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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

دستگاه حفار ) TBM( به ایستگاه الله رسید؛  

پیشرفت ۷۰ درصدی حفاری فاز یک خط دو مترو اصفهان
      همه فعالیت های عمرانی مانند احداث جاده فرزانگان، پل آفتاب، حلقه حفاظتی و پل شهید سلیمانی، پروژه میدان شهدای هسته ای و ... در راستای کاهش آالیندگی ها، کاهش ترافیک و ایجاد 

ایمنی و آرامش برای مردم است
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 مالک و مستاجر 
هر دو ناراضی!

دوباره فصــل خانه به دوشــی 
مستاجران شروع شــد . در این 
اوضاع کرونایی  قوانین دســت 
و پا گیــر از یک ســو و گرانی و 
تورم که بر قیمت اجــاره ها نیز 
تاثیر چشــم گیری داشــته از 
از ســوی دیگر مالک و موجر را 
با چالش های فراوانــی رو به رو 
کرده است. مستاجر ها که قشر 
عظیمی از جامعه مــا را به خود 
اختصاص می دهنــد این روزها 
درگیر جا به جایــی و یا تمدید 
اجاره نامه های خود هستند اما 
تورم باعث شده قیمت اجاره های 
از ســال قبل خیلی بیشتر شود 
این در حالی اســت که حقوق ها 
تفاوت چندانی نداشته است در 
این بین عده ای دالل و واســطه 
هم در حال گرفتن ماهی از اوضاع 
نا به سامانان بازار اجاره هستند و 
بر قیمت اجاره ها هر روز و بدون 
دلیل می افزایند. البته در سوی 
دیگر مالکانی هســتند که خود 
درگیر تورم موجــود در جامعه 
هستند و در بیشــتر مواقع پول 
اجاره ای که دریافت می کنند را 

صرف هزینه های زندگی...

 استفاده پساب در فوالد مبارکه 
به ۱۱ شهر می رسد؛

فوالد مبارکه؛ اولین 
شرکت در استفاده از 

پساب برای تولید
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 
فوالد مبارکه با اشــاره به اقدامات گسترده و 
موثر فوالد مبارکه در کاهش مصرف آب گفت: 
اجرای طرح انتقال پساب شهری برای استفاده 
در فرایند تولید، افزایش شدید سطح بهداشتی 
محیط را به همراه داشت و میزان تاب آوری این 
شرکت را نیز به میزان قابل توجهی افزایش داد.

جواد نیلی در برنامــه گفت وگوی ویژه خبری 
شبکه پنج سیمای اصفهان، اظهار کرد: فوالد 
مبارکه با سهم تولید ۴۵ درصدی فوالد یکی از 

بزرگترین شرکت های فوالدی ...

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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ایمنی زایی 90 درصدی واکسن برکت تایید شد 

متوقف شدن خط تولید کوو ایران کذب است 
کاشف و فناور واکسن ایرانی کوو برکت با بیان اینکه مشکلی تولید واکسن در کشور وجود ندارد، 

گفت: پیش بینی می شود با طی روند فعلی تا پایان سال بیش از 80 درصد جمعیت کشور واکسینه 
شوند.

رضا عالی زاده محقق اردبیلی عرصه علوم پزشکی و داروسازی کشور و کاشف و فناور واکسن 
کووایران برکت، به تشریح مراحل ساخت و تولید واکسن کوو ایران برکت پرداخت و اظهار داشت: 

اوایل اسفندماه سال 98 همزمان با شیوع ویروس کرونا در چین به گمان اینکه ممکن است این 
ویروس در سطح جهانی منتشر شود، کار مطالعاتی و تحقیقات کتابخانه ای بر اساس داده های 

منتشر شده از محققان چینی را شروع کردیم. ...
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قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
10,698,00010,761,000قدیم

سکه طرح 
10,479,00010,500,000جدید

5,600,0005,400,000نیم سکه

3,495,0003,050,000ربع سکه

2,262,0001700,000سکه گرمی

یک مثقال 
4,591,0004,599,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
181,059,5001,061,300 عیار

طالی آب شده 
4,586,0004,598,000نقدی

یک گرم طالی 
241,412,6001,415,000 عیار

آگهی فراخوان 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه

نوع رديف
مهلت ارسالموضوعشمارهفراخوان

مدارک
مديريت
مرتبط

مناقصه 1
خريد مواد 1400/05/10خريد 3 رديف سیم ترموکوپل48508516عمومی

مصرفی

مناقصه 2
خريد مواد 1400/05/11خريد 3 رديف تاير48534351عمومی

مصرفی

مناقصه 3
خريد مواد اولیه1400/04/26تامین  3 هزار تن کلسیم فرو واير48474255عمومی

مناقصه 4
48534003عمومی

انجام عملیات تعمیر، ساخت 
و بازسازی اسپیندل های 

فینیشینگ نورد گرم، نورد سرد، 
نورد سبا

قراردادهای  1400/05/06
خريد

مناقصات و مزایدات: جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.irلینک مناقصات 
و مزايدات بخش خريد و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از 

طريق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( اقدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه 

مراجعه بفرمايید.
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آگهی مزایده  
دعوت به مشارکت

بازار بین المللی گل و گیاه سپاهان قصد دارد تکمیل و راه اندازی و بهره برداری از رستوران و 
  roof garden سالن پذيرايی به مساحت 614 مترمربع زيربنا و 1500 متر فضای آزاد با قابلیت
را در قالب مديريت و بهره برداری به افراد و شرکت های دارای تخصص و فعال در اين زمینه 
واگذار نمايد لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آورد؛ ضمن بازديد، پیشنهادات مکتوب خود 

را به روابط عمومی بازار بین المللی گل و گیاه سپاهان ارائه نمايند. 
)شماره تماس در ساعات اداری  09103155608مهاجری(

آگهـی
عملکرد وظايف شهرداری نطنز در 12 ماهه سال 1399 جهت اطالع همشهريان عزيز به شرح 

ذيل می باشد. 
1- در آمد به مبلغ 193.214.998.097  ريال 

علی پیراینده - شهردار نطنز2- هزينه به مبلغ: 177.792.335.935 ريال 116
55
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ه: 
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شن

قابل توجه شهروندان گرامی آيا می دانید با مفقود 
شدن مدارک شناسايی خود ممکن است شما به 

88356308         88016649 - 021                       عنوان مجرم شناخته شويد؟
031 - 32274793          32274792  

سایت ثبت آگهی مفقودی : 
agahinaslefarda.ir

تلفن تماس: 031-54222119
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ادامه از صفحه یک
...  خود می کنند و مجبور به افزایش 
قیمت برای تامیــن مایحتاج خود 
هستند.اواسط خردادماه امسال وزیر 
راه و شهرســازی از تصویب افزایش 
مبلغ وام ودیعه مســکن در ســتاد 
اقتصادی کرونا خبر داد و درباره تمدید 
قراردادهای اجاره مسکن با توجه به 
تداوم شــرایط کرونا  گفت  مصوبه 
تمدید یکســاله قراردادهای اجاره 
مسکن در ســتاد ملی کرونا تصویب 
شد. با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا 
شــورای حل اختالف به هیچ عنوان 
حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر 
ندارد.  هیچ مالکی بدون شروط اعالم 
شده که بر اســاس آن می توان حکم 
تخلیه گرفت، نمی تواند برای صدور 
حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه 
مستاجران مکلف هستند که حقوق 
مالک را رعایت کنند. اما اینکه چگونه 
مالک می تواند اثبات کند که مستاجر 
در حقوق او تخطی کرده است جای 
بسی سوال دارد. این چه قانونی است 
که فرد حق اســتفاده از خانه خود را 
ندارد و هیــچ تبصره ای بــرای آن  
وجود ندارد؟! ماجرای صاحب خانه 
و مســتاجر برمی گردد  به زمان های 
بسیار دور و مختص این دوره نیست اما 
در شرایط کرونایی گویی این مسئله 
هم به شــکل  غیر قابل حلی رسیده 
است که قوانین یک شبه و بدون در 
نظر گرفتن همه  جوانب باعث شده 

برای خیلی ها الینحل شود!
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مصرف برق در اصفهان دوباره اوج گرفت
شرکت برق برای کاهش مصرف و کنترل خاموشی ها فعالیت تعدادی از شرکت های تولیدی را متوقف کرده 
اما با این وجود در ساعاتی از روز مصرف مشترکان از میزان استاندارد باالتر می رود و مسئوالن مجبور به اعمال 
خاموشی می شوند. معاون امور دیسپاچینگ و امور فوریت های شرکت توزیع برق استان با اشاره به بهبود 
مصرف برق، اظهار داشت: امروز دوباره به 2020 مگابایت رسیدیم با این حال مجبور به اعمال خاموشی هایی 

در سطح استان شدیم. حسین شکرالهی افزود: برای اینکه به زیر خط مجاز برگردیم در شهرستان های قرمز 
رنگ به برخی از مشترکان خاموشی اعمال شد تا با بحران مواجه نشویم.  سخنگوی صنعت برق  اصفهان، با اشاره 

به مقادیر تولید و مصرف برق استان، اظهار داشت: ما امروز 3719 مگابایت تولید و  4202 مگابایت مصرف داشتیم 
که مقدار 883 مگابایت از شبکه ملی  وارد شبکه برق استان شده است. سیدمحمدرضا نوحی افزود: با هماهنگی های انجام 

شده بین صنایع بزرگ و شرکت برق استان اصفهان، مقرر شد صنایع بزرگ از ساعت 24 تا 6 بامداد به میزان کافی از شبکه سراسری برق دریافت 
کنند. سخنگوی صنعت برق اصفهان با بیان اینکه صنایع کوچک در دو طرح فعالیت می کنند، گفت: یک طرح از ساعت 11 صبح تا 11 شب و 
یک طرح از 11 شب تا 11 صبح فعال هستند که همکاری خوبی داشتند.  وی ادامه داد: همچنین صنایع کوچک یک روز در هفته را تعطیل و 

به جای آن از روز پنج شنبه یا جمعه استفاده می کنند.

آبرسانی سیار از طریق 24 تانکر در سطح شهر اصفهان
با هدف به حداقل رساندن مشکالت مردم در زمان کاهش شدید فشار آب، عملیات 

آبرسانی سیار به مناطق مختلف شهر اصفهان همچنان ادامه دارد.
به گفته مدیر سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، روز 

سه شنبه 22 تیر ماه جاری، 197 هزار لیتر آب از طریق 24 تانکر سیار در سطح شهر اصفهان توزیع شد.
عباس عباسی خاک گفت: بیمارستان صدوقی و خیابان های مهر، مهران، 22 بهمن، درخشان، رهنان، غرضی، 

خردمند، گلستان، مولوی، رباط و باهنر روز گذشته توسط تانکرهای سیار آبرسانی شدند.
وی با بیان این که تعداد تماس های ثبت شده در سامانه 122 در روزسه شنبه 22 تیرماه سال 1399 بالغ بر2960 

مورد بود افزود: تعداد تماس های مردمی در روز گذشته با 265 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 7845 مورد رسید 
که 5523 مورد آن مربوط به کاهش فشار یا قطع آب بود.

