290059

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد کود دامی )گاوی( پوسیده مورد نیاز خود را با اعتبار اولیه 24.000.000.000 )بیست 
و چهار میلیارد( ریال از محل اعتبارات فصل عمرانی بودجه مصوب سال 1401 شهرداری از واجدین شرایط خریداری 

نماید. 
* متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایســتی در ساعات اداری به واحد حسابداری 
شهرداری مراجعه و پیشــنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/01/21 به دبیرخانه 

حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 



معــاون حفاظــت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان از 
پُر و مسدود شــدن ۷۸۰۴ حلقه 
چاه غیر مجاز در استان اصفهان 

خبر داد.
محمود چیتیان با اشاره به توقیف 
سه هزار و ۷۰۰ دستگاه و ادوات 
حفاری غیرمجاز، گفت: از ســال 
۱۳۸۴ تا کنون هفت هزار و ۸۰۴ 
حلقه چاه غیرمجاز در این استان 

پرومسلوب المنفعه شده است.
وی با بیان اینکه در سال جاری، 
۶۱۷ حلقه چاه غیرمجاز پر شده 
اســت، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ 
تاکنون سه هزار و ۲ کنتور حجمی 
هوشمند الکترومغناطیس بر روی 
چاه هــای کشــاورزی، صنعت و 

خدمات دولتی نصب شده است.
معــاون حفاظــت و بهره برداری 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
افزود: با اقدامات انجام شده شاهد 
صرفه جویی حدود ۲۲۳ میلیون 
مترمکعب در منابع آب زیرزمینی 

بودیم.
چیتیان اضافه کرد: در راســتای 
چاره اندیشــی برای کنترل افت 
و کســری مخزن در آبخوان ها، 
وزارت نیــرو بــا تعریــف طرح 
تعادل بخشــی، تغذیه مصنوعی 
و پخش سیالب در سال ۱۳۸۴، 
برنامه های خــود در زمینه بهبود 
وضعیت منابــع آب زیرزمینی را 

آغاز کرد.
وی بــا تأکید بر تغییــرات انجام 
شده در این طرح خاطرنشان کرد: 
در ادامــه و اصالحــات این طرح 
با نام طرح احیا و تعادل بخشــی 
منابع آب زیرزمینی مشتمل بر ۱۵ 
پروژه در جلسه پانزدهم شورای 

عالی آب کشور تصویب شد.
معــاون حفاظــت و بهره برداری 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان با 
اشاره به تقویت گروه های گشت 
و بازرســی منابع آب درســطح 
دشت های استان، گفت: ۶۲ گروه 
برای گزارش به موقع و جلوگیری 
از بسیاری از تخلفات آبی در سطح 

استان فعالیت دارند.
چیتیان اضافه کرد: از سال ۱۳۹۵ 
تاکنون حدود ۱۵ هــزار و ۸۰۰ 
پروانــه بهره برداری کشــاورزی 
اصالح و تعدیل شــده که منجر 
به کاهــش حجــم ۸۲۰ میلیون 
مترمکعب در پروانه ها شده است.

وی به پیاده سازی نرم افزار جامع 
بانک اطالعات منابع آب، ساماب، 
در ســطح اســتان با پیشــرفت 
۱۰۰ درصد اشــاره کرد و گفت: 
مطالعات الزامات پیاده سازی بازار 
محلی آب، تبــادل حقابه ها، در 
دشت های پایلوت اصفهان-برخوار 
وکاشان و هم چنین پیاده سازی 
مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی 
یا تشکل آببران در دشت پایلوت 
مهیارجنوبی- دشت آسمان نیز 

انجام شده است.
معــاون حفاظــت و بهره برداری 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
یــادآور شــد: اطالع رســانی، 
آگاهی بخشــی و فرهنگ سازی 
هفت گروه عمده اثرگذار شــامل 
کشــاورزان، مقامــات اجرایی، 
دانش آموزان، بانوان، روحانیون، 
ســمن ها، قضات و نیروانتظامی، 
رســانه ها با اســتفاده از خدمات 
مشاور در سطح استان نیز به طور 

جدی ادامه دارد.

کسی که فقط 
کار رسانه 

و به صورت 
ساختارمند 

انجام می دهد 
باید مورد 

حمایت کامل 
قرار گیرد و در 

قبال آن، نظارت 
پذیر هم خواهد 

بود.

ایمان شمســایی در جلسه شورای 
اطالع رســانی اســتان اصفهان در 
استانداری افزود: رهبر معظم انقالب 
از سال های گذشته تا کنون بر روی 
مباحــث فرهنگی تاکید بســیاری 
داشتند و امروزه بحث جنگ روایت ها 

و جهاد تبیین بسیار جدی است.
وی با بیان اینکه بدلیل کم کاری در 
جهاد تبیین، امروزه در برخی موارد 
جای حق و باطل عوض شده است، 
اظهار داشــت: اعتباری برای جهاد 
تبیین و با هدف توانمند سازی بیشتر 
رسانه ها تأمین شده است و رسانه ها 
بایــد زنجیره های ارتباطــی خود را 

تکمیل کنند.
شمسایی با اشــاره به اینکه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در جهاد 
تبیین حوزه رسانه و تولید محصوالت 
آنها را رصــد می کند و ســراغ انواع 
محصوالت خواهد رفت، خاطرنشان 
کرد: امروز برخی افراد، رسانه ایجاد 
کردند که از نظــر قانونی تا جایی که 
تخلفی نکنند نمی توانیم کاری انجام 
دهیم اما اگر آنهــا را حمایت کنیم 
آنها هم روی خوش تری به ما نشان 

خواهند داد.

    ۱۴ هزار رسانه مجوزدار در کشور 
داریم

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های 
داخلــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمی با اشــاره به حدود ۱۴ هزار 
رســانه مجوز دار در کشــور، گفت: 
این موضــوع از طرفی نقطه مطلوبی 
محسوب می شــود اما از طرفی باید 
ببینیم که ســبد مطالعاتــی مردم 
کشورمان چقدر اســت و چه میزان 
نسبت به این رســانه ها اقبال وجود 

دارد.
شمسایی افزود: در میان رسانه های 
مجوزدار، ۳۳۰ روزنامه، حدود چهار 
هزار و ۵۰۰ پایگاه خبری و تحلیلی 
و هشــت هزار مجله داریــم که باید 
هزاران سایت اینترنتی فاقد مجوز و 

سلبریتی ها را به آنها اضافه کرد.
وی با بیــان اینکه اگر ســایت فاقد 
مجوزی، مطلب خالفی منتشر کرد 
پرونده آن به هیات نظارت و دادگاه 
مطبوعات نمــی رود بعنــوان جرم 
اینترنتی تلقی می شود، اظهار داشت: 
ساماندهی نظام رسانه ای کشور یکی 
از رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در دولت ســیزدهم است و 
می کوشــیم تا حرفــه خبرنگاری و 

رسانه به رسمیت شناخته شود.
وی بــه الزام کــد بیمه طبــق ماده 
۴۶ قانــون مطبوعات بــرای فعاالن 
رســانه ای اشــاره و تصریــح کرد: 
رسانه هایی که کد بیمه ندارند طبق 
قانون از حمایت های وزارت ارشــاد 

محروم خواهند شــد اما این موضوع 
اجرا نمی شود و بهمین دلیل امنیت 
شغلی خبرنگاران زیر ســؤال رفته 
است و عدالت، خیلی توزیع نمی شود.

شمســایی با بیان اینکــه برخی از 
روزنامه های مطرح کشور قصد دارند 
که نیروهای خــود را تعدیل کرده و 
آنها را به صورت حق التحریر درآورند، 
افزود: بخشــی از این موضوع بدلیل 
شــرایط اقتصادی و بخش دیگر به 

دلیل حمایت های ناکافی است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه ســاختار 
و شناســنامه رســانه ای مهم است، 
ادامه داد: کسی که فقط کار رسانه و 
به صورت ساختارمند انجام می دهد 
باید مورد حمایت کامل قرار گیرد و 
در قبال آن، نظارت پذیر هم خواهد 

بود.
وی، رویکرد بعــدی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی را توجه به محتوا 
دانســت و گفت: ما باید کار حمایت 
را به سمت سفارش مطلب بر اساس 
اصول و حرف انقالبــی مانند تولید 
ملــی و حفاظت از محیط زیســت 

ببریم.

    رویکرد وزارت فرهنگ، حمایت از 
مطبوعات محلی است

معاون مطبوعاتــی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی رویکرد سوم این 
وزارتخانــه را حمایــت بیشــتر از 
مطبوعــات محلی و اســتانی خواند 
و خاطرنشــان کرد: وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی روی این موضوع تاکید 

زیادی دارد.
شمســایی همچنین با بیــان اینکه 
نتایج رتبه بندی رســانه ها به زودی 
اعالم می شــود، گفت: در این طرح 
بــه روزنامه ها برای مــواردی مانند 
داشــتن ســایت اینترنتی و حساب 
کاربری فعال امتیاز داده شده است 
و شــاید در طرح رتبه بندی بعدی 
برای مواردی مانند فعالیت های چند 
رسانه ای مانند فیلم کوتاه در کنار کار 
روزنامه ای هــم امتیاز در نظر گرفته 

شود.
به گفته وی، در ســال های گذشته 
برخــی از روزنامه های کشــورمان 

تا بیــش از ۴۰۰ هزار نســخه تیراژ 
)شمارگان( داشــتند اما امروز تیراژ 
همه روزنامه های مــا روی هم رفته 
۴۰۰ هزار نسخه هم نیست زیرا ذائقه 

مردم تغییر کرده است.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم بر 
تعامل و همکاری مسووالن با رسانه ها 
تاکید زیادی می شــود، گفت: اخبار 
رســانه ها رصد و برخی از سوژه های 
آنها توســط دولت پیگیری و نتیجه 

آن به رسانه متبوع گزارش می شود.
شمسایی با اشاره به اینکه اتفاقی که 
در رفســنجان افتاد اصاًل خوشایند 
نبود، تصریح کرد: از طرفی هم نباید 
با چنین رفتارهایــی، همه خدمات 

دولت زیر سؤال رود.
به گفته وی، رســانه ها همانقدر که 
از جامعه و مسووالن برای شفافیت 
توقع دارنــد باید از خودشــان هم 
داشته باشند و ایرادهای خود را هم 

ببینند.
وی با اشــاره به برخــی پدیده های 
جدیــد ماننــد اخــاذی در فضای 
رسانه ای، تاکید کرد: ما طرح کمیته 
صیانت بر اساس مصوبه شورای عالی 
فضای مجــازی را بــرای برخورد با 
اخبار جعلی نیز در دستور کار داریم 
تا در هنگام انتشــار چنین اخباری 
نسبت به آن عکس العمل نشان دهد.

وی بــا بیــان اینکه ما رتبــه بندی 
خبرنگاران را انجام می دهیم اما نباید 
به گونه ای باشد که شائبه حاکمیتی 
کردن رســانه ها ایجاد شود، تصریح 
کرد: در بحث رتبه بندی خبرنگاران 
هنوز تضارب آرا و مشــکالتی وجود 

دارد.
شمسایی خاطرنشــان کرد: ما کار 
آمایش خبرنــگاران و تکمیل بانک 
اطالعاتــی مربــوط به آنهــا را آغاز 
کردیم کــه اتفاق هــای خوبی که 
درباره صندوق حمایت از هنرمندان 
و تخصیص اعتبار خوبی به آن افتاد 

به ما در این کار کمک می کند.
وی همچنین با اشــاره به اینکه نظم 
رسانه ای در کشور نداریم، گفت: ما 
اَبَر رسانه نداریم بعنوان مثال به جای 
اینکه پنج رسانه بزرگ داشته باشیم 
رســانه های کوچک زیادی داریم و 

بهمین دلیل رســانه ها را به تجمیع 
شدن و بنگاه داری رسانه ای تشویق 

می کنیم و برای آن امتیاز می دهیم.
شمسایی به ســفر خود به اصفهان 
نیز اشــاره و اضافه کرد: بر اســاس 
مصوبه شــورای عالــی امنیت ملی، 
معاونت مطبوعاتــی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی مکلف به حضور در 
جلســه های شــورای اطالع رسانی 
برخی اســتان ها برای موضوع آب و 
تبادل نظر در این زمینه شــد که ما 
هشت استان از جمله اصفهان را در 

این زمینه در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: شورای اطالع رسانی 
استان اصفهان تا کنون درباره مسائل 

آب مصوبه های خوبی داشته است.
رییس خبرگزاری جمهوری اسالمی 
اســتان اصفهان نیز در این جلســه 
گفت: در زمینه مسائل آب، رسانه ها 
توانستند پوشش خوبی داشته باشند 
زیرا مسووالن ملزم به همکاری و ارائه 

آمار و اطالعات در این زمینه شدند.
ســید حســن جــوادی زاده افزود: 
رسانه ها توانســتند با شفاف سازی 
و بیان واقعیت هــا و چالش ها درباره 
آب و خطراتی که همبستگی ملی را 
تهدید می کرد، تهدیدها را به فرصت 

و فضای هم اندیشی تبدیل کنند.
وی بــا اشــاره بــه جهــاد تبیین، 
تصریح کرد: ایــن موضوع نیز عالوه 
بر توانمندی رســانه ها به همکاری 
مسووالن با مطبوعات و خبرگزاری ها 
بستگی دارد و باید شناخت درستی 
از جایگاه رســانه ایجاد شود و اجازه 
ندهیم رســانه هایی که دنبال سیاه 
نمایــی هســتند فضا را در دســت 

بگیرند.
جوادی زاده همچنین به رتبه بندی 
خبرنگاران تاکید کــرد و افزود: نرخ 
گذاری محصــوالت خبــری نیز از 
اهمیت خاصی برخوردارســت زیرا 
به کاهش آسیب های رسانه ها منجر 

می شود.
در ایــن جلســه درباره مســائل و 
مشــکالت رســانه ها و لزوم اتخاذ 
راهبردهایی برای جهــاد تبیین در 
آنها با حضور جمعی از مســووالن و 

استادان دانشگاه تبادل نظر شد.

مدیرکل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در جلسه شورای اطالع رسانی استان اصفهان:

تاکید در جهاد تبیین بر روی محتواست
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گفت: تاکید و سیاست این وزارت در جهاد 
تبیین و جنگ روایت ها بــر روی محتوا، مباحث نظری و 

محصوالت رسانه ای است.
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در شــــــهر 

معاون آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد؛

مسدود شدن ۷۸0۴ 
حلقه چاه غیرمجاز در 

استان اصفهان

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد؛

نیاز سالیانه ۱.۵ میلیارد دالری برای 
واردات ماشین آالت معدنی

نایب رئیس کمیســیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان بــا تأکید بر نیاز 
سالیانه ۱.۵ میلیارد دالر برای واردات ماشین آالت معدنی، گفت: متأسفانه 
میانگین واردات سه سال گذشــته حدود ۱۰۰ میلیون دالر بوده که این 
امر موجب اختالف قیمت بسیار ماشین آالت داخلی و وارداتی و به صرفه 

نبودن خرید ماشین آالت داخلی شده است.
سید رسول رنجبران در یک برنامه تلویزیونی با موضوع ضرورت توسعه و 
نوسازی معادن و پیگیری مشــکالت واردات ماشین آالت معدنی، با بیان 
اینکه کشور ما از لحاظ تعداد معادن جزو ۱۵ کشور نخست جهان محسوب 
می شود، اظهار کرد: با وجود دارا بودن بیش از ۶۴ ماده معدنی در ایران و 
معدن خیز بودن کشورمان، متأسفانه معادن و صنایع معدنی ما سهم کمتر 

از ۲ درصدی در تولید ناخالص ملی دارند.
وی افزود: این در حالی است که با وجود پتانسیل های موجود این سهم را 

می توان به حداقل ۲۰ درصد افزایش داد.
نایب رئیس کمیســیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان همچنین کمبود 
اطالعات در حوزه اکتشافات معدنی کشور را نیز از دیگر ضعف های موجود 

این حوزه دانست.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در 
حدود ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی از معادن کشــور استخراج می شود، 
تصریح کرد: برای این میزان حدود ۱۵ هزار دســتگاه و ماشــین آالت 
موردنیاز است، در حالی که در حال حاضر در حدود ۶ هزار ماشین آالت 

در حال فعالیت هستند.
وی افزود: براساس سند چشم انداز توسعه مقرر شده این ۵۰۰ میلیون تن 

تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰۰ میلیون تن افزایش یابد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، رنجبران گفت: بسیاری 
از معادن کشــور به گورستان ماشین آالت فرســوده تبدیل شده است و 
براساس آسیب شناســی صورت گرفته در حوزه ماشین آالت معدنی در 
پارلمان بخش خصوصی اصفهان عواملــی چون تحریم ها، کاهش ارزش 
پول ملی و سیاست گذاری ها و مدیریت نادرست با هدف حمایت از تولید 
داخلی ماشین آالت، نگهداری، واردات و توزیع ماشین آالت وارداتی منجر 
به مستهلک شدن بخش اعظمی از ماشین آالت معدنی کشور شده است.

وی، ظرفیت اسمی شرکت ایرانی سازنده ماشین آالت معدنی و راهسازی 
را در حالی ۱۰۶۰ دستگاه در سال عنوان کرد که در سال ۱۳۹۹ تنها موفق 

به تولید ۲۹ دستگاه شده است.
عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانی اصفهــان، تمرکزگرایی در پایتخت را 
موجب و بعضاً رد شدن درخواست واردات ماشین آالت معدنی در استان ها 
دانســت و تفویض اختیار در این حوزه به سازمان صمت استان را موجب 

رفع مشکالت نوسازی ماشین آالت معدنی کشور دانست.
وی با تأکید بر نیاز ســالیانه ۱.۵ میلیارد دالر برای واردات ماشین آالت 
معدنی، تصریح کرد: این در حالی است میانگین واردات سه سال گذشته 
حدود ۱۰۰ میلیون دالر بوده اســت که این امــر موجب اختالف قیمت 
بسیار ماشین آالت داخلی و وارداتی و به صرفه نبودن خرید ماشین آالت 

داخلی شده است.
رنجبران تأمین ارز برای واردات ماشــین آالت را یکی دیگر از مشکالت 
فعاالن معدنی کشور دانست و تصریح کرد: متأسفانه واردات ماشین آالت 
معدنی جزو اولویت های بانک مرکزی نبوده و معادن کوچک و متوســط 
به دلیل صادرات محور نبودن برای تأمین ارز برای نوسازی ماشین آالت 

خود دچار مشکل هستند.