مدیر سامانه ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان افزود: آبرسانی سیار به نقاط مختلف سطح شهر اصفهان تا رفع مشکل کم آبی ادامه دارد و 
امروز نیز آبرسانی سیار به خیابان های رباط، درخشان، مقداد، کاشانی، آل محمد، ملک، کوی امام، خسروپور و محله های یزدآباد، ابریشم، انصار 

و مسکن مهر افجد در شهر فالورجان در حال انجام است.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــــه

ISFAHAN
N E W S

بسیج همه مدیریت 
شهری برای احداث 

خط دو مترو، سفرهای 
هفتگی به تهران و دیدار 
با مدیران سازمان برنامه 

و بودجه و رایزنی و 
کارهای دیگر برای حل 

مشکالت پیش رو، از 
جمله اقدامات موثری 

بود که برای ایجاد حمل 
و نقل عمومی آسان و 
پاک برای رفاه مردم 

صورت می گرفت

 قدرت اله نوروزی شهردار 
اصفهان در این آیین با بیان 
اینکه بعد از یکسال و هشت 
ماه شــاهد ورود دستگاه 
حفار تی بی ام به ایستگاه 
الله هســتیم، اظهار کرد: 
یکسال و هشت ماه پیش دو 
نظر متفاوت در خصوص جانمایی ایستگاه 
وجود داشت اما در نهایت پس از بررسی ها 
جمع بندی این بود که ایستگاه در این مکان 
و در جایی ایجاد شــود تا در آینده نقش 
توسعه ای خود را بیشتر ایفا کرده و بیشتر 

در خدمت مردم باشد.

    توسعه واقعی و اقدامات اثر بخش 
در کیفیت زندگی مردم را در دستور 

کار قرار دادیم
وی تصریح کرد: گاهــی اقدامات عمرانی 
در شهر یا کشور موجب پیشرفت و رشد و 
موجب اقدامات فیزیکی می شود، حجم کار  
را باال می برد و تعداد پروژه ها را زیاد می کند 

اما توسعه را در بر ندارد، الزاما رشد و توسعه با 
هم یکی نیست، زمانی می توانیم به کارهای 
عمرانی افتخار کنیم که توسعه به معنای 
واقعی کلمه تحقق پیدا کرده باشد به این 
معنا که انجام این اقدامات عمرانی بتواند 
آســایش و کیفیت زندگی را برای مردم 

تامین کند و بهبود بخشد. 
شــهردار اصفهان ضمن ابراز خرسندی از 
ارائه برنامه سنجش پذیر شــهرداری در 
ابتدای این دوره مدیریت شــهری، افزود: 
آغاز فعالیت من در ابتدای ورود با یک برنامه 
سنجش پذیر همراه شــد و همه لوایح و 
اقدامات بر اساس این برنامه نتیجه محور 

و مسئله محور بود.
وی با بیان اینکه مسئله آالیندگی ها برای ما 

بسیار مهم بود، اضافه کرد: همه فعالیت های 
عمرانی ماننــد احداث جــاده فرزانگان، 
پل آفتــاب، حلقه حفاظتی و پل شــهید 
سلیمانی، پروژه میدان شهدای هسته ای 
و ... در راستای کاهش آالیندگی ها، کاهش 
ترافیک و ایجاد ایمنی و آرامش برای مردم 
اســت که معنای توســعه واقعی و اقدام 
اثربخــش در کیفیت زندگی مــردم را به 

دنبال دارد.  
نوروزی ادامه داد: بســیج همه مدیریت 
شهری برای احداث خط دو مترو، سفرهای 
هفتگی به تهران و دیدار با مدیران سازمان 
برنامه و بودجه و رایزنی و کارهای دیگر برای 
حل مشکالت پیش رو، از جمله اقدامات 
موثری بــود که برای ایجــاد حمل و نقل 

عمومی آسان و پاک برای رفاه مردم صورت 
می گرفت.

 وی با بیان اینکه خط دو متــرو از دارک 
فعالیت خود را آغاز کرده و به ایستگاه پنجم 
)ایستگاه الله( با فاصله 4 هزار و 300 متری 
رسیده است، گفت: تونل جبهه غرب 4 هزار 
و 300 متر حفاری شده و جبهه همجوار آن 
نیز نزدیک به 4 هزارمتر حفاری شده است، 
پنج ایستگاه تا ایستگاه الله از 50 تا 100 
درصد ساخته شده، ایستگاه الله از لحاظ 
سفت کاری ، فونداســیون و ... 90 درصد 
پیشرفت دارد، ایســتگاه دارک و ایستگاه 
عاشق اصفهانی 100 درصد، ایستگاه عمان 
سامانی 70 تا 80 درصد و ایستگاه شاهد نیز 

پیشرفت 50 تا 60 درصدی دارد. 

دستگاه حفار ) TBM( به ایستگاه الله رسید؛  

پیشرفت ۷۰ درصدی حفاری فاز یک خط دو مترو اصفهان

در مراسمی با حضور شــهردار و رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان، مدیران شهری و کارشناسان و کارگران خط دو مترو، 
تی. بی. ام غربی جبهه شمال شرق خط دو متروی اصفهان وارد 

ایستگاه الله شد. 

      همه فعالیت های عمرانی مانند احداث جاده فرزانگان، پل آفتاب، حلقه حفاظتی و پل شهید سلیمانی، پروژه میدان شهدای هسته ای و ... در راستای کاهش آالیندگی ها، 
کاهش ترافیک و ایجاد ایمنی و آرامش برای مردم است

اخبار اصفهان
گـــزارش
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مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

روند سودآوری ذوب آهن اصفهان تسریع 
شد

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه روند سودآوری 
ذوب آهن تسریع شده است، گفت: اگر امسال ذوب آهن محدویت های 

آبی را نداشت، دست کم ۵0 هزار تن تولید محصوالتش بیشتر بود.

منصور یزدی زاده در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سهامی عام ذوب آهن 
اصفهان برای سال مالی منتهی به 30 اســفند ماه 1399 که با حضور 73.403 
درصد سهامداران برگزار شد، اظهار کرد: ســال 99 سالی خاص و ویژه به لحاظ 
شیوع ویروس کرونا و محدودیت صادرات و واردات مواد اولیه برای تمام کشورها 
بود که این محدودیت ها اثر وضعی خود را بر همه شرکت ها گذاشت و بیشترین 
آسیب را فوالد خراسان و سپس فوالد خوزستان و ذوب آهن با وضعیتی مشابه هم 
داشته اند. وی افزود: با توجه به اینکه ذوب آهن باید بخشی از انرژی خود را وارد 
کند، در این خصوص به مدت دو ماه مشکل اساسی در واردات انرژی خود داشتیم 
که این ناشی از محدودیت های صادراتی کشورهای واردکننده بود، همچنین 
مربوط به توقف فعالیت برخی شــرکت های داخلی در این ایام و توقف سیستم 

حمل و نقل داخلی بود.
 مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با مقایسه عملکرد تولید ذوب آهن در سال 
گذشته در مقایسه با سال 98، گفت: ســال گذشته تولید کک مرطوب نسبت 
به سال 98، یک درصد کاهش داشــت، همچنین تولید چدن مذاب 0.2 درصد 
با افزایش تولید و تولید شــمش آماده یک درصد و محصوالت اصلی 2 درصد 

کاهش داشت.
وی یادآور شد: طی سال های 98 و 99 با رشد های 4 و 5 درصدی و در مجموع دو 

سال، با رشد 9 درصدی تولید داشتیم.
یزدی زاده با اشاره به دستاوردهای مهم شرکت ذوب آهن اصفهان، تاکید کرد: 
رسیدن به تولید انبوه ریل ملی با رشد 182 درصدی تولید و 404 درصد فروش 
ریل، دریافت گواهینامه ریل استاندارد، پذیرش ریل ملی در بورس کاال و انعقاد 
نخستین قرارداد صادرات ریل و به کارگیری ریل در شش محور راه آهن کشور از 

جمله دستاوردهای ریلی ذوب آهن در سال 99 بوده است.

گــــزارش

اخبار اصفهان
خـــبــــر



پایان بیماری همه گیر کرونا دور است
کارشناسان کمیته سازمان بهداشت جهانی از احتمال پیدایش و شیوع گونه های نگران کننده جدید ویپروس کرونا که خطرناک تر هستند، خبر 

دادند.
 کمیته اضطراری سازمان بهداشت جهانی نسبت به »احتمال زیاد« پیدایش گونه های جدید ویروس کرونا که »احتماال خطرناک تر« هستند، هشدار 
داد.کارشناسان این کمیته که به مدیرکل سازمان بهداشت جهانی مشاوره می دهند در بیانیه ای یادآور شدند: پایان بیماری همه گیر کرونا دور است 
و احتمال پیدایش و شیوع گونه های نگران کننده جدید که احتماال خطرناک تر هستند و حتی مهار آن دشوارتر است وجود دارد.دیدیه اوسین، 
رئیس فرانسوی این کمیته در یک نشست خبری تاکید کرد: روند های اخیر نگران کننده است، ۱۸ ماه پس از اعالم وضعیت اضطراری بین المللی 
بهداشت عمومی، ما همچنان به دنبال ویروس هستیم و ویروس همچنان به دنبال ما می آید.در حال حاضر این سازمان چهار گونه ویروس کرونا را 
در دسته گونه های »نگران کننده« طبقه بندی کرده است که شامل گونه های آلفا، بتا، گاما و دلتا است، گونه دلتا که منشا آن از هند است بسیاری 

مسری تری از بقیه گونه ها معرفی شده که در برابر واکسن ها کمی مقاوم تر است.
پروفسور اوسین تاکید کرد که این کمیته دو توصیه اصلی را ارائه داده است که یکی از آن ها دفاع از دسترسی عادالنه به واکسن است.

او درباره دومین موضوع گفت که با توجه به نابرابری در دسترسی به واکسن، تزریق ُدز سوم که برخی از شرکت های داروسازی مانند بیون تک و 
فایزر اشاره کرده اند، توصیه نمی شود.