    ماشین آالت معدنی موجود در استان مستهلک هستند
 معاون امور معادن و صنایع معدنی ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
استان اصفهان همچنین با اشاره به وجود بالغ بر هزار پروانه بهره برداری 
معدنی در استان اصفهان، گفت: از این میزان در حدود ۸۵۰ واحد در حال 

فعالیت هستند.
محمدسرجوقیان با تأکید بر اینکه ماشین آالت معدنی موجود در استان 
دارای عمر باالی ۳۰ سال و مســتهلک هستند، افزود: به صورت حدودی 
در حال حاضر نیازمند حدود ۱۵۰۰ ماشین آالت معدنی جدید در استان 

هستیم.
سرجوقیان با ابراز خرسندی از صدور بخشنامه ای از سوی وزارت صمت 
در راستای حمایت از مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون معادن، در اردیبهشت سال 
جاری، گفت: تمام معادنی کــه دارای پروانه بهره برداری معتبر با حداقل 
یکســال اعتبار و قابلیت تمدید هســتند می توانند با مراجعه به سازمان 
صمت استان پس از طی مراحل اداری براساس نوع تولید خود ماشین آالت 

نو یا دست دوم با معافیت گمرکی وارد کنند.
وی افزود: در صورت نیاز معادن به واردات بیش از ۳ دستگاه وزارت صمت 

در راستای حمایت از تولید داخل محدودیت هایی قائل شده است.
معاون امور معادن ســازمان صمت اســتان اصفهان افزود: از اردیبهشت 
ســال جاری تاکنون، وزارت صمت براساس این بخشــنامه مجوز ورود 
۷۰۰ دستگاه معدنی را صادر کرده که حدود ۱۰۰ مجوز مربوط به استان 

اصفهان است.
وی تصریح کرد: باوجود درخواســت های مکرر ســازمان صمت استان 
اصفهان برای تفویض اختیــارات در حوزه های مختلف به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و قول مساعد وزرا و معاونین وزارت مربوطه، این موضوع 
تاکنون محقق نشده است که در صورت تفویض اختیار در حوزه بررسی 
درخواست مجوز ورود ماشین آالت معدنی به استان، این پروسه زمان بر 

بسیار تسهیل خواهد شد.

سوالی که مادران آینده می پرسند؛

مصرف زعفران و 
بارداری!

پریسا جمدی:   اگرچه 
زعفران برای خانمهای باردار 
مزایای بســیاری دارد مانند 
کاهش فشار خون و کمک به 
هضم غذا، قبل از شروع مصرف 
زعفران در دوران بارداری، با پزشــک خود مشورت 
کنید. زعفران صرفاً چون گیاه است نمی تواند ایمن 
و بی خطر باشــد. حتی گیاهان نیز می توانند خرابی 
ایجاد کنند و اثرات نامطلوب بر روی شــما و کودک 

شما داشته باشند.

    آیا زعفران تاثیری بر رنگ چهرهٔ کودک دارد؟

طبق ســنت ها، که از خرافات و افسانه ها سرچشمه 
می گیرد، و طبق گفته های طرفداران زعفران، مصرف 
آن در طول بارداری منجر به رنگ چهرهٔ سفیدتر در 
کودک می شود. صبر کنید! این رشته های ارزشمند 
گرانقیمت را با حرص و ولع نخورید! آگاه هستید که 
مصرف زیاد زعفران، تنها بیشــتر از ۱۰ گرم در روز، 
می تواند برای شما و کودکتان کشنده باشد؟ هیچگونه 
تحقیقی وجود ندارد که ثابت کند مصرف زعفران و 
شیر در دوران بارداری باعث می شود کودکی سفیدتر 
داشته باشید، گرچه زعفران در دوران بارداری مزایای 
دیگری دارد. عالوه بر این، رنگ پوست کودک به هیچ 
وجه وابســته به مصرف زعفران توسط مادر نیست. 

مصرف بیش از حد زعفران در دوران بارداری می تواند 
باعث ایجاد سایر عوارض و حتی سقط جنین شود. 
رنگ چهره کودک توســط عوامل ارثی و ژن تعیین 
می شود و هر چیزی که می خورید یا می نوشید هیچ 
تأثیری روی این موضوع نخواهد داشــت. از آنجایی 
که مردم کشور ما دوســت دارند رنگ چهره سفید و 
روشن داشته باشند، بســیاری از زنان به امید اینکه 
رنگ پوست کودکشان ســفید شود زعفران مصرف 
می کنند. واقعیت این است که زعفران دارای مزایای 
پزشکی بسیاری برای زنان باردار است و می تواند در 

مقادیر متوسط مصرف شود.
http://www.momjunction.com :منبع

واردات

رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان خواستار شد:

توجه بیشتر به فرهنگ نمازخوانی
رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان گفت: 
همانگونه کــه رهبر معظم انقــالب بارها به 
این مسأله تاکید داشــته اند که برای ترویج 
فرهنگ نمــاز باید از همــه ظرفیت علمی و 
تبلیغی اســتفاده کنیم، همه مسووالن باید 
در حوزه های مختلف به ترویــج این فریضه 

الهی بپردازند.
حجت االسالم ابراهیم رنجبر در شورای اقامه 
نماز شهرستان خور و بیابانک افزود: باید خدا 
محوری را بین دانــش آموزان تقویت کنیم و 
عمل مدیران و معلمان مدارس در اقامه نماز 

بیشتر کار ساز است.
وی به نقش رسانه ها در اطالع رسانی اهمیت 
نماز در جامعه اشــاره و خاطرنشــان کرد: از 
رسانه ها می خواهیم که بیش از گذشته در این 

زمینه یاور نماز باشند.
حجت االســالم رنجبر با بیان اینکه افزایش 

برخی از آســیب های اجتماعی در جامعه به 
دلیل ترک فریضه الهی نماز است، یادآور شد: 
در مدارس و دانشــگاه ها، حوزه های اداری و 
محالت باید برای ترویج فرهنگ نماز تالش 

کنیم.
رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان با اشاره 
به تدوین برنامه پنج ساله ســتاد اقامه نماز 
استان و تدوین سند اســتانی گفت: در این 
راستا کارگروهی تشکیل شده است که اهداف 
ستاد اقامه نماز در جامعه برای برنامه پنج ساله 

تدوین شود.
امام جمعه شهرستان خور و بیابانک هم افزود: 
دشــمنان با برنامه ریزی های مختلف تالش 

می کنند که مردم نسبت به اقامه نماز بی توجه 
شــوند که ایجاد امکانات برای اقامه نماز در 

جامعه ضروری است.
حجت االســالم ســعید جاویدی با گالیه از 
نبود فضای مناســب بــرای اقامــه نماز در 
اماکن عمومــی بیان داشــت: اکنون فضای 
مناســب برای اقامه نمــاز در اماکن عمومی 
شهرستان وجود ندارد که نیازمند مشارکت 
همه دستگاه هاســت.وی خاطرنشــان کرد: 
طبق بیانات رهبر معظم انقالب اســالمی هر 
برنامه ای باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

وی افزود: اهمیت نماز و برپایی آن بر کســی 
پوشیده نبوده و همه ما وظیفه داریم در ترویج 

فرهنگ نماز بکوشیم تا سالمت اخالقی جامعه 
حفظ شود.

امام جمعه شهرستان خور و بیابانک تاکید کرد: 
مسووالن دســتگاه های اجرایی باید بهترین 
مکان اداره خود را به نمازخانه اختصاص داده و 
در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نماز اهتمام 

داشته باشند.
فرماندار خــور و بیابانک هم گفــت: ترویج 
فرهنگ نماز و برپایی نماز جماعت در تمامی 
ادارات و نهادها باید به صورت جدی پیگیری 
شــود.عباس نظام االســالمی افزود: باید در 
جامعه موج ترویج فرهنگ نماز ایجاد شــود 
و فرهنگ نماز در ادارات، مدارس، آموزش و 

پرورش و حتی در فضای مجازی تبلیغ شود.
وی گفت: خروجی جلســات شــورای اقامه 
نماز باید نهادینه سازی فرهنگ اقامه نماز در 

جامعه باشد.
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خبر روز

رئیــس دادگســتری تیــران و کــرون گفــت: تقویــت تشــکل های فرهنگــی مثــل کانون هــای 
مســاجد بــرای پیشــگیری از وقــوع جــرم و ناهنجاری هــای اجتماعــی الزم اســت.

ــری  ــی و هن ــای فرهنگ ــیس کانون ه ــالروز تأس ــفند س ــبت ۱۸ اس ــه مناس ــی« ب ــجاد پناه »س
ــون فرهنگــی و هنــری امــام حســن مجتبــی )ع( در جمــع  ــد از کان مســاجد کشــور و بازدی
نمازگــزاران مســجد قمربنــی هاشــم )ع( تیــران افــزود: توســعه مراکــز فرهنگــی بــرای تقویت 
باورهــای اســامی و مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی دشــمن الزم و دســتاوردهای زیــادی را نیــز 

ــد. ــه وجــود می آرون ــرای نســل جــوان و نوجــوان ب ب
وی بیــان کــرد: عضویــت در کانون هــای مســاجد یــک فرصــت خــاص بــرای نســل جدیــد 

اســت تــا عــاوه بــر ارتبــاط بــا مســجد از اوقــات فراغــت خــود بــه خوبــی اســتفاده کننــد.
ــا بیــان اینکــه مســاجد در دوران دفــاع مقــدس نقــش  رئیــس دادگســتری تیــران و کــرون ب
پشــتیبانی و آمــوزش نیروهــا را داشــتند، اظهارداشــت: در عصــر حاضــر و جبهــه جنگ هــای 
نــرم، شــناختی و ادراکــی نقــش ســنگر بــودن مســاجد بــرای آمــوزش و ارتقــا ســطح دانــش 

عمومــی بایــد حفــظ شــود.
وی ادامــه داد: آمــوزش نســل جــوان بــا موضوعــات ســواد رســانه ای، شــناخت توطئه دشــمن 
و آگاهــی بخشــی در خصــوص آســیب های اجتماعــی در مســاجد و کانون هــای فرهنگــی 

و هنــری بایــد رقــم بخــورد.
ــی اشــاره کــرد و یادآورشــد: بســیاری از  ــای قضای ــه موضــوع پرونده ه ــن ب پناهــی همچنی
گرفتاری هــای مــردم بــه دلیــل فاصلــه از معنویــت و ارتبــاط کــم بــا همیــن مراکــز معنــوی 
بــوده کــه دچــار بزهــکاری و انحــراف شــده اند و یــا عــده ای از آنــان ســو اســتفاده کرده انــد.

وی تقویــت کانون هــای مســاجد و جــذب نســل جــوان و نوجــوان بــه ایــن مراکــز را بــرای 
کاهــش جرائــم و پرونده هــای قضایــی مهــم خوانــد و اذعــان داشــت: افــراد متدیــن کمتــر 

ــوند. ــی می ش ــیب های اجتماع ــار آس دچ
رئیــس حــوزه قضایــی تیــران بــر ضــرورت مشــورت بــا کارشناســان حقوقــی بــرای انجــام 
قراردادهــا تاکیــد کــرد و خاطرنشــان کــرد: مشــورت بــا افــراد آگاه از عواقــب ناگــوار آینــده 

ــد. پیشــگیری می کن
وی کســب آگاهــی و توانمنــد ســازی بــرای اســتفاده از فضــای مجــازی جــز ضرورت هــای 
ــیب های  ــی آس ــارت و آگاه ــتن مه ــی و نداش ــی اطاع ــت: ب ــد و گف ــه خوان ــروز جامع ام

ــد. ــان را دچــار مشــکل می کن ــروی آن ــراد وارد و ســرمایه و آب ــه اف ــادی را ب زی
از میــان دو هــزار بــاب کانــون فرهنگــی و هنــری مســاجد اســتان اصفهــان، ۵۴ بــاب آن در 
تیــران و کــرون راه انــدازی شــده کــه کانــون فرهنگــی هنــری امــام حســن مجتبــی )ع( جــز 

ــده کشــور اســت. کانون هــای برگزی
ایــن مرکــز فرهنگــی و هنــری در مســجد قمربنــی هاشــم )ع( تأســیس شــده و تاکنــون موفــق 
بــه کســب عنــوان برتــر جشــنواره جهــاد مجــازی، مرکــز در جشــنواره فنــاوری اطاعــات و 

رســانه های دیجیتــال و کســب دیپلــم افتخــار شــده اســت.
ایــن کانــون در ســومین دوره رویــداد ملــی فهمــا موفــق بــه کســب عنــوان شایســته تقدیــر در 

حــوزه کتابخوانی شــد.

 رئیس دادگستری تیران و کرون:
تقویت تشکل های فرهنگی برای پیشگیری ناهنجاری 

اجتماعی الزم است

رئیس زندان کاشان گفت: پانزدهمین محکوم به قصاص 
در کاشان با رضایت اولیای دم به زندگی مجدد برگشت. 
محسن محبوبی در گفت و گو با مهر، با اشاره به فرارسیدن 
اعیاد شعبانیه اظهار داشت: همزمان با این اعیاد مبارک و 
با تاش های انجام شده توسط کارکنان مددکاری زندان 
مجدد  زندگی  به  قصاص  به  محکوم  پانزدهمین  کاشان 

برگشت.
ــراز  ــود، اب ــاله ب ــردی ۴۶ س ــم ف ــه مته ــان اینک ــا بی وی ب

ــش از  ــای دم پی ــت اولی ــد از رضای ــرد بع ــن ف ــت: ای داش
ــت. ــات یاف ــرگ نج ــم از م ــرای حک اج

رئیــس زنــدان کاشــان بــا بیــان اینکــه متهم ۱۰ ســال حبس 
ــا  ــرد ب ــن ف ــرد: ای ــان ک ــود، خاطرنش ــرده ب ــل ک را تحم
همــکاری خیــران و همچنیــن تــاش دادیــار ناظــر زنــدان 
ــه  ــدان آزاد و ب ــاص از زن ــی از قص ــس از رهای ــروز پ ام

ــواده بازگشــت. آغــوش گــرم خان
ــش در  ــال پی ــرد ۱۰ س ــن ف ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
جریــان یــک درگیــری مــرد جوانــی را بــه قتــل رســانده 
بــود، گفــت: در همــان زمــان قاتــل دســتگیر و بــه دســتور 
مرجــع قضائــی بــه زنــدان منتقــل و پــس از ســیر مراحــل 
قضائــی بــه قصــاص محکــوم شــد کــه در نهایــت امــروز 

از ایــن حکــم رهایــی یافــت.
محبوبــی بــا بیــان اینکــه قصــاص حــق قانونــی و شــرعی 
اولیــای دم بــود، تاکیــد کــرد: در کنــار ایــن حــق قانونــی 
و شــرعی خداونــد توصیــه بــه گذشــت هــم کــرده اســت 
کــه ایــن خانــواده بــا تاســی بــه ایــن خصلــت خــدادادی 

زندگــی دوبــاره بــه ایــن فــرد بخشــیدند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد 
به  اشاره  با  اردستان  اسامی 
فرهنگی  کانون   ۴۷ تأسیس 
این  در  مساجد  هنری  و 
شهرستان گفت: از این تعداد، 
کتابخانه  دارای  کانون   ۱۷
 ۱۰۰ از  بیش  مجموع  در  و 
هزار جلد کتاب با عنوان های 
مختلف در آنها موجود است.

سالروز  در  بصیرت  فضل اهلل 
تأسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد )۱۸ اسفند( در گفت و گو با خبرنگاران افزود: 
از مجموع کانون های فرهنگی و هنری اردستان ۲۴ مورد شهری و ۲۳ مورد روستایی است.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی اردستان یادآور شد: در راستای اهداف نطام جمهوری 
اسامی و با توجه به رهنمودهای رهبرفرزانه انقاب اسامی، به منظور ترویج و اشاعه 
فرهنگ و معارف اسام ناب محمدی و مقابله اصولی و منطقی با تهاجم فرهنگی منحط 
و مبتذل بیگانگان شورای انقاب فرهنگی در ۱۸ اسفند سال ۱۳۷۱ مبادرت به تأسیس 

کانون های فرهنگی و هنری مساجد کرد.
بصیرت خاطر نشان کرد: اداره این کانون ها پس از تأسیس بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی گذاشته شد و هدف کلی آنها در راستای تحقق ارزش ها و اصول سیاست های 

فرهنگی جمهوری اسامی در بخش های مختلف است.
وی تصریح کرد: یکی از بخش های مهم کانون های فرهنگی و هنری مساجد تبلیغ، عمق 
بخشیدن و گسترش فرهنگ روحبخش اسام و تاکید بر آرمان ها و ارزش های معنوی و 
فرهنگ اسامی است. رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی اردستان اضافه کرد: گسترش 
دیگر  از  علمی  و  اجتماعی  هنری،  فرهنگی،  امور  در  مردم  مباشرت  و  مشارکت  زمینه 

مولفه های کانون فرهنگی و هنری مساجد محسوب می شود.
بصیــرت ادامــه داد: ایــن کانون هــا وظیفــه دارنــد تــا نســبت به هماهنگــی و عمومــی کردن 
ــی  ــی مردم ــبت های فرهنگ ــق آزادی مناس ــری و تحق ــی، هن ــای فرهنگ ــی عرصه ه تمام

اقدام هــای خوبــی را ارائــه کننــد. 
وی تاکیــد کــرد: زمینه ســازی بــرای حضــور فعــال جوانــان و نیروهــای متعهــد در 
ــات  ــتفاده از اوق ــان و اس ــتعدادهای درخش ــایی اس ــری، شناس ــی هن ــای فرهنگ فعالیت ه
ــه  ــر پای ــری ب ــه فعالیت هــای فرهنگــی هن ــج بســیج و ارائ ــان، حفــظ، تروی فراغــت جوان
ــای  ــن فعالیت ه ــجد از مهمتری ــه مس ــان ب ــان و نوجوان ــذب جوان ــتای ج ــط در راس ضواب
کانــون فرهنگــی هنــری مســاجد اســت. شهرســتان اردســتان بــا افــزون بــر ۴۳ هــزار نفــر 

ــت. ــده اس ــع ش ــان واق ــرقی اصفه ــمال ش ــری ش ــت در ۱۱۸ کیلومت جمعی

رئیس زندان کاشان:

پانزدهمین محکوم به قصاص در کاشان به زندگی دوباره برگشت

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم:

فروش نهال های به و گالبی به کشاورزان ممنوع است
سرپرست فرمانداری آران و بیدگل خبر داد؛

اجرای طرح سرشماری دام در آران و بیدگل
رئیس جهاد کشـاورزی شهرستان سـمیرم گفت: با 
توجـه بـه اینکه درختـان بـه و گابی میزبـان خوبی 
بـرای بیماری آتشـک هسـتند، فروش نهـال گابی 

و بـه در تمامی نهالسـتان ها ممنوع اسـت.
کشــاورزی  جهــاد  رئیــس  طایــی،  مصطفــی 
شهرســتان ســمیرم در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــاله ۲۰  ــر س ــت: ه ــار داش ــمیرم اظه ــارس در س ف
هــزار اصلــه انــواع نهــال سردســیری بــه جــز نهــال 
ــاورزان  ــه کش ــتان ها ب ــط نهالس ــی توس ــه و گاب ب
ــان  ــه درخت ــه اینک ــه ب ــا توج ــود؛ ب ــه می ش فروخت
بــه و گابــی میزبــان خوبــی بــرای بیمــاری آتشــک 
هســتند، فــروش نهــال گابــی و بــه در تمامــی 

نهالســتان ها ممنــوع اســت.
وی تصریـح کـرد: از ابتـدای اسـفندماه بـه مـدت 
ورودی هـای  در  نباتـی  قرنطینـه  پسـت  روز   ۶۰
شهرسـتان و بازرسـی گشت سـیار جهاد کشاورزی 
ورود  از  تـا  دارد  اسـتقرار  شـبانه روزی  به صـورت 
و  بـه  نهـال  و  مجـوز  بـدون  غیرمجـاز،  نهال هـای 

گابـی جلوگیـری شـود؛ تمامـی نهال هایـی که در 
نهالسـتان ها توزیـع می شـود باید بـا هماهنگی جهاد 
کشـاورزی و دارای مجـوز و برچسـب شناسـایی از 
جهاد کشـاورزی باشـند و در صورت مشاهده نهال 
غیرمجـاز بـا حکـم قضایـی جمـع آوری و معـدوم 

می شـود.
ــری  ــان کــرد: هــدف از جلوگی ــه بی ــی در ادام طای
ورود نهال هــای آلــوده و نهــال بــه و گابــی و 
ــظ  ــتان، حف ــه شهرس ــاز ب ــای غیرمج ــر نهال ه دیگ
شهرســتان  در  موجــود  باغ هــای  از  صیانــت  و 
ــال  ــیب، نه ــر س ــاوه ب ــتان ها ع ــت و در نهالس اس
ــاس،  ــو، گی ــو و زردآل ــواع آل ــادام، ان ــردو، ب گ
آلبالــو و دیگــر نهال هــای ســازگار بــا آب وهــوای 
ســمیرم بــه فــروش می رســد. بــه گــزارش فــارس، 
شهرســتان ســمیرم بــا ۲۲ هــزار هکتــار بــاغ و 
رکــورد تولیــد ۴۰۰ هــزار تــن ســیب درختی در 
ــان  ــتان اصفه ــوب اس ــری جن ــه ۱۶۰ کیلومت فاصل

ــت. ــده اس ــع ش واق

اجـرای  از  بیـدگل  و  آران  فرمانـداری  سرپرسـت 
طـرح سرشـماری دام در این شهرسـتان در دو بخش 

دام هـای سـبک و سـنگین خبـر داد.
علـی اکبـر رضایـی در گفـت و گو بـا مهر، با اشـاره 
بـه اینکـه امنیت غذایـی یکـی از دغدغه هـای اصلی 
مدیـران و مسـئوالن محلی و کشـوری اسـت، اظهار 
داشـت: در ایـن بین دام و طیور بـه دلیل تأمین بخش 

زیـادی از مـواد غذایی مـردم نقش مهمـی دارند.
وی بـا بیـان اینکه به منظـور توزیع عادالنـه نهاده های 
دام هـای موجـود در سـطح شهرسـتان  بایـد  دامـی 
سرشـماری شـود، ابـراز داشـت: طـرح سرشـماری 
دام هـای آران و بیـدگل در دو بخش دام های سـبک 

و سـنگین اجرا شـد.
بیـان  بـا  بیـدگل  و  آران  فرمانـداری  سرپرسـت 
اینکـه ایـن طـرح در دو بخـش مرکـزی و کویـرات 
شهرسـتان آران و بیـدگل اجـرا شـد، تصریـح کـرد: 
۲۶ نفـر آمارگیـر در این طرح مشـارکت و نسـبت به 

سرشـماری دام هـا اقـدام کردنـد.

وی بـا اشـاره به اینکـه اطاعات گردآوری شـده در 
ارائـه خدمـات مـاک عمـل قـرار می گیـرد، گفت: 
کسـب اطاعات برای سـرانه مصرف دام ها و توزیع 
عادالنـه نهاده های دامی از جمله دالیل شناسـنامه دار 

کـردن دام و دامداری ها اسـت.
رضایـی در بخـش دیگـری از سـخنان خود با اشـاره 
به فرارسـیدن نـوروز و لـزوم اتخاذ یـک برنامه ریزی 
صحیـح بـرای سـاماندهی مسـافران نـوروزی تاکیـد 
کـرد: خانـه مسـافرهای موجـود در شهرسـتان آران 
و بیـدگل سـاماندهی می شـوند تـا ارائـه خدمـات بـه 
مسـافران در ایـن موضوع بـه صورت مطلـوب انجام 
شـود. وی با اشـاره به برخـی از دغدغه های فرهنگی 
در مـورد مسـائل مربوط به گردشـگری به خصوص 
در بخـش مرنجـاب تاکیـد کـرد: ایـن دغدغه ها باید 
مرتفع شـود و اینکه بخواهیم با پـاک کردن صورت 
مسـئله نسـبت بـه بسـتن راه کویـر کنیم ایـن تصمیم 
درسـت نیسـت و جایگاهـی هـم در بیـن مدیـران و 

مسـئوالن شهرسـتان آران و بیـدگل ندارد.

در حوزه مشارکت اجتماعی سالمت؛

دانشگاه علوم پزشکی کاشان صاحب رتبه برتر شد
رئیـس اداره سـازمان های مردم نهـاد و خیـران سـامت دانشـگاه 
علوم پزشـکی کاشـان، از کسـب رتبه برتر این دانشـگاه در حوزه 
مشـارکت اجتماعـی سـامت در مجمـوع دانشـگاه های علـوم 

پزشـکی کشـور خبر داد.
فاطمــه عطــوف در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: از دانشــگاه 
ــه  ــه منطق ــه خیری ــه مؤسس ــا س ــراه ب ــان هم ــکی کاش ــوم پزش عل
کاشــان توســط وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
ــش نکوداشــت مشــارکت های اجتماعــی حــوزه ســامت  همای

تقدیــر شــد.
وی افـزود: در ایـن همایـش از سـه مؤسسـه مـردم نهـاد حضـرت 
ابوالفضل )ع( کانون رشـد، خیریه امام حسـن مجتبـی نوش آباد و 

مجتمع فرهنگی نخبگان سـفید شـهر به دلیل همکاری در اجرای 
برنامه شـهر و روسـتای بـدون دخانیـات با تأکید بر حـذف پایدار 

عرضـه قلیان در سـال ۱۴۰۰ تقدیر شـد.
رئیــس اداره ســازمان های مــردم نهــاد و خیــران ســامت دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کاشــان، تأکیــد کــرد: ســازمان های مــردم نهــاد 
و مشــارکت های اجتماعــی به عنــوان حلقــه اتصــال حاکمیــت و 
مــردم در حــوزه ســامت یــک ضــرورت اخاقــی و دینــی اســت 

کــه بایــد در جامعــه توســعه پیــدا کــرده و فراگیــر شــود.
وی تصریح کرد: عضویت شـهروندان در سـازمان های مردم نهاد 
یکی از مهم ترین شـاخص های توسـعه یافتگی کشـورها است که 
در شـریعت مقـدس و سـیره عملی امامـان معصوم مـورد تأکید و 

سـفارش قـرار گرفته و باید در جامعه نهادینه شـود.
عطـوف گفـت: حامیـان سـامت، بـا افزایـش وضعیـت سـامت 
جامعـه بـا کمـک بـه توسـعه اجتماعی، نشـاط و امیـد به آینـده را 
در دل مـردم زنـده نگـه می دارند و تاش شـهروندان نیکوکار در 
خـط مقـدم افتتـاح و بهره بـرداری طرح هـای بهداشـتی و درمانـی 

قابـل تقدیر اسـت.
پیشـینه مشـارکت های مردمی در حوزه بهداشـت و درمان منطقه 
کاشـان بـه سـال ۱۳۱۷ بـر می گـردد که بیمارسـتان نقوی توسـط 
زنـده یادحـاج محمـد صـادق نقوی سـاخته شـد و پـس از آن نیز 
در سـال ۱۳۲۸ بیمارسـتان اخـوان توسـط زنده یـاد حـاج علی اکبر 

پنج شنبه، 1۹ اسفند 1۴00| شمــــاره 1015اخوان بنا شـد.
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شهرستان

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان مطرح کرد:

وجود بیش از ۱۰۰ هزار جلد کتاب در 
کانون های مساجد اردستان

گزارش تصویری

نایین شهر هزاره های تاریخی

شهرسـتان ناییـن وسـیع ترین شهرسـتان اسـتان اصفهـان و یکـی از بزرگتریـن شهرسـتان های ایـران اسـت. نائیـن، شـهری بـا بیش از 
۳۰۰۰ سـال قدمـت کـه ماننـد نگینـی در میـان دشـت کویـر می درخشـد و دارای انبوهـی از آثـار ارزشـمند تاریخی اسـت از جمله 
مسـجد جامـع نائیـن کـه از لحـاظ قدمـت اولیـن یا دومین مسـجد پابرجـا در ایران اسـت. مـردم نائین بـه زبانی سـخن می گویند که 

بـاز مانـده زبان ایران باسـتان اسـت.
محمد عطایی / خبرگزاری مهر



As announced by the head 
of Iran Small Industries and 
Industrial Parks Organization 
(ISIPO), over 1,900 idle indus-
trial units have been revived in 
the industrial parks and zones 
of the country in the current 
Iranian calendar year (ends on 
March 20).
Ali Rasoulian also said the num-
ber of idle units is decreasing.
Referring to the high demand 
for investment in industrial 
parks and zones he said: “Given 
that the demand for investment 
in this filed is high, we seek to 
provide infrastructure such as 

water, electricity and gas for the 
companies so that the capabil-
ities of these areas to attract 
investors will be developed.”
Of course, the important point 
is that the applicants must also 
complete the construction, 
install the machinery, obtain 
the operation and production 
licenses within the framework 
of the obligations and within the 
legal period specified in the land 
use right contract, he added.
The official had previously said 
that the number of idle industri-
al units is hoped to reach 2,000 
units by the end of the present 

year.
The ISIPO head had also an-
nounced that 1,557 stagnant 
and semi-active units returned 
to the production cycle in the 
industrial parks with a financing 
of 35 trillion rials (nearly $140 
million), providing employment 
for 27,000 people, in the last 
Iranian calendar year.
With the aim of reactivating 
stagnant units or units that are 
operating below capacity, 900 
consultants from the private 
sector and knowledge-based 
companies were selected in the 
form of industry clinics across 

the country to recognize the 
weaknesses of these units, Ra-
soulian stated.
“Despite the two major chal-
lenges of sanctions and coro-
navirus pandemic, which im-
posed severe restrictions on 
the country, we tried to activate 
domestic capacities by turning 
to localizing the technology of 
manufacturing parts and equip-
ment”, he added.
Sanctions have caused prob-
lems for financial exchanges 
and the export of goods to other 
countries, he said, adding, “The 
negative effects of coronavirus 
pandemic on various parts of 
the country, including industry, 
are not hidden from anyone, 
and the economic growth of 
some countries has reached 
below zero during this period.”
Iran is proud that despite these 
restrictions and pressure from 
these two important challenges, 
its industry has grown by more 
than seven percent, according 
to the statistics and reports 
from various sectors, the offi-
cial further highlighted.
Also, as announced by Deputy 
Industry, Mining, and Trade 
Minister Mehdi Sadeqi Niaraki, 
over 6,500 new industrial units 
were established across the 

country during the past year 
which created jobs for over 
121,000 people.
Touching upon the Industry 
Ministry’s plans for the realiza-
tion of the motto of the current 
year which is named the year 
of “Production: support and 
the elimination of obstacles” by 
the Leader of the Islamic Revo-
lution, the official has said: “In 
the year that has been dedicat-
ed to the production sector by 
the Leader of the revolution, the 
orientation of all government 
organizations and executive 
bodies should be towards sup-
porting the country’s industrial 
and mining units.”
Niaraki pointed to a 40-percent 
increase in the issuance of es-
tablishment licenses for indus-
trial units in the previous year, 
saying: “The number of estab-
lishment licenses increased 
to more than 36,000 last year, 
which shows that people are 
encouraged to invest in the pro-
ductive sectors.”
He also mentioned an 85-per-
cent rise in the allocation of land 
for establishing industrial units 
across the country and noted 
that over 4,500 hectares of land 
were handed over to applicants 
in the previous calendar year.

Over 1,900 idle industrial units revived since last March

Over 1,900 idle 
industrial units 
revived since last 
March
As announced by the head of Iran 
Small Industries and Industrial 
Parks Organization (ISIPO), over 
1,900 idle industrial units have 
been revived in the industrial 
parks and zones of the country in 
the current Iranian calendar year 
(ends on March 20).

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

Impact of Russian 
sanctions on glob-
al markets
Moscow has issued a stern 
warning that a Western ban on 
Russian oil imports could more 
than double the price of the vital 
commodity to $300 a barrel and 
prompt the closure of the main 
Russian gas pipeline to Germany.

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

Ambassador: Iran 
ski resorts, rail 
routes attractive to 
Chinese vacation-
ers
Beijing’s ambassador to Tehran 
Chang Hua has said ski resorts 
and rail routes are amongst Iran’s 
top attractions for Chinese trav-
elers. Focusing on the interest 
of Chinese tourists is a top way 
to attract them… [For instance] 
many Chinese travelers to Iran 
find the sport of skiing and its 
[historical] rail routes appealing, 
Chang said on Monday.

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

Siberian crane 
wintering in Iran 
back home
The last remaining western Sibe-
rian crane, called ‘Omid’ (meaning 
Hope in Persian), has returned to 
its main habitat after spending 131 
days in Fereydunkenar wetland, 
northern Mazandaran province.
Omid is a male Siberian crane, no-
table for being the only remaining 
Siberian crane that keeps return-
ing to Iran, after flying 6,000 km 
each year, since 2007.
Despite losing his couple Arezoo 
(meaning Wish in Persian) seven 
years ago, he comes back to win-
ter in the wetland every year ever 
since, except for two years during 
the past 14 years. Locals are very 
much fond of him and call him 
Omid as it brings hope with him.
Omid’s annual trip to Mazandaran 
is very important for environmen-
tal and wildlife lovers, considering 
that it is the last survivor of the 
western Siberian cranes. This year, 
he arrived a week earlier.
According to the International 
Crane Foundation website, this 
critically endangered species is 
now only found in one main popu-
lation in East Asia, with a few birds 
remaining in the historic Western/
Central population.
Every year, from Early-September 
to Late-February, Iran hosts rare 
species of migratory birds head-
ing from north to the southern 
countries due to reduced seasonal 
temperatures and food availability.
Among the various groups of mi-
gratory birds wintering in Iran, the 
largest population belongs to the 
group of geese, swans, and ducks 
amounting to 781,499 and the 
smallest population of 7 are the 
long-tailed ducks or oldsquaw.
The provinces of Mazandaran and 
Golestan are the first provinces 
with the highest number of mi-
gratory birds for having sufficient 
resources, as the movement of 
migratory birds is closely linked 
to the seasonal availability of re-
sources. The annual census for 
migratory birds in Iran begins in 
the middle of the Iranian calendar 
month of Dey (December 22-Jan-
uary 20) and ends in the middle 
of the month of Bahman (January 
21-February 19), which will be a 
1-month period from January 1 
to 31.

Iran puts second 
military satellite 
into orbit
The Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) on Tuesday 
successfully placed a second 
homegrown military satellite 
into orbit. Iran’s second military 
satellite – the Nour-2, literally 
‘Light’ – has been launched into 
space and successfully put in 
orbit 500 kilometers above the 
Earth, IRNA reported.

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

Iran won’t back 
down on red lines 
in Vienna talks: 
Raeisi
President Seyyed Ebrahim Raei-
si said on Tuesday Iran would 
not back down on its red lines 
in the Vienna talks aimed at re-
viving the 2015 nuclear deal, 
officially called the JCPOA.