شرط سرعت گرفتن واکسیناسیون
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، شرط ســرعت گرفتن واکسیناسیون را تأمین به موقع واکسن دانست.علیرضا زالی، گفت: 
درصورت وجود واکسن مکفی آمادگی و ظرفیت افزایش واکسیناسیون در برخی از مراکز تجمیعی را داریم اما باید توجه داشت که پروسه 
توزیع واکسن به تهران و مراکز محیطی زمان بر است.وی در جلسه شورای فرماندهی ستاد عملیات مدیریت بیماری در کالنشهر تهران، 
مراجعه افراد بدون اخذ نوبت و ارسال پیامک به غیر از بازه سنی اعالم شده را برخی از چالش های مربوط به سیستم نوبت دهی واکسیناسیون 
برشمرد و با اشاره به واکسیناســیون گروه های مختلف در مراکز تجمیعی، افزود: در حال حاضر در مراکز ما واکسیناسیون نوبت دوم کادر 
درمان، دوز اول ۷۰ سال به باالهای جامانده، دوز دوم ۷۰ سال به باال و بیماران خاص جامانده انجام می شود که آمار قابل توجهی است.به گفته 
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، با توجه به افزایش احتمالی روند واکسیناسیون در روزهای آتی به پیشنهاد معاونان بهداشتی 
سه دانشگاه تعدادی از مراکز تجمیعی واکسیناسیون در اختیار نیروهای مسلح برای تسریع این امر قرار گرفته است.وی هدف از مشارکت 
نیروهای مسلح در این فرایند را آزادسازی ظرفیت نیروهای انسانی حوزه بهداشت دانشگاه ها برای توسعه و راه اندازی مراکز تجمیعی جدید 
ذکر کرد.زالی با تاکید بر ضرورت تأمین واکسن مکفی برای تسریع فرایند واکسیناســیون در تهران افزود: درصورت وجود واکسن مکفی 
آمادگی و ظرفیت افزایش واکسیناسیون در برخی از مراکز تجمیعی را داریم اما باید توجه داشت که پروسه توزیع واکسن در تهران و مراکز 

محیطی زمان بر است.
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کاشف و فناور واکسن ایرانی کوو برکت با بیان اینکه مشکلی تولید واکسن در 
کشور وجود ندارد، گفت: پیش بینی می شود با طی روند فعلی تا پایان سال 

بیش از 80 درصد جمعیت کشور واکسینه شوند.

تهران نیوز
گزارش
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رضــا عالــی زاده ، محقق 
اردبیلی عرصه علوم پزشکی 
و داروسازی کشور و کاشف 
و فناور واکســن کووایران 
برکت  به تشــریح مراحل 
ســاخت و تولید واکســن 
کوو ایران برکــت پرداخت 
و اظهار داشت: اوایل اسفندماه سال 9۸ 
همزمان با شیوع ویروس کرونا در چین 
به گمان اینکه ممکن است این ویروس در 
سطح جهانی منتشر شود، کار مطالعاتی 
و تحقیقات کتابخانه ای بر اســاس داده 
های منتشر شــده از محققان چینی را 

شروع کردیم.
وی به انتشار ساختار ژنومی ویروس کرونا 
از سوی محققان چینی اشاره کرد و افزود: 
زمانیکه ساختار ژنومی کوید۱9 در ژانویه 
۲۰۲۰ منتشر شــد ما نیز بر اساس داده 
هایی که بدســت آوردیم، کار ســاخت 
واکســن برای ویروس کرونا را بر اساس 
پلت فرم ویروس کشته شده آغاز کردیم.

محقق اردبیلی عرصه علوم پزشــکی به 
نحوه دستیابی به ویروس کرونا پرداخت 
و گفت: ویروس مد نظر از بیمار مبتال به 
ویروس کرونا که در شــرایط حاد که در 
یکی از بیمارســتان های اردبیل بستری 
شده بود، استخراج و جهت کار مطالعاتی 

و تحقیقاتی استفاده کردیم.
عالی زاده بــا بیان اینکه تمــام کارهای 
مربوط بــه ایزوالســیون ویــروس در 
آزمایشگاه با سطح ایمنی ۳ انجام گرفت 
تا کار تحقیقاتی ساخت کاندید واکسن 
آغاز شود، گفت: پس از جداسازی ویروس 
سکانس ژنومی توالی یابی شد تا مطمن 
شــویم که ویروس در اختیــار ما همان 
ویروس کرونا هســت که در چین پخش 

شده است.
وی به آزمایش های متعدد حیوانی روی 
واکســن تولید و ابتدا تست های کاندید 
واکســن تولید شده روی ســه حیوان 
آزمایشگاهی ، موش، خرگوش، خوکچه 
هندی انجام گرفت، ابراز داشــت: نتایج 
درخشانی در مرحله آزمایشات حیوانی 
بدست آمد که در مرحله آخر واکسن روی 
میمون آزمایش شد و در این مرحله نیز 

نتیجه مطلوب حاصل شد.
فناور واکســن کووایران برکت تصریح 
کرد: بعد از کسب نتایج مطلوب و معتبر، 
واکسن کوو ایران برکت جهت اخذ مجوز 
به سازمان غذا و دارو ارسال شد تا مراحل 

ثبت و طی شود.

وی در بخــش دیگری از ســخنان خود 
به بیان تفاوت واکســن های تولید ایران 
و خارج پرداخت و گفت: مدل واکســن 
ایرانی تولید شــده توســط ما بر اساس 
ویروس کشته شده و غیر فعال است که 
بیشترین میزان واکسن های مصرف شده 
در دنیا نیز بر اساس همین پلت برم تولید 

شده است.
عالی زاده با بیان اینکه دو مورد از واکسن 
های تولید شده در کشــور چین نیز بر 
پایه ویروس کشته شده است، افزود: در 
کشورهای روســیه و ترکیه نیز از همین 
روش برای تولید واکسن کرونا استفاده 
می شود؛ چرا که واکسن های تولید شده 
بر اساس ویروس های کشته شده ایمن و 
سالمت هستند و ســابقه استفاده از این 
نوع واکســن ها نیز به بیش از ۷۰ سال 

می رسد.
وی آشنایی و اســتفاده مردم از واکسن 
های تولید شده بر اســاس ویروس های 
کشته شــده را مهمترین عامل کار روی 
تولید این نوع واکسن در کشور عنوان کرد 
و گفت: برخی واکسن ها بر پایه ژن تولید 
شده اند و از نوع واکسن هایی هستند که 
سابقه تاریخی استفاده در جمعیت انسانی 
ندارند و شــیوه های جدید برای تولید 

واکسن محسوب می شوند.
 محقق اردبیلی عرصه علوم پزشکی افزود: 
واکسن های ژنی بر پایه دی ان ان و آر ان 
ان هستند و برای اولین بار در تاریخ بشر 

تولید و مورد استفاده قرار می گیرند.
عالی زاده با بیان اینکه واکسن های فایزر، 
مودنا از نوع واکســن های ژنی هستند، 
گفت: نوع دیگری از واکس ها نیز نوترکیب 
هستند و پایه اصلی آنها پروتئین است، 
بطوریکه قسمتی از سطح ویروس را تولید 

کرده و فرموله می کنند.
 کوو ایران برکت جزو نوع مرغوب 
ترین واکسن های حال حاضر جهان 

است
این محقق واکسن تولید شده کوو ایران 
برکت را از نوع مرغــوب ترین و بهترین 
واکسن های در حال حاضر جهان نام برد 
و افزود: این واکسن در عین اینکه ایمن 
و سالمت هســت، کارایی بسیار باالیی 

نیز دارد.
وی به واکسیناســیون مــردم چین نیز 
اشــاره کرد و با بیان اینکــه چین یک 
میلیارد و ۳۰۰ میلیــون نفر از جمعیت 
خود را با اســتفاده از واکسن های تولید 
شده بر اساس ویروس کشته شده کرونا، 
واکسینه کرده است، گفت: کشور هایی 
چون شــیلی، برزیل و امــارات نیز برای 
واکسینه مردم خود از همین نوع واکسن 

ها استفاده می کنند.
ایمنی زایی 90 درصدی واکسن کوو 

ایران برکت
 داروسازی کشور و کاشف و فناور واکسن 
کووایران برکت با اشاره میزان اثربخشی 
واکسن کوو ایران برکت، اظهار کرد: میزان 
اثر بخشی واکسن کوو ایران برکت بعد از 
پایان فاز سوم کارآزمایی بالینی استخراج 
خواهد شد، با اینحال ایمنی زایی واکسن 
کوو ایران برکت در حال حاضر بیش از 9۰ 

درصد است.
عالی زاده در بخش دیگری از سخنان خود 
به میزان تولید واکسن کوو ایران برکت 
نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون ۷۰۰هزار 
دوز تحویل وزارت بهداشت شده و حدود 
۳ میلیون دوز هم آماده شده است که طی 
روزهای هفته بعد تحویل وزارت بهداشت 

و درمان خواهد شد.
تا پایان سال بیش از 80 درصد ایرانی 

ها واکسینه می شوند
محقق اردبیلی عرصه علوم پزشــکی با 
بیان اینکه مشکل تولید واکسن در کشور 
وجود ندارد، تصریح کرد: پیش بینی می 
شود در مردادماه میزان تولید واکسن های 

ایرانی کرونا بالغ بر پنج میلیون دوز برسد 
که این رقم بعد از شهریورماه به بیش از 
۱۰ میلیون دوز خواهد رسید که با طی 
روند فعلی تا پایان سال بیش از ۸۰ درصد 

جمعیت کشور واکسینه خواهد شد.
وی با بیان اینکه امروز تنوع واکسن کرونا 
در بحث تولید داخل و واردات در کشور ما 
خوب است و ســالمتی واکسن مردم در 
داخل کشور تضمین شــده است، افزود: 
با این حال مردم در مورد تامین سالمتی 
خود آزاد هستند و می بایست در انتخاب 
واکسن تزریقی حق انتخاب داشته باشند. 
عالــی زاده به خط تولید واکســن کرونا 
در کشور نیز اشاره کرد و گفت: شایعات 
مختلفی در این خصوص مطرح می شود 
ولی مهمترین بحث کنترل کیفی تولید 
واکسن کرونا در داخل کشور است؛ چرا 
که ما به دنبال کیفیت واکسن های تولید 
داخل هستیم و کیفیت محصول تولید 
شده مهمتر از تعداد تولیدی در روز است.

 کاشف و فناور واکسن کووایران برکت با 
بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید 
واکســن کوو ایران برکت یک میلیون و 
۲۰۰ هزار دوز در هفته است، ابراز داشت: 
به عبارتی روزانه حــدود ۲۰۰هزار دوز 
واکسن کوو ایران برکت در کشور تولید 
می شود که رقم قابل مالحظه ای است و 

بزودی افزایش نیز می یابد.
وی با اشاره صادرات واکسن ایرانی، افزود: 
هم اکنون ۱5 کشــور متقاضی استفاده 
از واکسن کرونای ایرانی هستند که بعد 
از تامیــن نیاز داخل قطعا صــادرات نیز 
خواهیم داشت.عالی زاده به سایر واکسن 
های ایرانی تولید شــده در مورد ویروس 
کرونا نیز اشاره کرد و گفت: امروز ۷ نوع 
واکسن ایرانی در مرحله کارآزمایی بالینی 
قرار دارند که دو مــورد آنها موفق به اخذ 
مجوز شده اند و مابقی نیز در شرف اخذ 

مجوز هستند.