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

Ukrainians evacu-
ated through first 
corridor agreed 
with Russia
Ukrainians boarded buses to 
flee the eastern city of Sumy 
on Tuesday, the first evacuation 
from a Ukrainian city through a 
humanitarian corridor agreed 
with Russia. Ukraine said a 
separate convoy of 30 buses 
was also headed to Mariupol 
to evacuate residents from the 
southern port. Residents were 
also leaving the town of Irpin, 
a frontline Kyiv suburb, Reuters 
reported.

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

Iran Puts Nour-2 
Satellite Into Orbit
Iran announced Tuesday it had 
successfully placed its second 
reconnaissance satellite into 
space. “Iran’s second military 
satellite -- named Nour-2 -- 
has been launched into space 
by the Qassed rocket of the 
aerospace wing of the Islamic 
Revolution Guards Corps and 
successfully placed in orbit 500 
kilometers (310 miles) above 
the Earth,” the official IRNA 
news agency reported.

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

President Raisi: 
No Retreat on Any 
of Red Lines
Iran will not back down on its 
red lines in Vienna talks, Pres-
ident Ebrahim Raisi said on 
Tuesday, after the European 
Union said the time had come 
for Washington and Tehran to 
take political decisions needed 
to reach an accord.

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

Zelensky Blasts 
West for Unkept 
‘Promises’
Ukrainian President Volody-
myr Zelensky on Tuesday de-
nounced unkept “promises” 
by the West, saying that the 
responsibility for the casualties 
from Russia’s ongoing inva-
sion “rests also on those who 
were not capable to take a de-
cision in the West for 13 days”.

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

Impact of Russian 
sanctions on glob-
al markets
Moscow has issued a stern 
warning that a Western ban on 
Russian oil imports could more 
than double the price of the vital 
commodity to $300 a barrel and 
prompt the closure of the main 
Russian gas pipeline to Germany.
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The 19th general assembly meeting of the Economic 
Cooperation Organization (ECO) chamber of com-
merce and industries was held virtually on Tuesday, 
the portal of Iran Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (ICCIMA) reported. The event 
was attended by the heads of ECO members’ cham-
bers of commerce as well as the senior members 
of the mentioned chambers. Speaking in this online 
gathering, ICCIMA Head Gholam-Hossein Shafeie 
said: “ECO member chambers need to adapt their 
business models to existing risks and reduce the 
effects of the coronavirus crisis on the regional 
economy by developing e-commerce and by accel-
erating the implementation of regional agreements.” 
Noting that the Economic Cooperation Organization 
is located at the crossroads of east-west and north-

south corridors, the official noted that the Islama-
bad-Tehran-Istanbul (ITI) corridor, which connects 
the Indian subcontinent to Eastern Europe, is locat-
ed in the ECO region. “The Kyrgyzstan-Turkmeni-
stan-Afghanistan-Iran corridor and the Bandar Ab-
bas-Ashgabat-Almaty corridor and other important 
corridors are also located in the region and connect 
global markets from the Far East to Europe and from 
Russia to the Indian subcontinent,” Shafeie added.
Undoubtedly, the implementation of the ITI Corridor 
project will help reduce transportation costs and 
time, and will generate revenue in trade and boost 
economic cooperation between ECO member coun-
tries, he stated.
Shafeie stressed that the ECO region, with its large 
population and abundant economic potential, 

should have a larger share of the global economy.
“Existing statistics show that the organization’s 
trade volume with the world is about $710 billion, 
of which only 7.8 percent has been the share of in-
tra-regional trade,” he regretted.
According to the official, foreign direct investment 
(FDI) in member countries, according to the latest 
available statistics, is only 1.7 percent of the total 
FDI in the world, which is a very low and far from the 
expectations and economic potential of the region. 
Referring to the recent political tensions and the 
Coronavirus crisis, which has led to serious risks to 
trade and investment of ECO member countries, the 
ICCIMA head said: “ECO member chambers should 
try to adapt their business models to the existing 
risks and put them in use.

ECO chamber of commerce’s 19th general assembly meeting held virtually

The secretary of the Iranian Automo-
bile Importers Association, Mehdi 
Dadfar, has said the country needs 
about one million-1.2 million cars 
every year, noting that the annual im-
ports of 70,000 automobiles seems 
logical, IRIB reported on Tuesday.
The official mentioned the parlia-
ment’s recent decision on allowing 
the imports of cars into the country, 
saying: “After four years, the govern-
ment and parliament have come to 

the conclusion that the needs of the 
country’s car market could be met 
through a combination of production 
and imports, which is a turning point 
in this industry.”
“There is no doubt that the country’s 
two major car producers have total 
control over the demand in the do-
mestic market and according to the 
amount of production, their supply 
accounts for 95 percent of the mar-
ket, but when the needs of the market 

cannot be met with domestic pro-
duction, we must do so by importing 
cars,” Dadfar stated.
The official noted that the support 
for domestic production should be in 
the form of tax exemptions or reduc-
tions in the share of social security 
payments, not by banning imports 
and disrupting the market when the 
demand is higher than domestic pro-
duction.
“This has increased the price of for-

eign cars sharply, and after four years 
we have reached this conclusion that 
we need to import 70,000 cars annu-
ally,” he added.
According to Dadfar, since the Iranian 
calendar year 1370 (late March 1991) 
so far over 770,000 cars have been 
imported into the country and the av-
erage number of annually imported 
cars since the Iranian calendar year 
1390 (late March 2011) so far has 
been 55,000.
He said over the past decade every 
year over one million cars have been 
distributed in the domestic market on 
average.
The official noted that the parlia-
ment’s decision for allowing the im-
ports of foreign cars is going to re-
duce the prices of domestic products 
in the coming year.
According to the data released by 
the Codal website, three major Ira-
nian carmakers, namely Iran Khodro 
Company (IKCO), SAIPA Group, and 
Pars Khodro, manufactured 760,527 
vehicles during the first 10 months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21, 2021-January 20, 2022).
According to the data, the production 
by the mentioned companies rose 
just 4.1 percent compared to the 
previous year’s same 10 months in 
which the output stood at 730,477.

Iran’s export to Iraq rises 20% in 11 months on year



TEDPIX loses 6,000 points on Tuesday
TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 6,263 
points to 1.336 million on Tuesday.
As reported, over 6.955 billion secu-
rities worth 47.351 trillion rials (about 
$189.4 million) were traded at the TSE.
The first market’s index fell 6,158 
points, and the second market’s index 
dropped 7,749 points.
TEDPIX lost 7,000 points (less than 

one percent) to 1.281 million in the 
past Iranian calendar week (ended on 
Friday).
During the past week, the indices of 
Tehran Oil Refining Company, Mo-
barakeh Steel Company, Iran Khodro 
Company, Saipa Company, National 
Iranian Copper Company, and Bank 
Mellat were the most widely followed 
ones.
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Electronic permit-
ting system a ma-
jor step to develop 
businesses
In recent years, policymakers have 
taken steps to facilitate business 
activities by binding ministries 
and executive bodies to remove 
additional regulations and pave the 
way for economic activities, but 
what has happened in practice has 
been the reproduction of rules and 
regulations, which has made the 
condition more difficult for those 
active in the economic sector and 
the managers of enterprises.
Amir Sayyah, the chairman of the 
Center for Monitoring and Improv-
ing Business Environment, said on 
Tuesday: “Our executive bodies 
have been accustomed for many 
years to send their agents to the 
people’s place of business, and 
the agent observes the business 
and announces that the people can 
or cannot work, but this process 
must end.” “Today, we see that 
some organizations require several 
paper permits for a business that 
until the applicant can get the last 
permit, the validity of previous per-
mits expires and has to go through 
the route again”, he lamented.
To remove such limitation, the 
electronic permitting system has 
been launched and according to 
the law, March 9 is the deadline for 
all organizations to connect to the 
national permitting system, as the 
issuance of permits for the start of 
businesses will be electronic since 
this date.
According to Sayyah, as of March 
9, no organization has the right to 
require in-person application for 
permits, and every permit must be 
electronic. In fact, the implemen-
tation of electronic permitting is a 
new chapter in business environ-
ment with deregulation and facil-
itation of the permitting process.
As reported, at the beginning of 
the electronic permitting project, 
most of the organizations did not 
cooperate in this field, but now all 
of them are seriously trying to have 
access to it. With the launch of this 
system, applicants no longer need 
to apply in person to start a busi-
ness and can obtain the relevant 
permits electronically. Also, before 
the approval of the mentioned sys-
tem, it was not clear how many 
permit applicants each organiza-
tion has, but with this measure, 
the amount of application or the 
number of permits issued for each 
organization can be seen in the na-
tional permitting portal.
In addition, prior to this decision, 
applicants were not sufficiently 
aware of the requirements for 
starting any business and were 
confused, but with this action, they 
can access all the necessary condi-
tions for obtaining a business start 
permit at once.
On the other hand, by connecting 
to this system, the entire permit-
ting process is reviewed and mon-
itored, and the distance between 
the application registration and the 
time of receipt of the permit is clear 
and transparent.
As stated by a board member of 
Tehran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(TCCIMA), launching the electronic 
permitting system is a major step 
to develop businesses. If permits 
are issued in an integrated and 
online manner, it will be the most 
important step in business devel-
opment and job creation, Nasser 
Riyahi has noted. Stating that 
nowhere in the world there is as 
many permits as in our country, 
he said: “In the world, someone 
who has the necessary qualifica-
tions and specifications creates a 
business and inspections are done 
while the business is running.”

Transit of goods through Iran rose 70 
percent in the first 11 months of the 
current Iranian calendar year (March 
21, 2021-February 19, 2022), as com-
pared to the same period in the past 
year, according to the head of Tehran 
Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (TCCIMA).
Speaking at the 32nd meeting of the 
TCCIMA board of representatives, 
Masoud Khansari put the value of the 
goods transited via Iran in the said 
11 months at $12 billion, Mehr News 
Agency reported on Tuesday.
According to the official, the country’s 
total non-oil trade stood at $90 billion 
in the mentioned period which was 
also 38 percent more than the figure 
for the previous year.
Khansari said Iran can become a mar-

itime and aviation transport hub in the 
region considering the country’s huge 
capacities in this regard.
“Iran can be both a maritime and an 
aviation transportation hub [in the re-
gion] and a bridge between east and 
west as well as north and south,” he 
said.
Iran is one of the countries that have a 
special status in trade and transit rela-
tions due to its strategic location and 
special geography, as the country is 
the passage of several important inter-
national corridors.
In the south of Iran is the Persian Gulf, 
which is home to the world’s major 
oil-producing countries. This region is 
considered the energy bottleneck of the 
world.
In the north of Iran is the Caspian Sea, 

which is the best bridge between Iran, 
Russia, Kazakhstan, Turkmenistan, and 
Azerbaijan and can play an important 
role in trade between these countries.
The country, on the other hand, borders 
Iraq, Turkey, Pakistan, and Afghanistan 
to the west and east.
In other words, it can be said that 
Iran communicates with 15 countries 
through land and water borders, and at 
the same time it can act as a bridge be-
tween these countries (with each other 
and other parts of the world).
However, the geopolitical potentials of 
the country have not been recognized 
fully when it comes to transit.
Back in February, Head of the Islamic 
Republic of Iran Customs Administra-
tion (IRICA) Alireza Moghadasi said: 
“Based on the policies of the resistance 
economy and the fifth and sixth nation-
al development plans of the country, 
every year we should have witnessed 
a 10-percent growth in transit via the 
country, which unfortunately in recent 
years, after proper growth, we had a 
decreasing trend in transit.”
“In the Iranian year 1393 (March 
2014-March 2015), the transit of 
goods via Iran reached more than 13 
million tons, after which not only we 
did not have growth in this due, but in 
1398 and 1399, this amount fell to 7.5 
million tons”, he added.

Put Plants in Your Room for Better Sleep, According to Astronauts

Transit of goods via Iran up 70% in 11 months

West Asia’s 
largest COVID19- 
vaccine plant 
inaugurated in 
Iran

Iran on Tuesday officially inaugurated a coronavirus 
vaccine production unit which is said to be the larg-
est of its kind in West Asia. Health Minister Bahram 
Einollahi attended the inauguration ceremony of the 
plant which will produce 300-350 million doses of 
COVIRAN Barkat vaccine per year, IRNA reported. 
The vaccines will be supplied to the domestic market 
and their surplus will be exported. The process for 
global registration of the COVIRAN Barkat vaccine 
for coronavirus started on January 27 by holding a 
virtual meeting with the World Health Organization 
officials.
COVIRAN is the first vaccine in West Asia that is in 
the process of global registration. Made by research-

ers at the Headquarters for Executing the Order of the 
Imam, COVIRAN Barkat was unveiled on December 
29, 2020, and received the license for public use on 
June 14, 2021. Iran is the sixth country in the world 
and the first country in West Asia to gain the ability 
to produce the Coronavirus vaccine. According to a 
new study, the effectiveness of the Iranian-made CO-
VIRAN Barkat vaccine in fighting the coronavirus has 
been more than foreign rivals, namely Sinopharm, 
AstraZeneca, and Sputnik.
In June 2021, Hassan Jalili, the vaccine’s production 
manager, said eleven countries from Asia and South 
America, and a European country have asked for im-
porting COVIRAN vaccine.
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Head of National Iranian Oil Engi-
neering and Construction Compa-
ny (NIOEC) Farhad Ahmadi said 
on Tuesday that 16.5 billion euros 
(about $18 billion) of new resourc-
es will be allocated for the devel-
opment of the country’s refining 
industry, Shana reported.
According to Ahmadi, the men-
tioned budget is allocated for new 
refinery and petro-refinery pro-
jects across the country as well as 
the construction of new pipelines 
for the transmission of petroleum 
products.
“In the coming years, the imple-
mentation of several new refining 
projects in the oil industry have 
been put on the agenda, for which 
about 16.5 billion euros (equivalent 
to 18 billion dollars) will be allocat-
ed,” the official told the press.
The NIOEC head mentioned the new 
300,000-barrel oil refinery of Sha-
hid Ghasem Soleimani with $11.5 
billion of investment, Khuzestan 
refinery with an initial investment 
of $4.5 billion, implementing the 
second phase of the Abadan refin-
ery’s development project with €1.7 
billion as some of the mentioned 

projects and added: “In financing 
the Shahid Soleimani refinery pro-
ject, we will use various methods, 
including bank resources and pub-
lic funds.”
“In this project [Ghasem Soleimani 
Refinery], we will use the maximum 
capacity of domestic contractors 
and manufacturers, and also this 
project is going to play an important 
role in the development of domestic 
industries and job creation in the 
country’s refining and oil industry,” 
Ahmadi said.
He further mentioned the latest 
status of his company’s ongoing 
projects, saying: “Nine refining pro-
jects are underway in the company, 
which will be completed within the 
next six months.”
Emphasizing NIOEC’s maximum 
support of domestic oil industry 
equipment manufacturers, the 
official said: “Over the past four 
months, domestic manufacturers 
have been participating in seven 
projects being implemented by the 
company, and the equipment re-
quired for the company’s new pipe-
line projects will also be provided by 
domestic manufacturers.”

We can all benefit from plant power, 
whether you’re in deep space or right 
here on Earth.
Imagine you’re in deep space, with 
nothing to look at but the blinking 
lights of the command center and a 
sky full of distant stars. With no sun-
rise or twilight to look forward to, it 
might be a bit difficult to fall asleep. 
Plus, being the only one out there 
would probably get a little lonely. 
That’s where plants come in. 
The cosmonaut Valentin Lebedev said 
his plants on the Salyut space station 
were like pets. He deliberately slept 
near them so he could look at them 
before he drifted off to sleep.
He’s not the only one. Nearly every 
space program has used greenhouses 
as a way to improve the living space of 
their astronauts. 
Plants can be beneficial for physical 
and mental health in a variety of ways. 
New research from Beihang Univer-
sity in Beijing, also known as Beijing 
University of Aeronautics and Astro-
nautics, shows that having just a few 
houseplants in your home can also 
help you sleep better. 
How do plants improve sleep quality? 
According to the new study, interact-
ing with plants before going to sleep 
can help improve sleep quality for 
people living in isolated environments, 
including deep space. 
Calming colors
Color is partly responsible for the 
calming quality of plants. 
During the study, participants were 
asked to interact with plants in their 
room before going to sleep. The re-
searchers investigated the effects of 

three different plant species: 
• coriander
• strawberry
Researchers took saliva samples and 
monitored participants’ sleep, con-
cluding that green plants (coriander 
and strawberry) had the most positive 
effects on the sleep cycles and emo-
tional well-being of the participants. 
This suggests that the green color of 
plants produces a soothing effect.
Soothing smells
The research also showed that the fra-
grance of edible plants like coriander 
and strawberry may help with mood 
regulation and relaxation. The results 
demonstrated that emotion and sleep 
are closely linked.
Previous researchTrusted Source sup-
ports this theory, suggesting that the 

fragrance of natural plants and flowers 
can help regulate the nervous system 
and help you fall asleep faster. 
This is one of the reasons aromather-
apy is used to improve sleep quality. 
Other studies have shown that the 
smell of certain edible plants can even 
increase dopamine levels, also known 
as the happy hormone. 
Less stress
Researchers found that just 15 min-
utes of interaction with green plants 
may help:
• reduce cortisol (stress hormone) 
concentrations
• reduce sleep latency (the time it 
takes you to fall asleep)
• improve sleep integrity by reduc-
ing the number of micro-awakening 
events (the number of times you come 

out of deep sleep during the night)
These factors all add up to a better, 
more restful night’s sleep, helping you 
wake up feeling refreshed.
How to use plants for better sleep at 
home
You’ll get the most benefit from your 
houseplants by keeping them in the 
room where you sleep. There are also 
ways you can boost their sleep-im-
proving qualities.
Try to interact with your plants regu-
larly
On top of having plants in your room, 
you can also try connecting with them, 
especially before bed. You can do this 
by watering them, touching them, or 
smelling them. 
Aim to spend 15 minutes with your 
plants before you go to sleep to help 

you feel calmer, especially if you’ve 
had a stressful day.
Use your plants as part of an evening 
meditation practice
Caring for plants can be a form of 
movement meditation as you mind-
fully go from plant to plant while you 
water and prune. 
You can also use your plants as part 
of a meditation practice before you go 
to sleep. Even something as simple 
as brushing your hand against a leaf 
and smelling the scent can be a form 
of meditation. Aromatic herbs and ge-
ranium plants are especially good for 
this. 
Spend some time appreciating your 
plants
One of the easiest ways to benefit 
from your plants is to carve out a mo-
ment in your day to admire them. This 
would ideally be in the evening before 
you go to sleep, but it’s beneficial any 
time of day. 
Research from Sichuan Agricultural 
University shows that simply looking 
at a pot of bamboo for 3 minutes can 
have a relaxing effect on adults, help-
ing lower blood pressure and anxiety.
Getting the best out of your plants
A whole range of houseplants can be 
beneficial to your health. According to 
the new research, the best plants for 
improving sleep quality include:
• plants with green leaves, like dracae-
nas and rubber plants
• plants with colored flowers, particu-
larly yellow and white
• edible plants, like strawberry, basil, 
and chickweed
• plants known for their soothing fra-
grance, such as lilac or ylang-ylang

$18b to be allocated for
development of refining industry
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یکی از دالیلی که 
باعث شده صنعت 

خودرو به خوبی 
رشد پیدا نکند، 

عدم آرامش است، 
باید پذیرفت در 

فضایی که آرامش 
نباشد کار کردن 
دشوار و سخت 

است

 دراین نشست، معاون پژوهش و فناوری 
دانشــگاه صنعتی اصفهان نیز با ارائه 
گزارشی از توانمندی های دانشکده ها 
و پژوهشکده های فنی و مهندسی این 
دانشگاه، از آمادگی کامل برای همکاری 

با صنعت خودروسازی خبر داد.
در این نشســت بر نقش دانشــگاه ها 
در به روزرســانی و نوآوری در صنعت 
خودروســازی تاکید شد. از مهمترین 
نتایج این گردهمایی، تصمیم بر ایجاد 
پارک علم و فناوری خــودرو با حضور 

مؤثر دانشگاه ها بود.
تولیــد خودروهــای داخلــی، بــا 
اســتانداردهای جهانی فاصله بسیار 
دارد. کارشناســان معتقدند افزایش 
آمار تصادفات جاده ای و شــهری بی 
ارتباط با کیفیت پایین قطعات داخلی 
خودروها نیســت. خودروســازان هم 
مشکالت ناشی از تحریم ها و هزینه های 
باالی تولید محصوالت خود را دلیل بر 

راندمان ضعیف این صنعت می دانند.
محمدعلــی تیمــوری؛ مدیرعامــل 
گروه خودروسازی ســایپا در نشست 
هماهنگی و توسعه همکاری های صنعت 
و دانشگاه، با بیان اینکه این مجموعه 
آماده همکاری با دانشگاه ها برای رفع 
نیازهای صنعت خودرو اســت، بیان 
داشت: گروه خودروسازی سایپا با ارتباط 
مستمر و پیوسته با جامعه دانشگاهی و 
مجموعه های دانش بنیان قصد دارد به 
سمت تولید خودروهای با کیفیت و به 
روز گام بردارد و در راســتای منویات 
مقام معظم رهبری از توان علمی مراکز 

دانشگاهی بهره مند شود.

وی با بیــان اینکه مراکز دانشــگاهی 
می توانند باعث توسعه صنعت خودرو 
شــوند و هدف ما این اســت که این 
ارتباط مستمر و پیوسته برقرار باشد، 
خاطرنشان کرد: یکی از دالیلی که باعث 
شده صنعت خودرو به خوبی رشد پیدا 
نکند، عدم آرامش است، باید پذیرفت 
در فضایی که آرامش نباشد کار کردن 

دشوار و سخت است.
امــا آنچــه مســلم اســت توانایی و 
ظرفیت های علمی داخلی برای ارتقا 
محصوالت صنعت خــودرو تا به امروز 
مورد توجه قرار نگرفته است. ضرورت 
اتکا به دانــش وتوانمنــدی نخبگان 
داخلی و بهره مندی از دانش مدرن از 
سوی متخصصین دانشگاه ها دغدغه 
امروز خودروسازان ملی است. نگاه ویژه 
به توانمندی دانشــگاه ها برای تقویت 
صنعت خودرو، ضرورتی است که دولت 
ســیزدهم به آن رویکرد مثبتی نشان 

داده است.
در این نشســت دکتر امید رضایی فر؛ 
مدیرکل پشــتیبانی امــور فناوری و 
نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
پیشنهاد داد که به منظور ارتقاء کیفیت 
خودروهای تولیدی ســایپا، »پردیس 
مشترک با سازمان پژوهش های علمی 

و صنعتی ایران« راه اندازی شود؛ با این 
اقدام، ســایپا صاحب یک پارک علم و 

فناوری خواهد شد.
گفتنی اســت در نشســت شــرکت 
سایپا با نمایندگان وزارت علوم که در 
راســتای منویات مقام معظم رهبری 
مبنی بر ضرورت افزایش کیفیت تولید 
خودروهای داخلی و تأمین نظر مصرف 
کنندگان و آمادگی مراکز پژوهشی و 
تحقیقاتی در خصوص کمک به ارتقاء 
کیفیت تولید خودروهای داخلی برگزار 
شد، از خطوط تولید گروه خودروسازی 
ســایپا بازدیدهای تخصصی صورت 

گرفت.
دراین نشست، معاون پژوهش و فناوری 
دانشــگاه صنعتی اصفهان نیز با ارائه 
گزارشی از توانمندی های دانشکده ها 
و پژوهشکده های فنی و مهندسی این 
دانشگاه، از آمادگی کامل برای همکاری 

با صنعت خودروسازی خبر داد.
دکتر حمیدرضا صفــوی با بیان اینکه 
دانشگاه های امروز، دانشگاه نسل چهارم 
هستند که نه تنها در تولید علم بلکه در 
کمک به کاربرد و مصرف در جامعه باید 
اثر گذار باشند تصریح کرد: دلیل اینکه 
دانش آموختگان ما ناچار به مهاجرت 
می شوند، عدم محیط مناسب برای بهره 

مندی از دانش و اشتغال در کشور است.
عضو هئیت رئیســه دانشگاه صنعتی 
اصفهــان با تاکیــد بر اینکــه تقویت 
صنعت خوردسازی ملی با بهره مندی 
از نخبگان دانشــگاهی ضروری است؛ 
افزود: در جلســه ای که با گروه سایپا 
برگزار شــد، 14 دانشــگاه کشــور از 
پتانسیل های خود در توسعه این صنعت 
سخن گفتند، دانشگاه صنعتی اصفهان 
نیز با تنوع تخصص ها در دانشکده ها و 
پژوهشکده ها آمادگی برای همکاری 
نزدیک و نقــش آفرینــی در صنعت 

خودروسازی را اعالم داشت.
دکتر صفوی تأکید کرد حلقه ارتباطی 
دانشگاه با صنعت خودرو، پارک علم و 
فناوری است که زمینه گرد هم آمدن 
و حضور مؤثر متخصصین دانشگاهی و 

جذب نخبگان را فراهم می کند.
در ادامه گفتگــوی اختصاصی روابط 
عمومــی دانشــگاه را با اقــای دکتر 
حمیدرضا صفوی معــاون پژوهش و 
فناوری دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
مشاهده می کنید. به سراغ ایشان رفتیم 
تا عالوه بر گزارش از دستاوردهای این 
نشست، از چالش های صنعت خودرو و 
نقش آفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان 

در این عرصه اطالع کسب کنیم.

اولین نشست هماهنگی و توسعه همکاری های صنعت و 
دانشگاه با حضور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، معاون 
وزیر علوم و روسای دانشگاه های سراسر کشور، برگزار شد 
و طرفین بر افزایش همکاری ها بین صنعت خودرو و مراکز 

علمی با هدف تولید خودروهای با کیفیت تاکید کردند.

06
همزمان با بیست و ســومین همایش ملی صنعت 
معدن و خدمات سبز ۵ صنعت سبز استان اصفهان 

تجلیل شدند.
به گزارش خبرگــزاری موج اصفهــان، همزمان با 
برگزاری بیستمین و سومین همایش ملی واحدهای 
صنعتی و خدماتی ســبز در کشــور که به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شــد، ۵ صنعت سبز استان 

اصفهان تجلیل شــدند.معاون توســعه مدیریت و 
منابع استانداری اصفهان در این همایش با تبریک 
اعیاد شعبانیه، بیان داشت: صنایع سبز این توانایی 
را داشته اند که با تالش و تخصص در جهت حفاظت 
از محیط زیســت و رعایت اســتانداردهای زیست 
محیطی به عنوان منتخبین صنایع ســبز استانی و 
ملی انتخاب و برجسته شوند. خضری، توجه پایدار به 

موضوع محیط زیست را امری عقالیی و خردمندانه 
دانست و خاطر نشان کرد: حفظ محیط زیست که در 
قانون اساسی بر آن تاکید ویژه ای اعمال شده است، 
برخاســته از ضرورت احترام به حقوق انسانهاست 
و نباید اجــازه داد که حرص و تعلــق خاطر صرف 
به توســعه بی قیدوبند و ترقی کورکورانه این حق 

اساسی را پایمال نماید.

همزمان با بیست و سومین همایش ملی 

صنعت معدن و خدمات سبز؛

۵ صنعت سبز استان 
اصفهان تجلیل شدند

معــاون عمرانی اســتاندار 
اصفهــان گفت: با هــر گونه 
بارگــذاری اضافه بــر حوزه 
زاینده رود مخالفیم همانگونه 
که تاکنون شــیوه انتقال آب 
از اصفهان به دیگر اســتان ها 

درست نبوده است.
مهــران زینلیــان در جمع 
خبرنگاران افزود: انتقال آب 
به دیگر استان ها باید درحالی 
صورت می گرفت که شــاهد 
اجرای طرح هــای انتقال به 
این استان آب بودیم در حالی 
که هیچ منطقی پشت اجرای 
برخــی از طرح هــای انتقال 
نیســت و بدون هیــچ گونه 
پشتوانه مطالعاتی و علمی و 

منطقی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه مســووالن 
و نماینــدگان مجلس باید از 
هر گونه اظهار نظر احساسی 
خودداری کنند، اضافه کرد: 
خط انتقال اضطراری سامانه 
دوم آبرســانی اصفهــان در 
صورت بهره برداری ۲.۶ متر 
مکعب آب برای مصارف شرب 

وارد این منطقه می کند.
زینلیان بازگشــایی آب برای 
کشت دوم کشاورزان را منوط 
به اعالم تاریخ از ســوی آنها 
دانســت و گفت: با توجه به 
بارندگی های خوبی که امسال 
داشتیم و رسیدن ذخیره سد 
زاینده رود بــه 1۷۶ میلیون 
متــر مکعب، مشــکلی برای 
بازگشایی نیست و عصر امروز 
جلســه ای با حضور اعضای 
صنــف کشــاورزان، جهــاد 
کشــاورزی، آب منطقــه ای 
و اســتانداری برگزار و برای 
زمان دقیق بازگشایی تصمیم 

گیری می شود.
وی با بیــان اینکه هم اکنون 
ورودی آب به سد زاینده رود 
کمی بیــش از ۶۳ و خروجی 
آن 1۲ متر مکعــب در ثانیه 
اســت، گفت: ســاماندهی 
حریم زاینــده رود با حضور 
تمــام دســتگاه ها و حضور 
دادگستری آغاز شده و تمام 
برداشت های غیر مجاز تحت 

کنترل کامل است.
معاون عمرانی اســتانداری 
اصفهــان بــا اظهــار اینکه 
در مسیرســاماندهی حریم 
زاینــده رود تاکنــون ۵۰۰ 
هکتار زمین آزاد شده است، 
گفت: بیــش از ۹۰ درصد از 
حوضه زاینده رود در اصفهان 
قــرار دارد و از وزارت نیــرو 
درخواســت تعییــن ردیف 
بودجه برای احیــای زاینده 
رود و تــاالب گاوخونی برای 
تأمیــن آب مــردم اصفهان، 
چهار محال بختیاری، یزد و 

همچنین کرمان شده است.
وی ایجاد مــوج مطالبه گری 
برای احیای زاینده رود را یک 
اتفاق خوب دانســت و بیان 
داشــت: این جریان افراطی 
نباید باشد و نه اینکه خاموش 
شود و باید با یک رویه درست 
در راستای احقاق حقابه مردم 

اصفهان صورت بگیرد.
زینلیان همچنین در ارتباط 
با آلودگی هوا و مازوت سوزی 
در اصفهان گفت: از هشــت 
مشعل مازوت ســوز نیروگاه 
شــهید منتظری روز گذشته 
یک مشــعل خاموش شد و تا 
پایان ســال یکــی دیگر آنها 

خاموش می شود.
وی گفــت: مازوت ســوزی 
برخــالف قانون اســت و در 
قالب دو نامه به دادگســتری 
خواســتار برخورد و کوتاهی 
مســووالن در ایــن زمینــه 

شدیم.

خبر روز

ISFAHAN
N E W S
معاون استاندار:

انتقال آب از اصفهان 
به سایر نقاط نادرست 

بوده است

مریم یادگاری:    یکی از رسم های پســندیده در آستانه سال نو 
خانه تکانی اســت و در این میان مطمئناً در خانه همه ما لوازمی 
یافت می شود که اســتفاده آنچنانی برایمان ندارد، حاال اگر همه 
ما بیاییم و در این خانه تکونی به پویــش از این خونه به اون خونه 
بپیوندیم می توانیم کمکی بــه خانواده های نیازمند نیز داشــته 
باشیم، نیازمندان که همین کاالهایی که نو هم نیستند می توانند 

گرهی از زندگی آنها باز کند.

  شــهروندان در جریان رســیدن اقالم اهدایی به دست 
نیازمندان قرار می گیرند

احمد عظیمی نژاد، مدیر مرکز مددکاری کوثر است که این طرح را 
در اصفهان به اجرا در آورده اند. وی با بیان اینکه برای اجرای بهتر 
این پویش نیاز به اطالع رسانی داریم تا این حرکت بزرگ به خوبی 
انجام شود گفت: مرکز و سامانه ای در این زمینه طراحی شده که 
در طول شــبانه روز در خدمت مردم است و آنها مشخصات خود و 
اقالم مازاد خود را به ما اعالم می کند و تیم پشتیبانی ما با وسایل 
حمل و نقل و نیروی افتخاری از خادمان حــرم مطهر زینبیه که 
به کمک ما آمده اند به درب خانه شــهروندان رفته و اقالم آنها را 

دریافت می کنیم.
 وی خاطرنشــان کرد: همه نیازهای مددجویان را ثبت کرده ایم و 
با درنظر گرفتن اولویت، اقالم دریافتی را بین آنها توزیع می کنیم 
و نکتــه جالب اینکه شــهروندان در طول زمــان دریافت اقالم از 
منزلشان تا رســیدن به دســت نیازمند کاماًل در جریان هستند 
که اقالمشــان اگر نیاز به تعمیر دارد تعمیر شــده و حتی عکس 
کاالیشان زمانی که در خانه نیازمند قرار می گیرد برای آنها ارسال 
خواهد شد. وی متذکر شــد که، شــهروندان می توانند از طریق 
شماره تلفن گویای ۰۳1۹1۰۹۹۰۹۰ و یا ارسال عدد ۸ به سامان 

1۰۰۰۰11۰11۰14۳ در این طرح مشارکت کنند.

  خانواده های تحت پوشش به معنای واقعی نیازمند هستند
وی ادامه دهد: در عین حال که تــالش می کنیم هزینه های طرح 
را پایین بیاوریم. امیدواریم این حرکت نهالی باشــد که شــاخ و 
برگ های بیشــتری پیدا کند. عظیمی نژاد با تأکید بر اینکه همه 
فعالیت های این مرکز با کمک خیرین انجام می شود، تصریح کرد: 
خانواده های تحت پوشش به معنای واقعی نیازمند هستند و البته ما 
برای حدود ۳۰ درصد از خانواده های تحت پوشش زمینه اشتغال و 
توانمندسازی را فراهم کرده ایم و بانک اطالعاتی از درخواست کار 

و نیروی کار آماده داریم.
 وی همچنین در نشست خبری پویش جمع آوری اقالم مازاد منزل 
و محل کار برای نیازمندان از درب منزل به عنوان »از این خونه به 
اون خونه«، به شکل گیری این مرکز اشــاره و اظهار کرد: یکی از 
اقدامات مرحوم حجت االسالم مهدی مظاهری، تشکیل این مرکز 
بود که با درخواست و توصیه های وی، شماری از خیرین خوشنام 
و باســابقه اصفهان به میدان آمدند و از همان ابتدا تصمیم گرفته 
شد در قالب کمیته های مختلف، اهداف ارزشمندی را دنبال کنیم. 
وی با بیان اینکه بعد از دو تا ســه سال بیشــترین مأموریت های 
مرکز مددکاری کوثر معطوف به تأمین معیشــت خانواده های بد 
سرپرست و بی سرپرست شد، گفت: هسته اولیه این مرکز با یکصد 
خانواده شــکل گرفت که عموماً خانواده های بی سرپرست بودند. 
بعد از آن به سمت شناسایی افراد کم بضاعت رفتیم که کمتر تحت 
پوشش خیریه ای هستند، این خانواده ها را با وسواس شناسایی و 
انتخاب کردیم و تقریباً با یک برنامه مدون و حساب شده هر سال 

1۵ تا ۲۰ درصد به جامعه هدف ما اضافه شده است.