متوقف شدن خط تولید کوو ایران کذب است رییس بخش عفونی بیمارستان کودکان مفید مطرح کرد :

قدرت ۶۰ برابری سرایت کرونای دلتا 
یک فوق تخصص عفونی اطفال و رییس بخش عفونی بیمارســتان 
کودکان مفید با اشاره به وضعیت ابتالی کودکان به گونه هندی کرونا 
یا همان کرونای دلتا که این روزها در کشور شیوع پیدا کرده است، 
گفت: کودکان بیشتر ممکن است به ویروس کرونای دلتا مبتال شوند 
و به تبع آن در زنجیره انتقال هم قــرار گرفته و به راحتی می توانند 

بیماری را به دیگران نیز منتقل کنند.
دکتر عبداهلل کریمی درباره وضعیت ابتالی کودکان به کرونای دلتا 
یا همان واریانت هندی ویروس کرونا، گفت: کرونای دلتا نسبت به 
ویروس اصلی و همچنین ویروس آلفا )واریانت انگلیســی ویروس 
کرونا( چند ویژگی دارد؛ یکی از ویژگی هایش این است که سرعت 
انتقال آن بسیار بیشــتر بوده و قدرت سرایتش ۶۰ درصد نسبت به 

ویروس آلفا باالتر است.
وی افزود: در عین حال باید توجه کرد که در واریانت انگلیسی کرونا 
یا ویروس آلفا، یک نفر می توانست بین دو تا چهار نفر را مبتال کند، 
اما در ویروس دلتا یک نفر مبتال می تواند هشت نفر دیگر را هم مبتال 

کند.
کریمی با بیان اینکه کودکان نیز می توانند با ویروس دلتا درگیر شوند 
و ابتال به این ویروس در کودکان هم ممکن است که اتفاق افتد، گفت: 
کودکان بیشتر ممکن است به ویروس کرونای دلتا مبتال شوند و به 
تبع آن در زنجیره انتقال هم قرار گرفته و به راحتی می توانند بیماری 
را به دیگران هم منتقل کنند. بنابراین هم ســرعت انتقال ویروس 
کرونا، هم شدت آن و هم تعداد افرادی که درگیر می کند، در گونه 

دلتا بیشتر است.
عالئم کرونای دلتا در کودکان

وی با بیان اینکــه در ویروس دلتا دو یا بیشــتر جهش اتفاق افتاده 
اســت، درباره عالئم کرونای دلتا در کودکان اظهــار کرد: به طور 
کلی عالئم ویروس کرونا شبیه به هم است، اما عالئمی مانند حالت 
سرماخوردگی، گلودرد، اسهال، استفراغ، بدن درد و سردرد ممکن 
است در کودکان مبتال به کرونای دلتا دیده شود. البته سرفه کمتر 
دیده شده اســت. با این حال اگر عالئم شــدت پیدا کند، می تواند 
ارگان های دیگر را هم درگیر کند و حتی مسائل ریوی ایجاد کند و 

عوارض التهابی را بروز دهد.
میزان مرگ و میر کرونا در کودکان کم است، اما...

کریمی با بیان اینکه کرونا می تواند در کودکان هم منجر به بیماری 
شدید و حتی مرگ و میر شود، گفت: در یکسال و نیم گذشته از زمان 
آغاز پاندمی کرونا ۷۷ مرگ در کودکان ناشی از کرونا در بیمارستان 
مفید داشتیم که البته 9۲ درصد آنها یک بیماری زمینه ای داشتند، 

اما هشت درصدشان بیماری زمینه ای نداشته اند.
وی تاکید کرد: البته باید توجه کــرد که میزان مرگ و میر کرونا در 
کودکان کم است، اما مســاله مهم این است که کودکان در زنجیره 
انتقال قرار می گیرند. در حال حاضر اگر وضعیت را نسبت به مشابه 
سال ۱۳99 در نظر بگیرید، اکنون بیمارستان های اطفال ما تعداد 
موارد بستری بیشتر شده است. بنابراین در حال حاضر بخش های 
اطفال مان پر است و کمبود بخش هم داریم. در حالی که در سال قبل 

چنین موضوعی درباره بیمارستان های کودکان مطرح نمی کردیم.
واکسیناسیون را سرعت بخشید

کریمی در پایان تاکید کرد: ما از مســئوالن می خواهیم که هر چه 
زودتر واکسن آورده و واکسیناســیون را سرعت بخشند. مسئوالن 
کشوری از وزارت بهداشت، دولت، مجلس و ... باید برای مردم ارزش 
قائل شده و واکسیناسیون را سرعت بخشند. در غیر این صورت این 

پاندمی تا مدت ها ادامه خواهد داشت.
وی درباره وضعیت تزریق واکسن به کودکان در جهان نیز گفت: در 
حال حاضر فایزر تزریقش تا ۱۲ سال هم رسیده و به تدریج به سنین 
پایین تر هم می آورند، اما در ســایر واکسن ها فعال تزریق در سنین 

باالی ۱۸ سال است.

گزارش

 میزان اثر بخشی 
واکسن کوو ایران 

برکت بعد از پایان فاز 
سوم کارآزمایی بالینی 
استخراج خواهد شد، 
با اینحال ایمنی زایی 

واکسن کوو ایران 
برکت در حال حاضر 

بیش از 90 درصد 
است.

سبک زندگی

در زیر به برخی از فواید موسیقی اشاره 
شده است:

۱- وزن کم نوزاد در هنگام تولد: نوزادانی که زودتر از موعد به دنیا 
می آیند معموالً در بیمارستان های پیشرفته بستری می شوند تا وزن 
و توانایی بیشتری به دست آورند. برای تســهیل این روند بسیاری از 
بیمارستان ها از موسیقی اســتفاده می کنند. یک گروه از پژوهشگران 
کانادایی دریافتند که پخش موسیقی برای این نوزادان زودرس می تواند 
سبب کاهش احساس درد و بهبود عادت های تغذیه آنان شود و این ها 
به نوبه خود سبب تســریع بهبودی آن ها خواهد شد. بیمارستان ها از 
ابزار موسیقی برای تقلید صدای ضربان قلب و رحم مادر برای خواباندن 
نوزادان نارس استفاده می کنند. محققان همچنین دریافتند که پخش 
موسیقی موزارت )موسیقیدان آلمانی( باعث کاهش مصرف انرژی و به 

تبع آن افزایش وزن در این نوزادان زودرس می شود.
۲- گیاهان پژمرده: اگر موســیقی می تواند ســبب بهبود نوزادان 
زودرس شود، آیا می تواند همان کار را برای گل های پژمرده نیز انجام 
دهد؟ دوروتی ریتاالک می گوید: بله!. او در سال ۱9۷۳ کتابی با نام آوای 
موسیقی و گیاهان نوشــت و در آن ها توضیحات کاملی درباره اثرات 
موسیقی بر رشــد گیاهان ارائه داد. گیاهانی که موسیقی مالیم برای 
آن ها پخش شده بود هم اندازه، کامل و سبز رنگ شده بودند و حتی 

به سمت منبع موسیقی خم شده بودند. اما گیاهانی که موسیقی راک 
گوش داده بودند اگرچه بلندتر شده بودند، اما پژمرده شده و برگ های 
خود را از دست داده بودند. همچنین آن ها در جهت مخالف ضبط صوت 

خم شده بودند.
3- صدمات مغزی: حدود ۱ و نیم میلیون آمریکایی در هر سال دچار 
آسیب مغزی می شوند که از این تعداد 9۰ هزار نفر دچار صدمات طوالنی 
مدت حرکتی یا زبانی می شــوند. برای درمان این مشکل محققان از 
موسیقی استفاده می کنند تا ناحیه ای که این دو ضایعه اتفاق می افتد را 
تحریک کنند. همچنین یک موسیقی ریتم دار که حس حرکت منظم 
یا رقص را برمی انگیزاند، برای بیماران صدمه دیده مغزی ناشی از سکته 
یا پارکینسون پخش می شــود، این امر می تواند سبب به دست آوردن 
حس تعادل شود. مشابه همین، ریتم و تن موسیقی می تواند سبب تلفظ 
کلماتی شود که برخی کودکان نمی توانند آن ها را تلفظ کنند. برخی 

کودکان در نتیجه همین کار توانسته اند برای اولین بار صحبت کنند.
۴- بیدار کــردن نوجوانان از خــواب: بســیاری از نوجوانان از 
موسیقی های کالسیک و قدیمی متنفراند. تحقیقات نشان داده است 
که اگر برای این افراد موســیقی کالسیک پخش شود سبب سرکوبی 
دوپامین )ماده شــیمیایی عامل لذت در مغز( می شــود و نوجوانان را 
ناراحت می کند و آن ها برای به دست آوردن دوباره حس لذت و طراوات 

بیدار شده و سعی در فرار دارند!
۵- ناشــنوایی: بله درست است که 
موسیقی نمی تواند ناشنوایی را درمان 
کنداما می تواند جلوی ناشنوایی شما 
را بگیرد. یک پژوهــش در آمریکا بر 
روی ۱۶۳ فرد مســن کــه ۷۴ نفر از 
آن ها نوازنده بودند انجام گرفت. نتایج 
نشان داد که آن هایی که در طول عمر 
خود نوازندگی کرده بودند در آزمون 

شــنوایی نمرات باالتری کسب کردند و 
حتی در محیط های شلوغ توانایی تشخصی صدای آن ها بهتر بود.

۶- حمله قلبی: اگرچه موسیقی می تواند برای افرادی که دلشان در 
نتیجه روابط عشقی شکسته نیز مفید باشــد! اما ما با افرادی سروکار 
داریم که قلبشان دچار سکته شده اســت. موسقی می تواند به افرادی 
که در حال بهبودی از حمله قلبی، جراحی قلب، فشــار خون، ضربان 
نامنظم قلب و کاهش اضطراب هستند کمک کند. برای پیشگیری از 
این بیماری ها، بهتر است به موسیقی های شاد گوش کنید که حال شما 

را خوب می کنند.

۷- عملکرد ورزشی ضعیف: در سال 
۲۰۰5 یک مطالعه در بریتانیا نشــان داد که گوش دادن به موسیقی 
در طول ورزش می تواند عملکرد ورزشی را تا ۲۰ درصد افزایش دهد. 
این میزان افزایش عملکرد تقریباً برابر اســتفاده از داروهای نیروزای 
غیرقانونی است. برای کسب نتیجه مناسب بهتر است در طول ورزش 
به موسیقی های با ریتم تند و در طول استراحت به موسیقی های آرام 

گوش دهید.
www.mentalfloss.com

مشکالتی که موسیقی می تواند حل کند

پریسا جمدی
مترجم

صبح ها این ۱۰ غذا را 
نخورید

محققــان در جدیدترین مطالعات 
خود به این نتیجه دســت یافته اند 
که مصرف برخی از مواد غذایی در 
هنگام صبح می تواند سالمتی بدن 

را دچار اختالل کند.
پنکیک و کلوچه ها

کافه و فســت فودهای زنجیره ای 
زیادی برای صبحانه اروپایی پنکیک 
و کلوچه را پیشنهاد می دهند و تعداد 
افرادی که به جــای صبحانه های 
ســنتی این گزینه هــا را انتخاب 
می کننــد، افزایش یافته اســت. 
پنکیک ها و وافل ها حاوی شــیر، 
تخم مرغ، آرد و شکر است، اگرچه 
حاوی پروتئین نیز هستند، اما وافل 
و پنکیک با اســتفاده از آرد ساخته 
می شــوند که به چاقی و تشــدید 

انسولین کمک می کنند.
گوجه فرنگی

خوردن گوجه فرنگی صبح ناشــتا 
توصیه نمی شود، زیرا حاوی اسید 
تاننیک زیاد است که باعث افزایش 
اسیدیته معده و منجر به زخم معده 

می شود.
مربا

کودکان معموال مربا روی نان تست را 
دوست دارند، اما خوردن آن به دلیل 
کربوهیدراته باال سالم نیست. مربا 
یک صبحانه شیرین و پرکالری است. 
به جای مربا، سعی کنید نان تست با 
تخم مرغ بخورید و از گوشت های 
فرآوری شــده مانند سوســیس و 
کالباس خودداری و بــه جای نان 
سفید از نان چنددانه استفاده کنید.

آبمیوه
اگر می خواهید وزن خود را کاهش 
دهید و از گرسنگی جلوگیری کنید، 
آبمیوه های سالم از گزینه های خوب 
و محبوب محسوب می شوند، گرچه 
باید از آبمیوه های بسته بندی شده 
که در فروشگاه ها وجود دارد دوری 
کنید. بسیاری از آن ها حاوی مقدار 
کمی آبمیوه و قند بیشتری هستند. 
قند زیاد می تواند حطر ابتال به دیابت 
نوع ۲، چاقی و ســایر بیماری ها را 

افزایش دهد.
غالت صبحانه

بســیاری از ما غــالت صبحانه را 
به دلیل مناســب بــودن در صبح 
مصرف می کنیم که این محصوالت 
فرآوری شــده با مقدار زیادی رنگ 
مصنوعی، شکر و کمی غالت است 
و بسیاری از این محصوالت دارای 
مقادیر زیادی قند هستند و ممکن 
است خطر بیماری های قلبی، چاقی 
و سایر موارد بهداشــتی را افزایش 

دهند.
نوشیدنی های گازدار

نوشــیدن نوشــیدنی های گازدار 
در صبح بســیار مضر اســت. این 
نوشیدنی ها خون رسانی به معده را 
کاهش داده و به غشاهای مخاطی 
آسیب می رساند که منجر به هضم 

نامناسب یا کند می شود.
تنقالت

گرچه بعضی از تنقــالب به عنوان 
صبحانه فروخته می شوند، اما چندان 
سالم نیستند، بسیاری از آن ها حاوی 
مقادیر زیادی قند، عسل و شربت 
ذرت هســتند. محتوای تنقالتی 
که در صبحانه مصرف می شــوند 
معموال چیپس شــکالت و ســایر 
طعم دهنده ها هســتند که فیبر و 

پروتئین ندارند.
سبزیجات خام

ســبزیجات برای ســالمتی مفید 
هســتند ولی خوردن آن در صبح 
ناشــتا منجر به درد معده می شود. 
اســید آمینه موجود در سبزیجات 
می تواند باعث نفخ شکم و دل درد 
شود. ســبزیجات خام همچنین 
می تواند مخاط معده شما را تحریک 

کند.
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 Iran’s Ports and Maritime 
Organization CEO 
Mohammad Rastad said on 
Thursday that three wharf 
posts in Shahid Rajaei port 
were launched for the oil 
tankers to dock which 
facilitates oil exports.
Rastad said that the 
container shipping fleets 
today are seeking for greater 
ships, excluding ports 
that are not able to accept 
such ships from container 
shipping cycle.
With the projects launched 

in Shahid Rajaei port in 
south Iran, the official 
said, Iran is now capable of 
accepting the largest, most 
modern and most advanced 
container ships existing in 
the world, with two cutter 
suction dredgers being 
overhauled and brought 
back to Iran’s southern 
ports.He noted that today 
Shahid Rajaei port has 31 
acres of hinterland which 
allows docking of large ships 
with a capacity up to 18,400 
TEU.

Power plant 
construction 
permits 
issued for big 
industries
The managing director 
of Iran’s Thermal 
Power Plants Holding 
Company (TPPH) 
announced that the 
necessary permits 
for the construction 
of the power plants 
were issued for the big 
industries.
Making the remarks in 
a press conference on 
Wednesday, Mohsen 
Tarztalab said that 
the big and high-
consuming industries 
of steel, metals, and 
mining have been 
previously supplying 
for the permits to 
construct the electricity 
self-supply and self-
consumption units, 
and their requests have 
been examined.
The minister of 
industry, mining, and 
trade examined 13 
applications in this 
regard in a meeting 
with the mentioned 
industries, and finally 
a list was prepared 
and sent to the Energy 
Ministry, the official 
explained.
On July 7, the deputy 
industry, mining, and 
trade minister applied 
for the permits for 
constructing power 
plants with the total 
capacity of 10,536 
megawatts (MW), and 
related agreement in 
principle was issued 
yesterday, he added.
Mobarakeh Steel 
Company for 1,500 
MW of new capacity, 
the Persian Gulf Special 
Zone for 1,500 MW, 
Al-Mahdi Aluminum 
Company for 500 
MW, Chadormalu 
Mining and Industrial 
Company for 1,000 
MW and Golgohar 
Mining and Industrial 
Company Phase 2 for 
1,300 MW were among 
the industries that 
applied, the official 
further announced.
Deputy Industry 
Minister Saeed Zarandi 
had told Mehr News 
Agency on Sunday that 
the Ministries of Energy 
and Industry, Mining 
and Trade are going to 
sign a memorandum 
of understanding 
(MOU) within a week 
for collaboration in 
constructing 13 power 
plants for industrial 
units across the 
country.
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Moscow hopes 
that littoral states 
of the Persian Gulf 
support the 2019 
security initiative, 
which includes 
n e g o t i a t i o n s 

between the Islamic 
Republic of Iran and other 
littoral states of the Persian 
Gulf.
The Russian officials believe 
that the idea of creating 
a collective security 
mechanism can play a 
key role in consolidating 
political and diplomatic 
relationships in the region.
According to the Russian 
authorities, the long-term 
program helps normalize 
the situation, strengthen 
security and stability, define 
crucial instructions for 
possible crises in the future 
and also implement relevant 
tasks. The initiative was first 
proposed by Moscow at the 
end of 1990 and then revised 
in 2004 and 2007.
Russia believes that 
following the current 
negotiations to restore the 
2015 Iran nuclear deal, the 
opportunity for kicking 
off the collective security 
initiative is ripe now.
Sergei Lavrov, Russian 
Foreign Minister, has said 
that "given the recent 
developments, we are 
working on a reinvigorated 

version of the Persian Gulf 
Security Initiative and 
prepare ourselves to submit 
it to enthusiastic sides."
****First step in Persian Gulf 
Security Initiative
Russia handed over a 
letter to the UN Security 
Council on July 30, 2019, 
proposing the plan for 
protecting the security of 
the region.The letter insists 
on the need for setting up a 
collective security system 
in the Persian Gulf, which 
envisages the participation 
of regional states and certain 
foreign countries.
The initiative underlines 
that protecting the security 
of the Persian Gulf region 
is of utmost importance 
in today's world and that 
recent military and political 
developments in the West 
Asia region, as well as North 
Africa, have caused the 
spread of terrorist threats 
in these parts of the globe, 
where there are abundant 
hydrocarbon reservoirs.
Mikhail Ulyanov, Russia's 
permanent representative 
to international 

organizations in Vienna, 
emphasized that the 
revival of the Iran nuclear 
deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) will pave 
the ground for regional talks 
on security issues with the 
participation of all littoral 
states of the Persian Gulf.
The Persian Gulf region 
is not far from Russian 
borders; so, Moscow 
attaches great significance 
to the formation of collective 
security in that region. 
Lavrov also noted that 
his country will upgrade 
the Persian Gulf Security 
Initiative as soon as possible 
to ask Iran and Arab states of 
the region to kick off talks on 
confidence-building.
The Russian authorities 
believe Washington will 
spare no effort to hinder 
any reconciliation between 
Iran and the Arab states of 
the Persian Gulf. Moscow, 
however, calls for holding a 
conference on the security 
of the region based on 
observing mutual respect 
and recognizing each 

others' interests in order 
to create jointly accepted 
reconciliations.
Russia has a long history of 
proposing such a collective 
security initiative. For the 
first time, Moscow's officials 
raised the issue in the late 
1990s and in the beginning 
of the 2000s, when the 
United States was on the 
verge of invading Iraq, but 
Russians could not convince 
the Arab states to support 
the initiative.
The Russian initiative is 
very similar to the Hormuz 
Peace Initiative, which 
was unveiled by Iranian 
President Hassan Rouhani 
at his speech at the Seventy-
Fourth United Nations 
General Assembly gathering 
in September 2019.
Anton Khlopkov, director of 
the Center for Energy and 
Security Studies, said that 
the initiatives from Russia 
and Iran to protect security 
in the Persian Gulf are 
realistic and can strengthen 
energy security at the 
international level.

Iran’s triumph in economic 
war despite 91% decline in oil 
revenues
Re-imposition of the US sanctions on Iran’s oil export 
between 2018 and 2020, decreasing oil revenues by 91 
percent and removing more than 98.5 billion dollars of 
the income, but the Iranian administration succeeded 
in running the Islamic country without oil revenues.The 
Trump administration’s withdrawal from the 2015 Iran 
nuclear deal in May 2018 affected mostly the country’s 
banking and oil sectors. The US wanted to zero Iran’s oil 
export along with restricting access to export revenues. 
Although the oil export never declined to zero percent, 
the Iranian authorities faced mounting pressure when 
it came to selling and shipping oil.Therefore, Tehran 
tried to make up for the lost foreign exchange earnings 
through exporting petrochemical and petroleum 
products, which was a successful plan.A recent report by 
the Ministry of Foreign Affairs to the Parliament shows 
that the all-out economic war dropped around 98.6 
billion dollars of oil revenues in the mentioned period.
The so-called maximum pressure was biting the Iranian 
economy and the country had no access to its oil revenues 
at banks of other countries, including South Korea and 
Iraq; so, Iran was under mounting pressure when the 
COVID-19 pandemic erupted and the country could not 
purchase medical equipment and medicines.The corona 
pandemic, loss of oil revenues around 91 percent as well 
as unstable world economic situation added up to the 
woes of lacking oil revenues and the Iranian oil revenues 
reached their lowest during the last 20 years in 2020.
Moreover, the oil price fell below 20 dollars per barrel 
in spring 2020 and it could not hit the record of over 70 
dollars per barrel by the same year’s end. The decrease of 
oil revenues caused a -7.4% decline in economic growth 
in the first quarter of 2019, but Iran could increase 
the economic growth in 2020 and experience a 2.5% 
increase excluding oil revenues.The Islamic Republic 
could upgrade its economic growth in the last year when 
other countries witnessed a downgrade of economic 
growth. The world economic growth stood at -4% in 
2020.Iran exported oil products, including gasoline, 
not only to the West Asia region but also throughout the 
world and especially in South America. 