  متعهد هستیم اقالم را به دست نیازمندان برسانیم
حجت االسالم سجاد شیری، مدیر پویش از این خونه به اون خونه 
نیز در این نشســت با بیان اینکه بعد از تمــاس و ثبت اطالعات، 
پیامکی برای خیر ارسال و زمان حضور درب منزل و دریافت وسیله 
به خیر اطالع داده می شــود اذعان داشــت: بعد از تحویل وسیله، 
شماره بارکدی روی آن خورده می شود و متعهد می شویم به دست 

نیازمند برسد. 
اگر وســیله نیاز به تعمیر داشــته باشــد، تعمیر و بعد به نیازمند 
داده می شــود و تالش می کنیم تصویری از وســیله در منزل فرد 
نیازمند تهیه و برای خیر ارســال کنیم. وی افــزود: از دو ماه قبل 
طرح این پویش آماده و زیرســاخت های آن فراهم شــد، گفت: 
بعد از تبلیغات گســترده، خیریــن می توانند از طریق شــماره 
تلفن گویــای ۰۳1۹1۰۹۹۰۹۰ و یا ارســال عدد ۸ به ســامانه 

1۰۰۰۰11۰11۰14۳ در این طرح مشارکت کنند.

نشست خبری

 در آستانه سال نو و با هدف کمک به خانواده های 
نیازمند انجام شد:

 برگزاری پویش بزرگ
 از این خونه به اون خونه

اقتصاد استان

نشست هماهنگی و توسعه همکاری های صنعت و دانشگاه برگزار شد:

لزوم تقویت صنعت خودروسازی با بهره مندی از نخبگان دانشگاهی

کارشناس برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اصفهان گفت: بررسی آمار و اطالعات بازار 
کار و نرخ بیکاری این استان نشان می دهد که 
بیشترین اشتغال از دست رفته در دوران کرونا 

مربوط به بخش خدمات است.
نســترن محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
با اشــاره به تحوالت شــاخص های بازار کار در 
این اســتان در دوران کرونا اظهار داشت: بازار 
کار در این دوران به ویژه در ســال 1۳۹۹ متأثر 
از شــیوع ویروس کرونا بــود بطوریکه بر روی 

شــاخص هایی مانند نیروی فعال اقتصادی و 
اشتغال در بخش های مختلف خدمات، صنعت و 
کشاورزی تأثیر بسزایی گذاشت.وی اضافه کرد: 
بررســی و تحلیل متغیرها و شاخص های مهم 
بازار کار اســتان اصفهان در سال 1۳۹۹ گویای 
این اســت که از کل خالص اشتغال ایجاد شده 
در این سال در بخش خدمات حدود ۷۵ هزار نفر 
)۵۸ درصد(، در بخش صنعت نزدیک به 4۳ هزار 
نفر )۳۳ درصد( و در بخش کشاورزی حدود 11 
هزار نفر )۹ درصد( اشتغال خود را از دست دادند.

این کارشــناس با بیان اینکــه بخش خدمات 
بیشترین اشتغال از دســت رفته در استان در 
دوران کرونا را دارد، خاطرنشان کرد: در کشور نیز 
در سال 1۳۹۹ بخش خدمات با کاهش اشتغالی 

حدود ۷۵ درصد مواجه بود.
وی با اشاره به اینکه اشــتغال از دست رفته در 
کشــور در ســال 1۳۹۹ در بخش کشاورزی و 
صنعت به ترتیب حدود ۲۵ و ۲ درصد بود، تصریح 
کرد: بررسی این آمار نشان می دهد که در استان 
اصفهان بخش صنعت در مقایسه با کشور تأثیر 
بیشتری از دوران کرونا در زمینه اشتغال از دست 

رفته، داشته است.
کارشناس برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان اصفهان با بیان اینکه دوران کرونا 
بر شاخص های اقتصادی مانند جمعیت فعال 
و نرخ بیکاری نیز تأثیر گذاشت، گفت: در سال 
1۳۹۹ با توجه به شرایط ویژه همه گیری بیماری 
کووید-1۹ بخشــی از جمعیت فعال که عرضه 
کننده نیروی کار اســت به جمعیت غیر فعال 
منتقل شد.وی اضافه کرد: در استان اصفهان در 
سال 1۳۹۹ نسبت به سال 1۳۹۸ حدود 14۰ 
هزار نفر از جمعیت فعال کاســته و به جمعیت 
غیرفعال منتقل شــدند و با افت شدید ورود به 
بازار کار یا تمایل کمتر جمعیت در سن کار برای 
مشارکت در فعالیت های اقتصادی مواجه شدیم.

محمدی با بیان اینکه جمعیت شــاغل استان 

اصفهان در ســال 1۳۹۸ نسبت به سال 1۳۹۷ 
حدود 11 هزار نفر افزایش یافت، ادامه داد: اما در 
سال 1۳۹۹ با شیوع ویروس کرونا و شرایط ناشی 
از آن 1۲۸ هزار و ۷۷۰ نفر از تعداد شاغالن استان 

اصفهان کاسته و به افزایش بیکاری منجر شد.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان اصفهان 
در سال 1۳۹۹ نسبت به سال 1۳۹۸ معادل ۰.۳ 
درصد افزایش یافت، خاطرنشان کرد: مقایسه آمار 
بازار کار نیز نشان می دهد که نرخ بیکاری اصفهان 
در سال 1۳۹۹ نسبت به میانگین کشوری حدود 

1.۳ درصد بیشتر و معادل 1۰.۹ درصد بود.
به گفته وی، این آمار نشان می دهد که بخشی از 
اشتغال ایجاد شده در سال های گذشته از پایداری 
کافی برخوردار نبود و در اثر یک شوک بیرونی 
مانند شــیوع ویروس کرونا، تعدادی از شاغالن 

بیکار شدند.
محمدی با بیان اینکه بیشترین کاهش فصلی 
جمعیت شاغل در اســتان مربوط به فصل بهار 
سال 1۳۹۹ با 1۸۸ هزار نفر کاهش بود، افزود: 
بررسی شاخص های اقتصادی نشان می دهد که 
زنان در زمان بروز بحران هایی مانند دوران کرونا، 

بیش از مردان از بازار کار خارج می شوند.
استان اصفهان بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار 
نفر جمعیت در ۲۸ شهرســتان دارد.جمعیت 
1۵ ساله و بیشتر استان اصفهان در سال 1۳۹۹ 

معادل چهار میلیون و 11۰ هزار نفر بود.

کارشناس برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان:

بیشترین آسیب شغلی شیوع کرونا متعلق به بخش خدمات است

به مناسبت فرا رسیدن هفته درختکاری و ارج نهادن به منابع 
طبیعی و محیط زیست 1۰ اصله نهال سرو به صورت نمادین 
توسط مدیر عامل و معاونان آبفای استان اصفهان در محوطه 

فضای سبز ستاد این شرکت غرس شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به 

این که درختکاری به عنوان یک سنت حسنه در تقویم ملی ما 
ثبت شده است، خاطرنشان کرد: به همین مناسبت 1۰ اصله 
نهال سرو به یاد 1۰ شهید سروقامت شرکت به صورت نمادین 
غرس شد تا یاد و نام کسانی که جان شــیرین خود را برای 
حفظ امنیت و سربلندی کشــور فدا کردند، همواره جاودان 
بماند.هاشم امینی خاطرنشان کرد: آبفای استان اصفهان به 
منظور انجام مســئولیت های اجتماعی خود از ابتدای سال 
تاکنون ۶۵ هزار اصله نهال در محوطه تأسیســات و تصفیه 
خانه های خود در سراسر استان غرس کرده و 1۵ هزار اصله 

نهال دیگر نیز تا پایان سال کاشته می شود.

وی کاشــت درخت را یک وظیفه انقالبی و انسانی دانست و 
گفت: توسعه فضای ســبز نه تنها موجب زیبایی و طراوات 
جامعه می شود بلکه به دلیل نقش آن در کاهش آلودگی هوا 
و تاثیرات مثبت زیست محیطی، ســالمت شهروندان را نیز 

در پی دارد.

به مناسبت هفته درختکاری در آبفای استان اصفهان انجام گرفت؛

کاشت 10 اصله نهال سرو به یاد 10 
شهید سروقامت



سازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان ایجاد اولین 
مرکز معاینه فنی موتورســیکلت را به عنوان یکی از برنامه های 
مهم و زیرساختی خود در دست انجام دارد.مدیرعامل سازمان 
پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان با اعالم این مطلب، 
گفت: قرارگیری پایانه های مسافربری شهر اصفهان در مبادی 
ورودی و استفاده روزانه شــهرواندان و مسافرین درون و برون 
اســتانی از خدمات آن، لزوم برنامه ریزی و ارتقای زیرساخت 
های کمی و کیفی جهت بهبــود ارایه خدمات را اجتناب ناپذیر 

نموده است.
علی اکبر رسالت با اشاره به اینکه قبل از فراگیری بیماری کرونا 
در شهر اصفهان استقبال مسافرین از پایانه های زمینی جهت 
سفرهای درون و برون استانی قابل توجه بوده است، توضیح داد: 

در 8 ماه نخست ســال 1398 بالغ بر 434 هزار مسافر از طریق 
پایانه های زمینی شــهر اصفهان تردد داشته اند که با فراگیری 
ویروس کرونا و اعمال برخی محدودیت هــا در این ایام، تعداد 
مسافرین در سال های 99 و 1400 نسبت به مدت مشابه سال 
98 به ترتیب با کاهش  52درصدی و 50 درصدی مواجه شده 
است.به گفته او، این امر باعث تحمیل صدمات مادی و معنوی 
به فعالین حاضر در پایانه های مســافربری زمینی شهر اصفهان 
اعم از سازمان پایانه ها، شرکت های حمل و نقل و سایر ذینفعان 
شده است.مدیرعامل ســازمان پایانه ها به تشریح برنامه های 
این ســازمان برای ســال آینده پرداخت و گفت: از برنامه های 
سازمان در سال 1401 ایجاد درآمدهای پایدار با سرمایه گذاری 
و مشارکت بخش خصوصی است که از جمله این برنامه ها می 

 ، CNG توان به ایجاد مرکز معاینه فنی موتورســیکلت و تست
مولدسازی دارایی های سازمان به جهت افزایش ذخیره ملکی 

سازمان و توسعه تبلیغات شهری در پایانه ها اشاره کرد.
او مهمترین رویکردهای سازمان پایانه ها را حفظ شرایط موجود 
و رســیدن به ثبات مالــی، اقتصــادی، کاری و اداری و رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی در پایانه ها دانست و افزود: بهینه سازی 
منابع انسانی و استفاده از نیروی جوان و تحصیل کرده در پایانه ها 
از دیگر برنامه های این سازمان است. به گفته او، در همین راستا 
سیاست جذب ســرمایه گذار و ایجاد پروژه های مشارکتی در 
دستور کار قرار گرفته است تا این ســازمان با منابع در اختیار 
بتواند مجموعه ای از پروژه های مشارکتی را تعریف و برای بهره 

برداری به اطالع عموم همشهریان برساند. 
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مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری اصفهان خبر داد:

ایجاد اولین 
مرکز معاینه فنی 
موتورسیکلت در 

اصفهان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری اصفهان گفت: ظرفیت 
موجود نخبگانی و علمی کشور باید 
در بهبود شــرایط موجود و تحقق 
آرمان های نظام مقدس جمهوری 

اسالمی به کارگیری شود.
ظرفیت نخبگانی در حل مسائل به 

کارگیری شود
به گــزارش خبرگــزاری فارس از 
اصفهان، محمدرضــا جان نثاری 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری اصفهــان در دیدار 
با جمعــی از نخبگان با اشــاره به 
بیانات رهبر معظم انقالب پیرامون 
ظرفیت های علمی و جایگاه نخبگان 
در کشور اظهار کرد: ظرفیت های 
موجود نخبگانی و علمی کشور باید 
در بهبود شــرایط موجود و تحقق 
آرمان های نظام مقدس جمهوری 

اسالمی به کارگیری شود.
وی افزود: ضرورت دارد از فرصت 
به وجود آمده در دولت سیزدهم و 
به منظور امیدآفرینی با هماهنگی 
بین بخش های مختلــف اجرایی 
در این مسیر گام برداشت و شاهد 
مشــارکت جدی نخبگان در حل 

مسائل کشور باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان:

ظرفیت نخبگانی در حل 
مسائل به کارگیری شود

خبر ویژه
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مریم یادگاری:    مجلس شورای اسالمی آذر ماه 99 با 
اصالح ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساسی حرفه وکالت را مشمول مجوزهای کسب و کار اعالم 
کرد و کانون های وکال با اعتراضات متعدد و تجمع از شورای 
نگهبان خواستار عدم تأیید این مصوبه شدند؛ اما در نهایت 
در اواخر سال 99 اصالحیه مذکور به تأیید شورای نگهبان 
رســید و برابر آن کانون های وکال مکلف شدند که مجوز 
وکالت را در سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بارگذاری 
کنند اما اکثر وکال معتقد هستند که آینده اجرای این قانون، 
افزایش تخلف، کاهش کیفیت خدمات حقوقی و افزایش 
بیکاری در نسل آینده وکال را به دنبال خواهد داشت. و در 
صورت اجرای این قانون، افرادی که معدل آنها از 20 نمره، 
کمتر از 8 است، به خیل وکالی بیکار و کم درآمد خواهند 

پیوست.

    متوجه نمی شوم که چرا وکال مدعی هستند که وکالت 
کسب و کار نیست

محسن زنگنه؛ سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق 
تولید مجلس شورای اسالمی چندی پیش اعالم کرد که 
کسب و کار دانستن امر وکالت دست ما نیست و قانون 
در ماده 21 قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 44 
قانون اساسی وکالت را کســب و کار دانسته است. حاال 
دوستان وکال بروند اثبات کنند که مجوز کسب و کار به 
وکالت برنمی گردد، خوب اگر اثبات شد که عماًل منتفی 
می شــود. اما در بند 21 قانون اجرای سیاست ها تعریف 
شده که مجوز کسب و کار چیست. می گوید هرگونه مجوز 
و گواهی و استعالم و ... غیره که با آن کسب درآمد و کار 
اقتصادی می شود. کار اقتصادی هم تعریف دارد، برخی 
مشاغل مانند معلمی که کار کارمندی محسوب می شود، 
کار اقتصادی نیســتند. ولی وقتی شــما کار اقتصادی 
می کنید و کسب درآمد دارید، در ذیل کسب و کار قرار 
می گیرید. متوجه نمی شوم که چرا وکال مدعی هستند 
که وکالت کســب و کار نیســت. در همه دنیا و در تمام 

کتاب های سازمان جهانی کار در بحث مشاغل حقوقی، 
وکالت در صدر است. مگر می شود در کشورمان بگوییم 
وکالت کسب و کار نیست. با این حال به این موضوع ورود 
نداریم و درباره تسهیل مجوزهای کسب و کار بحث داریم. 
البته در مجلس اعالم کردم که معیشت وکال و وضعیت 
اقتصادی نهاد وکالت برای ما مهم است و زمانی می توانیم 
آن را افزایش دهیم که تعداد وکال از راه صحیح، زیاد شود 
و در عین حال هزینه های وکالت پایین بیاد تا رجوع به 
وکیل تبدیل به فرهنگ شود. در این صورت حجم دعاوی 

حقوقی هم کاهش می یابد.

    افزایش وکالی بیکار
مجتبی اســدیان عضو هیئت مدیــره کانون وکالی 

دادگستری اســتان اصفهان اســت وی با بیان اینکه 
بســیاری از وکال، به ویژه وکالی جوان و بانو، توانایی 
پرداخت هزینه های تمدید پروانه های خود را ندارند 
و به مشــاغل دیگری رفته اند، اظهار کرد: با این وجود 
نمایندگان مردم در مجلس، تحت تأثیر یک سری افراد 
و محافل، اصرار بر تصویب موادی در طرح تســهیل 
مجوزهای کســب و کار کردند و براســاس آن معیار 
جذب وکیل و سردفتر را شناور نمودند. وی افزود: در 
صورت اجرای این قانون، افرادی که معدل آنها از 20 
نمره، کمتر از 8 است، به خیل وکالی بیکار و کم درآمد 
خواهند پیوســت و آینده اجرای این قانون، افزایش 
تخلف، کاهــش کیفیت خدمات حقوقــی و افزایش 

بیکاری در نسل آینده وکال خواهد بود. 

درگفت و گو با عضو هیئت مدیره کانون وکالی دادگستری بررسی شد:

افـزایش بیکـاری وکال در نسـل آینـده
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

 مازوت سوزی نیروگاه شهید منتظری 
تا هفته آینده ادامه دارد

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: مازوت سوزی نیروگاه شهید محمد منتظری 
تا هفته آینده ادامه داد و با توجه به گرم شدن هوا، از هفته آینده با تأمین سوخت گاز این 

نیروگاه، سوخت مازوت از چرخه تولید این واحد صنعتی حذف می شود.
سید محمدرضا نوحی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت استفاده از سوخت مازوت در 
نیروگاه های اصفهان، اظهار کرد: با توجه به افزایش مصارف گاز در بخش خانگی طی فصل 
زمســتان، برای جلوگیری از قطعی گاز این بخش، محدودیت های تأمین گاز به صنایع 

اعمال شد.
وی افزود: با توجه به اینکه نیروگاه ها نیز جزو صنایع محسوب می شوند، بنابراین این بخش 

نیز همانند صنایع فوالدی با محدودیت گاز مواجه شدند.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: براین اساس شورای عالی امنیت ملی کشور 
تصمیم گرفت تا نیروگاه هایی که قابلیت استفاده از سوخت مازوت را دارند، از این سوخت 

استفاده کنند تا بنابر این مجوز مردم در زمستان با مشکل قطعی برق مواجه نشوند.
وی توضیح داد: در اصفهان نیز تنها نیروگاه شهید محمد منتظری امکان استفاده از سوخت 

مازوت را برای تولید برق داشت.
نوحی با بیان اینکه نیروگاه شهید محمد منتظری ظرفیت تولید 1۶00 مگاوات برق را دارد، 
گفت: ابتدای شروع این تصمیم چهار واحد 200 مگاواتی این نیروگاه با ظرفیت ۷5 درصد 
خود از سوخت مازوت استفاده کردند، اما در ماه اخیر تنها یک واحد با ظرفیت 150 مگاوات 

از سوخت مازوت استفاده می کند.
وی تصریح کرد: مازوت سوزی نیروگاه شهید محمد منتظری تا هفته آینده ادامه داد و با 
توجه به گرم شدن هوا، از هفته آینده با تأمین سوخت گاز این نیروگاه، سوخت مازوت از 

چرخه تولید این واحد صنعتی حذف می شود.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان درباره محدودیت تأمین برق صنایع، گفت: در حال 

حاضر هیچ یک از صنایع استان با محدودیت تأمین برق مواجه نیستند.
وی درباره برخی نگرانی ها برای تأمین برق در فصل گرم سال آینده، اظهار کرد: با توجه به 
بارندگی خوب امسال، نیروگاه های برق آبی سال آینده می توانند کمک بهتری در شبکه 

تولید برق داشته باشند.