U.S. waivers Iranian oil trade, 
allowing access to frozen assets 
in S.Korea, Japan
The U.S. State Department has waived sanctions on 
Iran's oil trade allowing the Islamic republic to access 
its frozen funds in South Korea and Japan to use them 
for importing goods from the mentioned countries, the 
Washington Free Beacon reported.The waiver, signed 
by Secretary of State Antony Blinken, allows the transfer 
of Iranian funds to exporters in Japan and South Korea, 
according to a notification sent to U.S. Congress by the 
State Department.The waiver allows Iranian money 
that had been frozen as a result of American sanctions 
to be freed up without violating the law."Allowing these 
funds to be used to repay exporters in these jurisdictions 
will make those entities whole with respect to the goods 
and services they exported to Iran, address a irritant 
recurring in important bilateral relationships,” the 
waiver states.As reported, the waiver has been given 
to the Japanese and South Korean governments for 90 
days allowing them to complete their transactions.“The 
secretary of state previously signed a waiver to allow 
funds held in restricted Iranian accounts in Japan and 
Korea to be used to pay back Japanese and Korean 
companies that exported non-sanctioned items to Iran,” 
a State Department spokesperson said.
The waiver comes during an almost one-month pause in 
the talks in Vienna to revive the 2015 Iran nuclear deal, 
from which the former U.S. President Donald Trump 
withdrew in 2018 and reimposed sanctions mainly 
targeting Iran’s oil sector.

Is Russian collective security initiative 
for Persian Gulf applicable?
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Over $3b of bank loans 
paid to knowledge-based 
firms in 3 months
 The Iranian banking system has paid 127.1 
trillion rials (about $3.02 billion) of facilities 
to knowledge-based companies during the 
first three months of the current Iranian 
calendar year (March 21-June 21).
According to the Central Bank of Iran (CBI) 

data, the amount of the mentioned facilities, 
paid to 558 companies, has increased by 
247.4 percent compared to the previous 
year’s same period.Bank Melli Iran (BMI) 
accounted for the biggest share of the paid 
facilities with 30.2 trillion rials (about 
$719.4 million), followed by Bank Saderat 
Iran (BSI) with 19.7 trillion rials (about 
$397.6 million) of offered facilities.Iranian 
banks had paid 191 trillion rials (about 

$4.54 billion) of facilities to knowledge-
based companies during the first nine 
months of the previous Iranian calendar year 
(March 20-December 20, 2020).The Islamic 
Republic has developed plans to support 
and empower knowledge-based companies 
as a step forward to materialize the goal of 
the year which is “Production: Support and 
Elimination of Obstacles”, as the economy is 
fighting the U.S. sanctions.

The Persian Gulf 
region is not far 
from Russian 
borders; so, 
Moscow attaches 
great significance 
to the formation of 
collective security 
in that region. 

New projects in Shahid Rajaei port 
facilitating oil exports

Russia has started upgrading its proposed 
collective security initiative for the Persian 
Gulf region in order to promote regional 
collaborations instead of relying on foreign 
players.



The announcement 
has raised fresh 
questions about the 
United States’ ties 
to Jovenel Moïse’s 
death, Washington 
Post reported.

“A review of our training 
databases indicates that 
a small number of the 
Colombian individuals 
detained as part of 
this investigation had 
participated in past US 
military training and 
education programs while 
serving as active members 
of the Colombian Military 
Forces,” Lt. Col. Ken Hoffman, 
a Pentagon spokesman, 
said in a statement to The 
Washington Post.
Sen. Patrick J. Leahy (D-Vt.), 
whose legislation provides 
oversight of foreign defense 
aid used in human rights 
abuses, said the episode 
was a grim reminder that US 
assistance to other countries 
can take unexpected turns.
Colombian officials initially 
said that 13 of 15 Colombian 

suspects in the July 7 
assassination plot once 
served in that country’s 
military, including the two 
killed by Haitian authorities 
after Moïse was fatally shot 
inside his home.
The disclosure that some of 
the assassination suspects 
received US training, which 
has not been previously 
reported, is certain to 
complicate the already 
murky understanding of 
how the plot to kill Moïse 
took shape, and who was 
involved.
Two US citizens of Haitian 
descent are among those 
who have been arrested, 
and Haitian authorities 
identified five companies 

associated with the case, 
including CTU Security, 
based in Florida. Colombian 
police also identified 19 
plane tickets purchased 
by a company credit card 
registered in Miami. The 
tickets were used by some of 
the 21 Colombian suspects 
to travel from Bogotá, 
Colombia, to Santo Domingo, 
Dominican Republic, 
authorities said.
Christian Emmanuel Sanon, 
63, an American doctor 
and pastor who frequently 
traveled between Haiti and 
Florida, was arrested in 
connection with the plot. 
Authorities have claimed 
he was positioning himself 
to run for president in the 

impoverished Caribbean 
nation and had a role in 
hiring the alleged assassins, 
but they have provided little 
evidence about his alleged 
involvement.
To date, Haitian authorities 
have arrested at least 20 
people in connection with 
Moïse’s death, which has 
plunged the country into 
a leadership crisis. Late 
Wednesday, officials 
confirmed they had detained 
the presidential palace’s 
head of security.
Authorities in Haiti are 
investigating Moïse’s killing 
with assistance from the FBI, 
Department of Homeland 
Security, and personnel from 
Colombia’s government. 

Iran Urges Shared 
Responsibility in War on 
Drugs
 Iran’s ambassador to the Vienna-based 
international organizations emphasized 
that the global community should share the 
burden of fighting against narcotics, pointing 
to the humanitarian and financial damages 
that Iran has sustained in the battle against 
drug trafficking.“Yesterday, 3 police officers 
were martyred in Iran in a clash with drug 
traffickers,” Kazem Gharibabadi said in post 
on his Twitter account on Thursday, a day 
after the three police officers were killed and 
two others were injured in a clash with drug 
traffickers in the southeastern province of 
Kerman.“In the absence of dedicated effort, 
the Europeans have to go after every gram of 
narcotics on their streets. Countering world 
drug problem requires shared responsibility 
by all,” Gharibabadi added.Iran, sitting on 
a major drug trafficking route between 
Afghanistan on the one side and Europe and 
the Persian Gulf Arab states on the other side, 
has been a pioneer in fighting drug trafficking 
despite losing thousands of its security forces 
in clashes with drug traffickers as well as the 
heavy costs of the fight against narcotics.Last 
month, Tehran announced that narcotics 
seizure at Iranian border crossings and 
airport gateways had increased by 523% in 
the quarter to May 21 against the same quarter 
in 2020, Press TV reported.
Algerians Will Never Give 
Up Protecting Palestinian 
Cause, Says President 
Tebboune
Algerian President Abdelmadjid Tebboune 
said Algeria and its people would continue 
to stand by Palestine and its cause, stressing 
that Palestine will remain a political and 
religious qibla for Algerians and Arabs.
Tebboune on Wednesday stressed that 
Palestine and its cause would remain in 
the conscience of every Algerian and Arab, 
“We will never give up protecting it.”The 
president's remarks came during a phone call 
he received from the Palestinian Authority 
(PA) President Mahmoud Abbas, who 
congratulated Tebboune on the success of 
the parliamentary elections.Tebboune's 
website reported that both leaders, 
“Exchanged the latest developments in the 
region, and also discussed the Arab summit 
to be held in Algeria in the future.”Abbas 
thanked the Algerian president and people 
for their continuous support for Palestine 
and its people, pointing out that this support 
strengthens the Palestinians against the 
Israeli occupation's aggression, according to 
the Middle East Monitor.

Pentagon confirms training 
assassinators implicated in Haiti

Pentagon confirmed that some of the former 
Colombian servicemen arrested after last 
week’s assassination of Haiti’s president 
previously received US military training.
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Iranian official: Dealing with drug problem a global 
responsibility
Iran's Ambassador and Permanent Representative to International Organizations 
in Vienna Kazem Gharibabadi stated that tackling the drug problem is a global 
responsibility.
Gharibabadi made the remarks in reference to the martyrdom of three Iranian police 
officers in the fight against drug traffickers recently.
He wrote in a tweet on Thursday that " Europeans should look for drugs on their own 
streets. Tackling the global drug crisis requires the acceptance of responsibility.
According to the disciplinary force in Iran, during a clash with armed drug traffickers in 
Kahnooj, in southern province of Kerman, on Wednesday, an armed drug trafficking gang 
was destroyed and two traffickers were killed, one wounded and three arrested too. One 
of the dead was the leader of a gang of villains.

Intelligence min. meets Iraq’s National Security Agency chief
Iraq’s National Security Agency chief, Abdel Ghani al-Asadi, met and held talks in Baghdad 
with Iran’s Intelligence Minister Mahmoud Alavi.During the meeting that was held on 
Thurs, the latest security and intelligence developments and strategies for developing the 
horizons of joint cooperation between Baghdad and Tehran were discussed.In this meeting, 
Alavi emphasized Iran's efforts and support to guarantee security and stability in Iraq and 
spoke about the need for major changes in mutual relations to meet the interests of the two 
countries.Al-Asadi, in his turn, underlined the importance of strengthening bilateral relations 
through the exchange of experiences and security information to fight against terrorism and 
narcotics and also to ensure the security of common borders.The Minister of Intelligence of 
the Islamic Republic of Iran arrived in Baghdad on Wednesday to meet with Iraqi officials.
Alavi also met with Iraqi President Barham Salih and Iraq's National Security Adviser Qasim 
al-Araji to discuss the development of bilateral relations.

The disclosure 
that some of the 
assassination 
suspects received 
US training, 
which has not 
been previously 
reported, is certain 
to complicate the 
already murky 
understanding of 
how the plot to kill 
Moïse took shape, 
and who was 
involved.
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Ulyanov:
US 
overestimated 
influence of 
maximum 
pressure on 
Iran
 The Russian Permanent 
Representative to 
the International 
Organizations in Vienna 
said that the course of 
the Vienna talks proves 
once again that the 
US overestimated the 
influence of maximum 
pressure on Iran.
Mikhail Ulyanov in a 
tweet on Thursday once 
again criticized the US 
campaign of maximum 
pressure on Iran.
"The course of the 
#ViennaTalks proves 
once again that US 
overestimated the 
influence of maximum 
pressure on #Iran," 
he wrote."Pressure 
continues but Iran isn’t 
in the rush although it 
knows that the sooner 
the talks are completed 
the sooner sanctions 
are lifted. Sanctions are 
not the only factor that is 
taken into account," he 
added.Ulyanov's latest 
comments on the Vienna 
talks come as the city 
hosted six rounds of talks 
to revive the JCPOA, and 
speculation about the 
seventh round of talks has 
intensified in recent days.
Since April, 
representatives from 
Iran and the P4+1 group 
of countries have been 
held talks in Vienna aimed 
at revitalizing the JCPOA 
and bringing the US back 
to compliance. The US 
has sent a delegation 
to Vienna but it is not 
attending the JCPOA 
Joint Commission talks 
directly as Washington 
is no longer a party to 
the deal. It has, however, 
held separate talks with 
the other parties to the 
JCPOA.Under former 
president Donald Trump, 
the US left the JCPOA in 
2018 and returned the 
sanctions that had been 
lifted against Tehran as 
part of the agreement. US 
President Joe Biden has 
said Washington is willing 
to return to the pact if 
Tehran first suspends 
its countermeasures 
taken in response 
to US violations and 
reimposition of sanctions.
Iran says the onus is on 
the US to revive the deal 
as it was Washington, 
not Tehran, that left 
the internationally 
recognized accord 
in defiance of global 
criticism.
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 Syria’s Foreign Minister Faisal al-Mekdad expressed his 
country’s appreciation for the important role played by 
Iran in supporting Syria in its war on terrorism.
The Syrian minister made his remarks during a meeting 
with a delegation from the Foreign Ministry of the Islamic 
Republic of Iran headed by Ambassador Reza Najafi.
The meeting focused on expanding relations between the 
foreign ministries of both countries, as well as laying the 
groundwork for stronger coordination and consultation in 
a variety of fields of mutual interest, particularly working 
to combat terrorism, including economic terrorism 
represented by unilateral coercive measures imposed on 
them.
During the meeting, Mikdad expressed his country’s 
government, and people's gratitude for Iran's important 

role in all political, military, and economic fields in 
supporting Syria in its war on terrorism, emphasizing the 
depth of Syria-Iran strategic relations and saying that Syria 
is pleased with the high level at which the relationship has 
reached.
He stressed that the reciprocal visits aid in the 
consolidation and strengthening of bilateral relations, as 
well as the activation of coordination, consultation, and 
exchanging views between the two foreign ministries, as 
well as the discovery of ways to improve them as a result 
of the serious and fruitful cooperation required by the 
current stage in various international forums.
He also reaffirmed Syria's support for Iran in the Vienna 
talks on the Iranian nuclear issue.
The relations between Syria and Iran, according to Najafi, 

a r e 
deep and significant, 

and they match the ambitions of the two nations' 
peoples.
He also reaffirmed Iran's continuous support for Syria's 
just position in various international organizations, and in 
the fight against terrorism and the restoration of security 
and stability across the country.
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China urges US to lift all 
anti-Iran sanctions
The Chinese embassy in Tehran wrote on 
its website on the sixth anniversary of the 
2015 nuclear deal also known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
between Iran and the P5+1 (the US, the UK, 
France, Russia, China plus Germany) that 
China’s Foreign Ministry Spokesperson 
Zhao Lijian answered CCTV reporter on 
Thursday that the anti-Iran bans should 
be removed thoroughly.Lijian stated, “July 
14 marks the sixth anniversary of the 
JCPOA on the Iranian nuclear issue. The 
JCPOA, the result of 13 years of painstaking 
negotiations, is an important outcome 
of multilateral diplomacy endorsed by 
UN Security Council Resolution 2231. It 
is a classic example of resolving disputes 

through dialogue and consultation, and a 
key pillar for upholding the international 
non-proliferation regime and promoting 
peace and stability in the Middle East.Joint 
efforts to safeguard and implement the 
JCPOA serve the common interests of the 
international community.”The Chinese 
spokesman further noted that the United 
States should abide by its commitments 
under the international accord and show 
sincerity.“China always believes that the 
full and effective implementation of the 
deal is the only effective way to resolve the 
Iranian nuclear issue. China welcomes 
the fact that the US seeks to return to the 
JCPOA. In the meantime, the US side needs 
to show sincerity by taking concrete actions 
to regain the trust of the international 
community, the spokesperson said.
Referring to the Joint Commission meetings 

of the JCPOA in the Austrian capital Vienna, 
he mentioned, “Negotiations on resuming 
the compliance of the deal have entered 
the final stage. All parties have shown 
their political will to reach an agreement, 
but there are still some differences that 
need to be bridged. The US should make 
an early decision to comprehensively and 
completely lift its illegal unilateral sanctions 
against Iran and third parties, while Iran 
should fully resume its compliance on this 
basis.” He also pointed to the role of Beijing 
in resolving the existing dispute on the 
revival of the nuclear deal, saying, “As an 
important party to the JCPOA, China is firmly 
committed to upholding the authority and 
effectiveness of the JCPOA and the Security 
Council resolution and taking a constructive 
part in the negotiations between the US and 
Iran to resume compliance. 



Armenia special market for Iranian small businesses: Deputy 
min.
An Iranian deputy minister has described Armenia’s market as a special opportunity for Iran’s small and 
medium-sized enterprises active in exporting foodstuff, home appliances and dried fruits.The CEO of 
Iran Small Industries and Industrial Towns Organization Ali Rasoulian told IRNA on Friday that in this 
week, Yerevan and Tehran signed a memorandum of understanding to expand cooperation.Rasoulian 
said Armenia is a member state of the Eurasian Economic Union, which can play a key role in turning into 
a transit root for Iranian commodities to Russia and even European countries.The shipment corridor can 
be used for the export of goods, supply of technologies, machinery as well as engineering and technical 
services, the deputy minister emphasized.Referring to his 2020 visit to Armenia and a meeting with the 
Armenian trade minister, Rasoulian noted that the Iranian organization expressed readiness to pave the 
way for positioning, planning and constructing of industrial towns in the neighboring country.

Police forces of Fars 
province have seized a 
consignment of narcotics 
in Shiraz, said a judiciary 
official of Fars Province.
Hojat al-Islam Seyyed 
Kazem Mousavi broke the 
news on Thursday, saying 
that the police force seized 
858 kilograms of illicit 
drugs, consisting of 817 
kilograms of hashish, 27 
kilograms of opium and 14 
kilograms of morphine.
In this regard, a smuggler 
was arrested and a car 
seized, he added.
Based on the United 
Nations reports, 
Afghanistan ranks first 
as the producer of opium 
and heroin in the world. 
Iran, being Afghanistan's 
neighbor, has always 
been the main route for 
smuggling narcotics to the 
Western world. 
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Taliban fighters captured the Spin Boldak-
Chaman border crossing on Wednesday, 
the second most important crossing on 
the border with Pakistan and an important 
source of revenue for the Western-backed 
government in Kabul.
But Afghan forces retook the area’s main 
market, the customs department and other 
government installations in the border 
town a few hours later on Wednesday, a 
senior government official in the southern 
province of Kandahar, where the crossing 
is located, told Reuters news agency on 
Thursday.
Government forces, who had initially fallen 
back to minimize civilian and security 
personnel losses, were conducting clearing 
operations, the official said, according to Al 
Jazeera.
He warned that the threat remained high 
as Taliban fighters outnumbered Afghan 
security forces in the area.
But Taliban spokesman Zabihullah 
Mujahid said his forces still held the border 
post.
“It is merely propaganda and a baseless 
claim by the Kabul administration,” he told 
Reuters.
Pakistan, worried about a spillover of 
fighting, had shut its side of the border 
at the second busiest border crossing 
on the main commercial artery between 
the second Afghan city of Kandahar and 
Pakistani ports.
Clashes between the Taliban and 
government forces have intensified as 
the United States-led international forces 
have been withdrawing and the Taliban has 
captured several districts and other border 
crossings in the north and the west.

With security deteriorating sharply, 
diplomatic efforts have focused on pushing 
the rival Afghan sides to make progress 
towards a ceasefire at talks that they have 
been holding intermittently in Qatar.
President Ashraf Ghani was due to meet 
regional leaders in Uzbekistan on Thursday 
as the deteriorating security raises fears of 
a new Afghan refugee crisis and Pakistan 
said it would host a conference of senior 
Afghan leaders in a bid to find solutions.
Pakistan was for years accused of backing 
the Taliban with the aim of blocking 
the influence of its old rival India in 
Afghanistan. Pakistan denied that.
“Important Afghan leaders, including 
Hamid Karzai, have been invited,” 
Pakistan’s Information Minister Fawad 
Chaudhry said on Twitter, referring to the 
former Afghan president who remains an 
influential figure in Kabul.
Chaudhry said Pakistani Prime Minister 
Imran Khan spoke to Karzai late on 
Wednesday. He did not elaborate but told 
Reuters that Taliban leaders would not be 
attending as Pakistan was holding separate 
talks with them.
Karzai and some top Afghan political 
leaders are expected to fly to Qatar this 
weekend for talks with members of the 
Taliban who have an office in the capital, 
Doha.
The armed group ruled Afghanistan from 
1996 until their removal in 2001, weeks 
after the September 11, 2001 attacks on 
the US.
They have since been fighting to expel 
foreign forces and topple the Western-
backed government in Kabul.

The detention of Dimitri Herard was confirmed 
by Bed-ford Claude, a Haitian prosecutor; Israel 
Jacky Cantave, a spokesperson for Haiti’s prime 
minister; and Carl Martin, a close friend and 
colleague of Hérard’s. Much public anger has been 
directed against Herard, as Haitians wonder how 
a team of alleged assassins appeared to easily 
infiltrate Moise’s residence only to be later swiftly 
taken into custody.
It isn’t clear on what charges, if any, Herard is being 
held. “The justice (system) wants him to answer 
questions,” Claude told The Washington Post.
Haitian police on Wednesday evening announced 
the arrest of two new suspects, including a former 
top police officer, as their investigation continues. 
Four high-ranking members of the president’s 
security detail are also being held in isolation as 
authorities continue to track down other fugitives, 
police chief Leon Charles told reporters during a 
news conference.
It wasn’t clear if Herard was among the four people 
that Charles referenced. A senior Haitian police 
official didn’t respond to multiple requests for 
comment on Herard’s detention.
“The investigation is very advanced,” Charles 
said, according to AP. “We are looking for these 
assassins, and wherever they go we need to 
capture them, arrest them and bring them to 
justice.”Officers searched the home of Gilbert 
Dragon, a former police superintendent and one 
of the two people whose arrest was announced 
Wednesday. They confiscated several bullet 
cartridges, firearms and bulletproof vests, police 
said in a statement.Dragon is close to Herard, the 
presidential guard’s chief, according to Pierre 
Esperance, head of a human rights group that has 
extensively studied the country’s security forces. 
Dragon is also a close associate of Guy Philippe, 
one of Haiti’s best-known rogue revolutionaries 
— now behind bars in the United States.
Philippe, a former Haitian police officer who left 