انرژی
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اقتصاد

آگهـی تجدید مزایـده

مجید باغستانی - معاون قضایی رییس کل دادگستری استان اصفهان  
رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از    ورشکسته عباس مقاره زاده  در نظر دارد؛    اموال غیر منقول ورشکسته   را از 
طریق  مزایده  به شرح  زیر  به فروش برساند: 

الف- مالکیت ششدانگ یک باب مغازه طال فروشی واقع در اصفهان، چهار راه ابن سینا، گوشه شمال شرقی، مجتمع )پاساژ( عالمه مجلسی، طبقه 
همکف، پالک 34 ، )با تابلو گالری طالی همت( را از طریق مزایده به فروش برساند: 

مشخصات عرصه و اعیان: 1- مغازه دارای سند رسمی قطعی غیر منقول )برگ معامالت تک برگی( با شماره چاپی 3623 - الف /88 می باشد.  
2- مساحت مغازه طبق سند 23/6 متر مربع از پالک ثبتی 33 فرعی از 6125 و 6127 و 6128 و 8661 و 8661/1 بخش 3 ثبت اصفهان می باشد. 
3- مغازه دارای قدرالحصه از عرصه مشاعی و سایر مشاعات و قدرالسهم از اشتراک های منصوبه مجتمع می باشد.  4- مغازه دارای سیستم گرمایش 

و سرمایش اسپیلت برق و آب می باشد. 
قیمت پایه مزایده: مبلغ 26.750.000.000 ریال 

ب- سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب انبار : واقع در اصفهان، خیابان عبدالرزاق، ک 19 نیم آور، بازار نیم آور، بعد از مدرسه نیم آور، سرای حاج 
کریم

مشخصات ملک: یک باب زیر زمین با مساحت تقریبا 32 متر مربع )ابعاد 3/30 در 9/65( که از طریق یک فضای ورودی با ابعاد مفید )2/9 در 1/7( به 
مساحت 9/ 4 به محوطه حیاط فرعی سرای حاج کریم دسترسی دارد. - ملک دارای آب و برق مستقل و فاقد گاز کشی می باشد.

قیمت پایه مزایده: مبلغ 3.200.000.000 ریال  
زمان مزایده: روزیکشنبه مورخ 1401/01/21 ساعت 11

 مکان مزایده: اصفهان، چهار باغ باال ، ابتدای خیابان شهید نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان  تلفن: 031-36611086
شرایط مزایده:  1- فروش نقدی و اقساطی که مبلغ 5% نقد در روز مزایده و مابقی در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین می گردد که 
حداکثر مهلت سه ماه می باشد.   2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5% از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 
IR110100004061012907670593  واریز و اصل فیش واریزی را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه 
نمایند.  3- پیشنهادات در ساعت 11 صبح روز مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده الز امی است و برنده کسی است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.   5- در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونی از 
پرداخت ثمن مزایده خودداری نماید، مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا 

و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 6- هزینه های نشر آگهی مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
* متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر  و هماهنگی جهت بازدید از محل شرکت، می توانند به اداره تصفیه امور وشکستگی اصفهان مراجعه نمایند تا 

مقدمات بازدید از محل در روز واحد فراهم گردد.

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  5129 14006030200700 و 140060302007005130 مورخ  1400/10/30  
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محبت علی فتحی 
دامنجانی فرزند فتاح بشماره شناسنامه 50 وکدملی 1652259171  صادره از سراب ومعصومه گل 
محمد زاده دامنجانی فرزند غیضعلی به شماره شناسنامه 1 وکد ملی 1652462139 صادره از سراب 
بالسویه درششدانگ یک باب خانه به مساحت 77 / 154 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در شرودان 
فالورجان  خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای زین العابدین شفیعی   محرزگردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم :  19 /  12 / 1400   تاریخ انتشار نوبت اول: 04 / 12 /1400  

محمد علی ناظمی اشنی - رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
شناسه نوبت دوم:  1280726  شناسه نوبت اول: 1280722    

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  5124 14006030200700 مورخ  30 / 10  / 1400  هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای چراغعلی چهرازی فرزند کلبعلی بشماره 
شناسنامه 574 وکدملی 4689087490 صادره از اردل درششدانگ یک باب خانه به مساحت 67 / 
230 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در فالورجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای محمد 
شفیع شفیعی فالورجانی  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم :  19 /  12 / 1400  تاریخ انتشار نوبت اول: 04 / 12 /1400  

محمد علی ناظمی اشنی
 - رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

شناسه نوبت اول:  1278517   شناسه نوبت دوم: 1278518
آگهی فقدان سند مالکیت 

شماره نامه: 140085602210009922 - 1400/12/15 ، سند مالکیت نه - شانزدهم سهم مشاع 
از 45 سهم ششدانگ پالک ثبتی شماره 7 فرعی از 2188 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان که به 
موجب سند انتقال شماره 26097 - 1344/3/8 تنظیمی دفترخانه 29 اصفهان به مالکیت اصغر ا 
نصاری کیچی درآمده و سند به شماره چاپی 696302 )دفترچه ای( ، مورد ثبت صفحه 502 دفتر 
امالک جلد 20 تحت شماره ثبت 1641 تسلیم ایشان شده است سپس وی به موجب گواهی انحصار 
وراثت شماره 140009390006444509 - 1400/6/21 شعبه 57 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان فوت نموده و ورثه نامبرده به اسامی قربانعلی و محمد علی و مریم همگی انصاری کیچی 
و خانم حبیبه بیگم باقری )همسر متوفی( با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه 
که امضای شهود آن ذیل شماره یکتا 140002155687000800 و رمز تصدیق 765063 مورخ 
1400/9/25 که به گواهی دفترخانه 110 بهارستان رسیده، مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده و نامبردگان درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالح ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  

حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان  شناسه: 1289935
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602023009792 - 1400/12/17 ، سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع 
از ششدانگ پالک 2190/75 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان با شماره چاپی 216218 به نام هما 
پارسا منش در دفتر 173 صفحه 314 سابقه ثبت و سند داشته که طی سند شماره 144857 مورخ 
1381/12/27 دفترخانه 103 اصفهان به نامبرده انتقال شده است مالک ضمن درخواست صدور سند 
المثنی به شماره 14003029995 مورخ 1400/11/25 با ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصدیق 
816668 و شماره یکتا 14000215578200915 دفترخانه 55 اصفهان سند مالکیت المثنی در 
اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف صدور است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 

آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  سرپرست واحد ثبتی 

اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان شناسه: 1289964
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602023009791 - 1400/12/17 ، سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع 
از ششدانگ پالک 1224/1 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان با شماره چاپی 461810 د /97  به نام 
هما پارسا منش سابقه ثبت و سند برگی داشته که طی سند شماره 75931 مورخ 1398/04/27 
دفترخانه 55 اصفهان به نامبرده انتقال شده است مالک ضمن درخواست صدور سند المثنی به شماره 
14003029994 مورخ 1400/11/25 با ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصدیق 346485 و 
شماره یکتا 14000215578200916 دفترخانه 55 اصفهان سند مالکیت المثنی در اجرای ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف صدور است لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت 

اسناد و امالک مرکزی اصفهان شناسه: 1289956
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602023009789 - 1400/12/17 ، سند مالکیت ششدانگ آپارتمان پالک 
2190/73 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان با شماره چاپی 475778 به نام آقای سعید نور امید در 
دفتر 176 صفحه 253 سابقه ثبت و سند داشته که طی سند شماره 82355 مورخ 1390/11/19 
دفترخانه 62 اصفهان به نامبرده انتقال شده است مالک ضمن درخواست صدور سند المثنی به شماره 
14003029993 مورخ 1400/11/25با ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصدیق 158862 و 
شماره یکتا 140002155782000900 دفترخانه 55 اصفهان سند مالکیت المثنی در اجرای ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف صدور است لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت 

اسناد و امالک مرکزی اصفهان شناسه: 1289957
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602023009804 - 1400/12/18 ، سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع 
از ششدانگ پالک 2190/75 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان با شماره چاپی 216220 به نام هما 
پارسا منش در دفتر 173 صفحه 308 سابقه ثبت و سند داشته که طی سند شماره 144857 مورخ 
1381/12/27 دفترخانه 103 اصفهان به نامبرده انتقال شده است مالک ضمن درخواست صدور سند 
المثنی به شماره 14003029995 مورخ 1400/11/25 با ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصدیق 
776302 و شماره یکتا 14000215578200917 دفترخانه 55 اصفهان سند مالکیت المثنی در 
اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف صدور است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 

معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان - شناسه: 1289959

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602023009793 - 1400/12/17 ، سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع 
از ششدانگ پالک 2190/75 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان با شماره چاپی 216217 به نام هما 
پارسا منش در دفتر 173 صفحه 317 سابقه ثبت و سند داشته که طی سند شماره 144857 مورخ 
1381/12/27 دفترخانه 103 اصفهان به نامبرده انتقال شده است مالک ضمن درخواست صدور سند 
المثنی به شماره 14003029995 مورخ 1400/11/25 با ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصدیق 
118496 و شماره یکتا 14000215578200902 دفترخانه 55 اصفهان سند مالکیت المثنی در 
اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف صدور است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 

معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان شناسه: 1289987

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302027013816 مورخ 1400/11/4 اکبر دهقان فرزند محمدجان 
بشماره شناسنامه 13 صادره از دهاقان بشماره ملی 5129774388 در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع 
در بخش 5  ثبت اصفهان به مساحت 18/94 مترمربع.خریداری مع الواسطه بصورت عادی از 

مالک رسمی اسداله
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/4    تاریخ انتشار نوبت دوم :  19/ 12/ 1400 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
شناسه نوبت دوم: 1282321 شناسه نوبت اول:  1282320   

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 

حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302027012867 مورخ 1400/10/22 اشرف فروغی ابری فرزند 
قدیرعلی بشماره شناسنامه 1503 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283643936 در ششدانگ 
یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 12824 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 222/61 مترمربع. خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت دوم :  19/ 12/ 1400  تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/4   

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
شناسه نوبت اول:  1282335   
شناسه نوبت دوم: 1282338

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602023009794 - 1400/12/17 ، سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع 
از ششدانگ پالک 2190/75 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان با شماره چاپی 216219 به نام هما 
پارسا منش در دفتر 173 صفحه 311 سابقه ثبت و سند داشته که طی سند شماره 144857 
مورخ 1381/12/27 دفترخانه 103 اصفهان به نامبرده انتقال شده است مالک ضمن درخواست 
صدور سند المثنی به شماره 14003029995 مورخ 1400/11/25 با ارائه دو برگ استشهاد 
شهود با رمز تصدیق 386851 و شماره یکتا 14000215578200914 دفترخانه 55 اصفهان 
سند مالکیت المثنی در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف 
صدور است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان  شناسه: 1289961
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران 
اگرچه ضرورتی اســت که هر چه 
زودتر باید عملیاتی شــود، اما به 
عقیده کارشناسان به طور قطع این 
کار همراه با شوک تورمی خواهد بود 
و اگر این سیاست به درستی اجرا 
نشود، خود نیز به چالشی بزرگ در 

اقتصاد کشور تبدیل می شود.
رسول پیرهادی، استاد اقتصاد در 
این باره معتقد است سیاست حذف 
ارز ۴۲00 تومانی از اقتصاد باوجودی 
که درســت و موجب از بین رفتن 
رانت می شود، اما توزیع کاالبرگ 
الکترونیک برای حذف رفاه مردم، 
سیاست غلطی اســت که موجب 
شــکل گیری اقتصاد زیرزمینی و 
موازی خواهد شــد. از سوی دیگر 
دولت در اجرای این سیاست ابتدا 
باید تورم را به شیوه درست و اصولی 
مهار کند. آنچه در ادامه می خوانید 
گفت وگوی ایسنا با این استاد فعال 
در زمینــه سیاســت گذاری های 

اقتصادی است.

بالخره مجلس موافقت کرد 
که دولــت ارز ترجیحی را 
حذف کند، به اعتقاد شما در 
شرایط فعلی اقتصادی اجرای 

این سیاست صحیح است؟
بسیار مهم است، دولتمردان ما حتماً باید 
درک درســتی از آثار منفی تورم داشته 
باشند. کاهش سطح رفاه مردم، بی ثباتی 
اقتصــادی، عــدم امــکان برنامه ریزی 
اقتصادی، کم شــدن اعتبــار پول ملی 
به واسطه خروج ســرمایه از کشور و ... 
همه و همه از آثار منفی تورم اســت که 
دولتمــردان باید به آن واقف باشــند و 
تالش کننــد سیاســت های اقتصادی 
را برای کاهش نرخ تــورم ایجاد کنند. 
یکی از این کارها، حــذف ارز ترجیحی 
است که کاماًل سیاســت درستی است 
و موجب از بین رفتن فســاد ارزی، بازار 
ســیاه و رانت ها می شــود، همچنین با 
اجرای درست این سیاست تصمیم گیری 
در فضــای تولید و اقتصاد مشــخص تر 

می شود.
 آیــا مصوبــه حــذف ارز 
ترجیحی، رفاه مصرف کننده 

را در نظر گرفته است؟
پیشنهادی که شده رفاه مصرف کننده از 
طریق توزیع کاالبرگ الکترونیکی خواهد 
بود، اما به اعتقاد من خیلی خوب است 
که هم دولتمردان و هم مجلسی ها تاریخ 
اقتصاد ایران را بلد باشند. تاریخ اقتصادی 
ایران نشان داده که سهمیه بندی تنها در 
شرایط بحرانی جنگ سیاست درستی 
اســت؛ کاری که در شرایط جنگ انجام 

شــد و با ورود کوپن وارد اقصاد کشــور 
وبین مردم توزیع شــد. به طور معمول 
این سیاست کوپن تنها برای بحران های 

شدید اقتصادی است.
پس به اعتقاد شــما توزیع 
کاالبــرگ الکترونیــک در 

شرایط فعلی اشتباه است؟
باید توجه داشت که انجام سهمیه بندی 
کاال، چــه بــه شــکل فیزیکــی و چه 
الکترونیــک، جزو سیاســت های غلط 
است، چراکه موجب شکل گیری اقتصاد 
زیرزمینی و موازی می شود و در نتیجه 
فساد بیشتر می شود. تجربه نشان داده 
که در زمان رایج شدن کوپن در اقتصاد 
کشور، شــاهد ایجاد اقتصاد زیرزمینی 
شــدیم، یعنی برخــی مــردم کاالها 
را به صورت کوپنی خریــد می کردند و 
همان کاال را با قیمت بــاال در بازار آزاد 
می فروختند که این کار به نوعی موجب 
شکل گیری اقتصاد موازی شد. بنابراین 
این تجربه جالب و درستی نیست و دولت 
و مجلس نباید به سمت توزیع کاالبرگ 

حتی الکترونیک بروند.
پس به هیچ عنوان امکان پیاده 
کردن درست سیستم توزیع 

کاال به صورت کاالبرگ وجود 
ندارد؟

متأسفانه باید سازوکار این موضوع و توزیع 
کاال به این شکل مهیا شود و این به معنای 
بزرگ شــدن دولت در اقتصاد است، در 
صورتی که اگر دولت بخواهد سیاست های 
ضد تورمی ایجــاد کند، الزمه آن کوچک 
کردن خودش است. از سوی دیگر دولت، 
قبل از اجــرای حــذف ارز ترجیحی باید 
یک سری سیاست ها را در ارتباط با کاهش 
تورم پیاده سازی کند. البته باید گفت طی 
هفت ماهــه کوتاه عمر دولــت جدید، ما 
شاهد چنین سیاستی نبودیم و همچنان 

نرخ تورم باالی ۴۰ درصد است.
 در ایــن شــرایط دولت چه 
سیاســت هایی را باید برای 

کنترل نرخ تورم اعمال کند؟
سیاســت هایی همچون بودجه انقباضی 
که باز در بودجه ۱۴۰۱ این سیاست اجرا 
نمی شود و بودجه کماکان افزایشی است، 
از سوی دیگر انضباط مالی، کوچک شدن 
دولت، استقالل دولت از نهادهای حکومتی 
موجب کنترل تورم می شــود، اما درواقع 
به نظر می رســد برخی از ایــن نهادها به 
جای دولت و حتی مجلس تصمیم گیری 

می کنند. همچنین سیاست استقالل بانک 
مرکزی از دولت و استقالل بانک مرکزی از 
سایر بانک ها باید پیاده شود که متأسفانه 
در ایران شرایط برعکس است و بانک های 
خصوصی و دولتی با فشار به بانک مرکزی، 
سیاست ها را تحت تأثیر قرار می دهند. از 
ســوی دیگر یکی از موضوعات مهم برای 
کنترل نرخ تورم ثبات اقتصادی اســت و 
دولــت باید تالش کند حداقل شــوک را 
به اقتصاد وارد کند، اما به نظر می رســد 
با حذف ارز ترجیحی یک شوک بزرگ به 

اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
 به عقیده شــما این شــوک 
موجب تورم چند درصدی در 

کشور می شود؟
اگر سیاست به درستی اجرا نشود ما شاهد 
یک شوک افزایش قیمتی ۶۰۰ درصدی 
کاالهای اساســی خواهیم بود و به نوعی 
تورم در کشــور حدود ۶ برابر می شــود. 
بنابراین یکی از سیاســت های مهم برای 
کنترل تورم تالش برای رفع تحریم هاست 
که باید اقدامات خوبی در سیاست خارجی 
کشور رقم بخورد که البته به نظر می رسد 
خبرهای خوبــی از مذاکــرات به گوش 
می رســد. با این وجود همچنــان برخی 

مقاومت ها درباره سرمایه گذاری خارجی 
در بین برخی دولتمردان وجود دارد.

برخی کارشناسان البته یکی از 
دالیل افزایش نرخ تورم را عدم 

رقابتی بودن بازار می دانند.
دقیًقا؛ دولت باید سیاســت های حمایتی 
غلط از برخی صنایع همچون خودرو، لوازم 
خانگی و ... را متوقف کنــد و با ایجاد بازار 
رقابتی به شدت با انحصارات و رانت خواری 

مقاومت و مقابله کند.
با این وجود در صورت حذف 
ارز ترجیحــی شــاهد چه 
تغییراتی در اقتصاد کشــور 

خواهیم بود؟
در اصل هیچ تغییری در اقتصاد کشــور 
ایجاد نمی شــود؛ یعنی تا امروز دولت با 
دادن ارز ۴۲۰۰ تومانــی مابه التفاوت آن 
تا ارز ۲۵ هزار تومانی را سوبسید می داد، 
اما به دلیل اینکــه ارز را به تولیدکننده و 
واردکننده مستقیم می داد، آن ها این ارز 
را صرف تولید و یا واردات نمی کردند و با 
فروش در بازار آزاد، موضوع رانت و فساد در 
کشور بیشتر شد. بنابراین آنچه مهم است 
نحوه مصرف درآمد حاصل از این سیاست 
تک نرخی شدن نرخ ارز است. مثاًل برخی 

مطــرح می کنند که دولــت مابه التفاوت 
درآمد حاصله از ایــن ارز را باید در قالب 
افزایش یارانه ها به مــردم جبران کند که 
این نیز جزو سیاست های بسیار غلط است، 
چراکه این عمل در شــرایط تورمی یک 
اشــتباه بزرگ اســت که موجب افزایش 

نقدینگی می شود.
پس جراحی بزرگ اقتصادی 
با حــذف ارز ترجیحی اتفاق 

نخواهد افتاد!؟
به اعتقاد مــن حذف یارانه هــای نقدی 
یکــی از اقدامــات مهم بــرای جراحی 
اقتصادی اســت. پرداخــت یارانه نقدی 
یکی از سیاســت های غلــط دولت دوره 
نهم و دهم بود و با توجه به کاهش شدید 
ارزش پول کشور در عمل امروز این یارانه 
نقدی ۴۵ هزار تومانی دیگر هیچ ارزشی 
ندارد. بنابراین دولت در نخستین گام باید 
این یارانه را حذف کند. اگرچه امروز این 
یارانه هیچ ارزشــی ندارد، اما همین عدد 
را اگر ضربدر جمعیــت ۶۰ میلیون نفری 
کشور کنیم رقم بزرگی می شود که دولت 
می تواند این پــول را در بخش های مهم 

کشور مورد استفاده قرار دهد.
با این وجــود دولــت باید 
مابالتفــاوت درآمد حاصل از 
حذف ارز ترجیحی را چگونه 

هزینه کند؟
دولت بایــد این درآمــد را در بخش های 
زیربنایی و محرک اقتصادی سرمایه گذاری 
کند و البتــه نباید در بخش کشــاورزی 
ســرمایه گذاری انجام دهــد، چراکه این 
بخش هیــچ زمانــی در ایــران محرک 
اقتصادی نبوده، بنابراین دولت این درآمد 
را باید در صنایع ارتباطات، بهبود سیستم 
نظام بانکی، توسعه صنعت گردشگری و ... 

سرمایه گذاری کند.
با این وجود حــرف ارز ۴۲00 
موجــب افزایــش قیمــت 
یک سری کاالهای استراتژیک 
همچون نان، نــرخ نهاده های 
دامــی و دارو بــرای مردم 

می شود؟
دقیقاً و ایــن دغدغه مهمی اســت و راه 
حل آن وجود دارد. دولت تــا به امروز به 
تمام این بخش هــا در قالب ارز ترجیحی 
سوبســید می داده که متأسفانه فسادآور 
بوده است در حالیکه اکنون می تواند این 
سوبسید را در قالب کمک به تولیدکننده 
پرداخت کند. در اقتصــاد ایران پرداخت 
سوبســید بــه تولیدکننــده بیشــتر از 
مصرف کننده جواب می دهد و تولیدکننده 
می تواند کاال را به قیمت پایین تر به مردم 
عرضه کند و مابالتفاوت آن را برای جبران 
هزینه از دولت دریافت کند که این برای 
کنترل قیمت ها قابل اجرا اســت. در این 
شــرایط زمانی که دولت به سمت ثبات 
اقتصادی رفت، کم کم این یارانه ها به شکل 
پلکانی کاهش و به مرور حذف خواهد شد.

استاندار اصفهان گفت: اگر امام 
خمینی )ره( خانواده شــهدا را 
چشم و چراغ جامعه می دانند به 
این دلیل است که چشم راه را 
می بیند و چراغ راه را به دیگران 
نشــان می دهد و الزم است که 
خانواده شهدا در نشان دادن راه 
به دیگران و جهاد تبیین نقش 

آفرینی کنند.
ســید رضا مرتضوی در مراسم 
تقدیر از برگزیدگان »ششمین 
جشنواره آموزشــی تحصیلی 
جایزه ملی ایثار« در استانداری 
اصفهان، گفــت: جنس بیعت 
ایثارگران در انقالب اســالمی 
ایران، مبتنی بــر آیات قرآن با 
مال و جان بوده اســت و همه 
چیز را بــا اخالص بــه میدان 

آوردند.
استاندار اصفهان افزود: خانواده 
شهدا الزم است که به مصداق 
وظیفه چشــم، مراقبت از خود 
داشته باشند و راه را تشخیص 
دهند و به مصداق چراغ مراقب 
باشــند که دیگــران منحرف 
نشوند و راه را به دیگران نشان 

دهند.
وی با اشاره به پیشینه اصفهان 
در نهضت امــام خمینی )ره( 
اظهار کــرد: اســتان اصفهان 
۱۰ شــهید قبل از ســال ۴۲ و 
همچنین ۲۴ هزار و ۶۳۵ شهید 
معادل ۱۰ درصد شهدای کشور 
را در ســال های دفــاع مقدس 

مقدس تقدیم راه اسالم کرد.
مرتضوی خاطر نشان کرد: این 
استان همچنین ۵۱ هزار جانباز 
معــادل ۱۰ درصــد جانبازان 
کشور و ۷۸ هزار ایثارگر معادل 
۱۱ درصد ایثارگران کشور را به 

خود اختصاص داده است.
وی ادامــه داد: ۳۱ درصــد از 
اعزام ها از این استان پشتیبانی 
شده اســت و ۲۵ یگان رزمی از 
این استان در ســال های دفاع 
مقدس در جبهه ها نقش آفرینی 

داشتند.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: 
استان اصفهان با ۷۰۰ فرمانده 
شــهید جایگاه اول فرماندهان 
شهید، ۲۵۷ جانباز قطع نخاعی 
معادل ۱۳ درصد از مجروحین 
قطــع نخاعی و هفــت درصد 
از آزادگان کشــور را بــه خود 

اختصاص داده است.
وی اضافه کــرد: این اســتان 
همچنیــن پنج هــزار و ۵۰۰ 
دانش آموز شــهید، ۵۱۰ طلبه 
شهید، ۷۳۳ دانشجوی شهید 

تقدیم راه اسالم کرده است.
مرتضوی یادآور شد: همچنین 
هفت هزار و ۵۰۰ دانشــجوی 
شاهد، ۶ هزار و ۵۰۰ دانش آموز 
شاهد، ۳۵۰ طلبه شاهد و ۸۰۰ 
نخبه علمی ایثارگر و شاهد در 
مراکز علمی آموزشــی استان 
فعالیت علمی و آموزشی دارند.

وی خاطر نشــان کرد: در دفاع 
از حرم نیز اصفهان درخشــش 
داشت و شهدای بزرگی را تقدیم 
کرد و انتظار مــی رود در حوزه 
پس از دفاع مقدس این مسیر را 
ادامه یابد. مدیر کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان اصفهان 
در این مراسم گفت: اصفهان ۱۰ 
درصد جمعیت ایثارگران کشور 

را به خود اختصاص داده است.

یک استاد اقتصاد درباره حذف نادرست ارز ترجیحی؛

اقتصادرادچارشوکمیکند

حسین محزونیه:   در فهرست های ارائه شده در بازارکریپتو آمده بود که شیبا روز گذشته تنها رمزارزی است که توانسته صعود کوچک را تجربه 
کند. قیمت اینمیم کوین )Meme Coin( نسبت به روزهای قبل، حدود ۰.۷۵ درصد باال رفته است.یادمان هست که شیبا اینو یکی از رمزارزهایی 

است که فعالیت نهنگ ها، تأثیر بسزایی بر روند قیمتی آن دارد. اخیراً نیز یکی از نهنگ های بزرگ شیبا اینو حدود ۱ میلیون دالر شیبا خریده است!
به گزارش وبسایت یو تودی، براساس گزارشات منتشر شده WhaleAlert یکی از نهنگ های شیبا اینو، پس از ریزش های شیبا و رسیدن قیمت آن به 
کف حمایتی، حدود ۱ میلیون دالر شیبا خریده است.این خرید توسط یک نهنگ ناشناس انجام شده است و توکن های شیبا پس از خرید، به آدرس 
ولتی واریز شده است که حدود ۱۱۰ میلیون دالر توکن های مختلف در آن نگه داری می شود!این ۱۱۰ میلیون توکنی که در این آدرس ولت نگه داری 
 USDT دومین دارایی بزرگ این کیف پول تتر یا همان .)USDT( و تتر )SHIB( شیبا ،)SAND( سند ،)MANA( می شود، عبارتند از توکن های مانا
می باشد که بر بستر شبکه اتریوم نگه داری می شود. تتر یک استیبل )Stable Coin( کوین است و ارزش آن همیشه برابر با یک دالر آمریکا می باشد.

  بررسی روند قیمتی شیبا اینو
براساس داده های سایت تریدینگ ویو )TradingView( و با توجه به نمودار شیبا اینو، قیمت این توکن در پس ریزش های اخیر به محدوده حمایتی 

خود در کف قیمتی محلی )Local Bottom( رسیده است.

شکار۱میلیوندالرینهنگشیبا

میمکوینیکهمشهور،محبوب،منفوروالبتهمشکوکاست؛

خبر روز 

ISFAHAN
N E W S

استاندار اصفهان در »ششمین جشنواره 
آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار«:

خانواده شهدا در 
جهاد تبیین نقش 

آفرینی کنند

یلدا توکلی:   ایران بخش زیادی از روغن آفتابگردان مورد نیازش را از 
اوکراین دریافت می کند و این صادرات با ادامه تهاجم روسیه به اوکراین 
ممکن است مختل شود. طبق آمار شــرکت تحلیل اطالعات کاالیی، 
ایران عمده روغن آفتابگردان مورد نیازش را در ســال ۲۰۲۰ از ترکیه 
دریافت کرد اما بیش از ۳۷ درصد آن از اوکراین بود و حاال به دنبال ایجاد 
نا امنی در اکراین و حمالت متعدد، بازار روغن آفتاب گردان ایران نا امن 

خواهد شد.

  ایران و روغن آفتابگردان
 ایران هم جزو یکی از واردکنندگان روغن آفتابگردان از روسیه و اوکراین 
است و حاال این سؤال پیش می آید که با ادامه دار شدن این بحران آیا 
تأمین این روغن با چالش مواجه خواهد شد؟ روسیه و اوکراین در شمار 
بزرگترین صادرکنندگان روغن آفتابگردان و دانه های آفتابگردان قرار 
می گیرند اما جنگ اخیر میان این دو کشور حاال نگرانی های جهانی را 

برای تأمین این روغن و سایر محصوالت کشاورزی افزایش داده است.

  ایجاد مشکل اقتصادی برای همسایه
جنگ روی صادرات روغن آفتابگردان از اوکراین تأثیر گذاشــته است. 
طبق گزارش، حدود ۳۵۰ هزار تن روغن آفتابگردان به مقصد هند در 
حال حاضر در خطر است. جنگ روسیه و اوکراین تأثیر اقتصادی قابل 
توجهی بر خاورمیانه گذاشته است. مصر به دنبال منابع دیگری برای 
تأمین گندم است. قیمت نفت هم پس از آغاز حمله روسیه، به باالترین 
حد در هشت ســال اخیر صعود کرد. ترکیه می تواند از توقف صادرات 
روغن آفتابگردان اوکراین و روسیه نفع ببرد. صادرات روغن آفتابگردان 
ترکیه از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ رشد ۱۷۵.۵۵ درصدی داشته است. با این 
حال ترکیه هم مقداری واردات روغن آفتابگردان دارد. اوکراین بزرگترین 
صادرکننده دانه آفتابگردان و روغن آفتابگردان در سال ۲۰۱۹ بود و ۴۵.۸ 
درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص داد و پس از آن روسیه با 
سهم ۲۳.۴ درصدی از صادرات، در رتبه دوم قرار داشت. ایران چهارمین 
واردکننده بزرگ دانه آفتابگردان یا روغن آفتابگردان در آن سال بود و در 
۶.۲۵ درصد از واردات جهانی سهیم بود. طبق آمار، ایران در این زمینه 

پس از هند، چین و هلند قرار دارد. چندین کشور دیگر خاورمیانه هم 
از اوکراین روغن آفتابگردان وارد می کنند. عراق در سال ۲۰۲۰ حدود 
۸۷.۸ درصد از وارداتش از اوکراین بود. مصر در همان سال ۵۴.۴ درصد 

از وارداتش از اوکراین و ۱۸.۸۳ درصد از روسیه بود.

  اوج گیری تنش باعث کمبود روغن نخواهد شد
ابوالحسن خلیلی رییس هیات مدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران، 
است وی در این میانه جنگ اوکراین و روســیه اما معتقد است منابع 
تأمین روغن ما متعدد هستند و اوج گیری تنش در اوکراین باعث کمبود 

نخواهد شد که ما در کشور با کمبودی مواجه شویم. که اوکراین یکی از 
اصلی ترین تامین کنندگان روغن آفتاب گردان ایران محسوب می شود اما 
وقوع جنگ در این کشور برای ما چالشی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد 
چراکه می توان این نیاز را از دیگر کشورها تهیه و تأمین کنیم. وی ذخایر 
استراتژیک روغن در کشور را قابل توجه خواند و بیان کرد: در حال حاضر 
قیمت جهانی دانه های روغنی و سایر غالت افزایش پیدا کرده که این 
مسئله تنها بازار ما را با را چالش مواجه نخواهد کرد و یک موضوع جهانی 
است. خلیلی با معرفی منابع تأمین روغن ایران، گفت: روسیه، اوکراین، 
مالزی جزو کشورهای تأمین کننده روغن ما محسوب می شوند. همچنین 

دانه های روغنی از برزیل، کانادا و ورغن آفتابگردان از آرژانتین و اوکراین 
وارد کشور می شود.

  می توانیم نیاز خود را تا ماه های آینده تأمین کنیم
داریوش محمودی دبیر پیشین انجمن صنفی روغن نباتی نیز معتقد 
است که در شرایط فعلی ذخایر ما قابل توجه است و می توانیم نیاز خود 
را تا ماه های آینده تأمین کنیم. ما در زمینه تأمین روغن آفتابگردان به 
اوکراین وابسته هستیم که به نظر می رسد می توان این نیاز را از منابع دیگر 
تأمین کنیم. وی در ادامه بیان کرد: می توانیم به امکانات روسیه در تأمین 
روغن آفتابگردان بیشتر توجه کنیم. به نظر من نباید در این شرایط به 
این موضوعات بپردازیم چراکه تصور منفی و یا مثبت در بازار ایجاد کند 
و التهاب در بازار ایجاد شود. محمودی با معرفی مسیرهای عمده واردات 
روغن، گفت: روغن آفتابگردان از روسیه و اوکراین، روغن با پایه پالم از 
مالزی، روغن با پایه سویا از آمریکایی جنوبی وارد می شود. دبیر پیشین 
انجمن صنفی روغن نباتی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان ترکیه را 
جایگزین اوکراین برای واردات روغن آفتابگردان کنیم؟ گفت: در شرایط 
فعلی شاید این امکان وجود داشته باشد اما باید به این نکته توجه کرد 
که ترکیه نیز تولیدکننده نیست و دانه های روغنی را از اوکراین وارد و 

آن را پالیش می کند.

  نیاز است که به فکر جایگزینی باشیم
امیرهوشنگ بیرشک دبیر انجمن روغن نباتی است وی اما معتقد است 
که این اتفاق باعث شده که قیمت جهانی روغن آفتابگردان به شدت باال 
رود، حمل و نقل کاال نیز به سختی صورت گیرد و تأمین آن هم دشوار 
شود. وی ادامه داد: ما نیز از این دو کشور روغن آفتابگردان وارد می کنیم 
و در حال حاضر نیاز است که به فکر جایگزینی برای آن باشیم. البته با 
کشور آرژانتین مذاکره برای واردات صورت گرفته، ولی این مذاکرات هنوز 
به نتیجه نهایی نرسیده است. دبیر انجمن روغن نباتی افزود: دغدغه ها و 
مشکالت مربوط به این بخش را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کردیم 
و نیاز است هرچه سریعتر به همان میزانی که از اوکراین و روسیه روغن 

وارد می کردیم از کشورهای جایگزین وارد کنیم.

سرنوشتنامعلومبرخیبازارهایپنهاندرجنگهمسایههاآشکارشد؛

روغنآفتابگردان،بُعدپنهاننبرداکراین!
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