the force about the same time as Dragon, led a 
successful 2004 coup against then-President Jean-
Bertrand Aristide. He was jailed for nine years in 
the United States in 2017 for conspiracy to launder 
drug money.
According to the Miami Herald, Philippe admitted 
he accepted between $1.5 million and $3.5 million 
in cocaine profits from Colombian traffickers for 
allowing them to use Haiti to ship cocaine to the 
United States between 1999 and 2003. By pleading 
guilty to a single money-laundering conspiracy 
charge, Philippe avoided the risk of a trial on the 
initial charge of participating in a drug-trafficking 
scheme, the newspaper wrote.
Conviction could have meant a life sentence.
The other suspect named by police on Wednesday, 
a Haitian man identified as Reynaldo Corvington, 
is accused of providing the suspects with housing 
and giving them sirens to use on top of their cars. 
He is alleged to have worked with James Solages, 
a US citizen who was detained in recent days, 
according to AP.
Corvington owns a private security company 
called Corvington Courier & Security Service, 
which he established in 1982, according to its 
website, which provides tips on how to survive a 
kidnapping.
Authorities in Haiti are investigating Moise’s 
killing with help from senior FBI and Department 
of Homeland Security officials and Colombia’s 
government. Bogota said at least 18 Colombian 
nationals, many of them former soldiers, have 
been arrested and remain detained in Haiti on 
suspicion of committing the assassination. Three 
other people of Haitian ancestry also have been 
arrested and at least three suspects killed, as police 
continue to investigate those detained to identify 
the masterminds behind the slaying.
One of the leading suspects is Christian Emmanuel 
Sanon, a 62-year-old Haitian man with long-
standing ties to Florida, who police say was aiming 
to assume the country’s presidency. They allege 
that Sanon, who is in custody, recruited some 
of the assailants accused of helping kill Moise 
through a Venezuelan security firm based in the 
United States by telling them they would be his 
bodyguards. Moise was killed inside his home 
early on the morning of July 7.

Kabul, Taliban Say Hold Afghanistan-Pakistan 
Border Crossing

Head of Haitian Presidential Guard Taken into 
Custody

 The head of security at the presidential palace in Port-
au-Prince has been taken into custody as part of an 
investigation into the mysterious assassination of 
President Jovenel Moise, who was killed last week in his 
home in the hills above Haiti’s capital.

Afghanistan’s security forces have retaken control of a 
crucial southern border crossing with Pakistan that the 
Taliban briefly captured, a senior Afghan government 
official said, but the Taliban dismissed the claim, saying it 
still holds the town.
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  کارمند فروش )خانم و آقا(
  حقوق ثابت اداره کار + مزایا +پورسانت +بیمه +پاداش 

  بهره مندی از سرویس و دوره آموزش کاربردی
ساعت کاری : 8الی 14:30

09912539265
جهت پر کردن فرم استخدام به سایت شرکت آرمان 

پخش سراسری جام جم مراجعه نمایید.
www.armanpakhsh.com/estekh-

/dam2021

   یک  انبار دار آقا    در شرکت معتبر  آرایشی و  بهداشتی
  حقوق + بیمه   

33352723  ،09139587843

   کارشناس فروش در فضای مجازی
  مسلط به زبان  انگلیسی یا عربی 

  دارای حداقل یکسال سابقه کار مرتبط
  حقوق و مزایا متناسب با میزان مهارت

ارسال رزومه به ایمیل یا واتس آپ:
sepahanmarble@gmail.com

09367061836

   کارمند خانم  طراح گرافیست 
  مسلط به تولید محتوا

  به صورت تمام وقت و  پاره وقت
  با حقوق پایه ،   جهت کار در فروشگاه  رایانه 

  محدوده رباط   09029028107

نیازمند  نیروی خانم، درمحیط کامال  زنانه 
 بدون  ارباب رجوع

 جوابگویی به تلفن همکاران باربری ورانندگان
 حقوق ثابت+  پورسانت

 فقط تماس بگیرید
 محدوده امام خمینی     09132690242

به  کارمند دفتری خانم عالقمند مســلط به :  تایپ  
اینترنت   کامپیوتر  نیازمندیم

آموزش  رایگان تولید محتــوا و درج محتوا در  وب 
سایت های مختل️ف

محل شرکت: خیابان رباط، خیابان باهنر 
ساعت کاری: 8:00 الی 14:30

پنج شنبه ها تا ساعت 13
بیمه نداریم

33700007  ،09139131971

استخدام  شرکت معماری
**کارشناس فروش خانم

  با روابط عمومی قوی ومسلط بر  اصول  بازاریابی
  به صورت نیمه وقت

**کارشناس  معماری خانم 
 مسلط به فاز2  به صورت تمام وقت

 ارسال رزومه جهت هماهنگی به شماره:09134049770

 کارشناس فروش خانم،   مسلط به امور بازاریابی 
  ترجیحا با سابقه کار در زمینه فروش سنگ و آجرنما

  ثابت در محل 
 با حقوق عالی و ایده آل همراه با پاداش و...  

09133654921

برنامه نویس اندروید  
 ترجیحا خانم،  خالق و با انگیزه

09369729383

مدیر بازرگانی
 با حداقل 5 سال سابقه کاری

تسلط  کامل به زبان انگلیسی
 استان مورد نیاز: اصفهان

saharvardinejad@gmail.com

امور سینمایی استان اصفهان در نظر دارد جهت تکمیل 
کادرپرسنلی خود از افراد واجد شرایط به شرح ذیل 

استخدام بعمل آید.
اقا و خانم ، حداکثر سن 30

مدرک تحصیلی دیپلم فنی و ســایر رشته ها فوق 
دیپلم به باال

تماس: 32207576
@cinemaisf

  کارمند خانم زیر ۳۰ سال
 با فن بیان باال و روابط عمومی باال

 مسلط به مایکروسافت آفیس )ورد و اکسل(
 با حداقل دوسال سابقه کاری،  جوان و متعهد

 جهت امور دفتری و پیگیری فروش
  در شرکت معتبر  بسته بندی خشکبار 

 خیابان امام خمینی
  ارسال مشخصات یا رزومه در واتساپ:

03133243773   ، 09354038818

 تعدادی  موتورسوار با موتورسیکلت
   با بیمه تامین اجتماعی،    همراه با وام 3 درصد

) قرض الحسنه ای(
   وبا  گوشی اندروید،    هزینه سوخت

  پاره وقت و تمام وقت
 درآمد روزانه تمام وقت 400000 الی 450000 تومان

  درآمد روزانه نیمه وقت 250000تومان
  محدوده بزرگمهر    36308008

بازار کار

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

به تعدادی  نیروی ماهر وساده )خانم وآقا( جهت 
کاردر  تولیدی  کی️ف همسفر نیلز مندیم 

 محدوده بزرگمهر 
32640284   ،09384052831

کسب و کار
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

الزام دریافت »اینماد«؛ چالش جدید برای کسب وکارهای نوپا
دبیر انجمن فین تک ایران گفت: الزام دریافت »اینماد« به عنوان شــرط تخصیــص درگاه پرداخت به 
کسب وکارهای نوپا، چالش جدیدی را برای آن ها رقم می زند؛ چالشی که رشد اکوسیستم استارت آپی را با 
ُکندی مواجه خواهد کرد. در روزهای گذشته نامه ای از سوی مجموعه »شاپرک« به شرکت های پرداخت یار 
ابالغ شد که براساس آن شرکت های پرداخت یار ملزم شدند از مردادماه در حین ثبت  اطالعات پذیرندگان 

جدید در سامانه جامع شاپرک، ضمن اعتبار ســنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با 
اطالعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی را نیز بررسی کنند و در صورت عدم انطباق، درگاه پرداختی به آن ها 

تخصیص ندهند. پس از انتشار این نامه، اظهار نظرهای گوناگونی شکل گرفت که بیشتر آنها پیرامون چالش جدیدی 
بود که این نامه برای کسب وکارهای کوچک ایجاد می  کند.

کسب وکارهای بزرگ از شرکت های PSP )شرکت های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک ها و مشتریان تجاری هستند( 
درگاه می گیرند و بدین ترتیب و با اجرای نامه جدید شاپرک، استارت آپ های جدید باید پس از دریافت اینماد، درخواست درگاه پرداخت کنند.

»مصطفی نقی پورفر« دبیر انجمن صنفی فناوری های نوین مالی ایران )فین تک ایران(، در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در این خصوص اظهار داشت: 
الزامی شدن دریافت اینماد برای کسب وکارها، یک چالش جدید برای شروع کار و رشد در اکوسیستم استارت آپی کشور است.

اکنون شرکت فوالد مبارکه 45 
درصد از نیاز فوالدی کشور را 

تامین می کند و بزرگترین تولید 
کننده آهن اسفنجی در جهان 

محسوب می شود. این شرکت 8 
کوره فوالدسازی زیر سق️ف دارد 
که به نوعی بزرگترین کارخانه با 

این تعداد کوره قوس در جهان به 
شمار می رود

،،
اخبار اصفهان
گـــزارش
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استفاده پساب در فوالد مبارکه به ۱۱ شهر می رسد؛

فوالد مبارکه؛ اولین شرکت در استفاده از پساب برای تولید

با اینکه در اوایل دهه 
90 شرایط تاب آوری 

بسیار کمی داشتیم و در 
یک زمان بسیار کوتاهی 

به دلیل اتفاقات رخ 
داده، فعالیت تولیدی 

این شرکت متوق️ف  شد 
اما در شرایط حاضر 
با حداقل تامین نیاز 

آبی، این تاب آوری در 
مجوعه فوالد افزایش 

یافته است

مدیر ارشد خدمات فنی و پشــتیبانی شرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به اقدامات گسترده و موثر فوالد مبارکه در کاهش مصرف 
آب گفت: اجرای طرح انتقال پســاب شهری برای استفاده در 
فرایند تولید، افزایش شدید سطح بهداشتی محیط را به همراه 
داشت و میزان تاب آوری این شرکت را نیز به میزان قابل توجهی 

افزایش داد.

جــواد نیلــی در برنامــه 
گفت وگــوی ویــژه خبری 
شبکه پنج سیمای اصفهان، 
اظهار کرد: فوالد مبارکه با 
ســهم تولید ۴۵ درصدی 
فــوالد یکــی از بزرگترین 
شرکت های فوالدی کشور 
و بزرگترین مجموعه فوالدی در خاورمیانه 

و شمال آفریقا است.

   فوالد مبارکه؛ اولین شــرکت در 
استفاده از پساب برای تولید

وی با بیان اینکه برای تولید فوالد عالوه بر 
انرژی و ســنگ آهن به آب هم نیاز است، 
افزود: بــرای تامین آب مــورد نیاز جهت 
تولید فوالد، ســال ها از آب خام استفاده 
می شــد ولی الزاماتی که به دالیلی نظیر 
مشــکالت کمبود آب در فــالت مرکزی 
ایران بــه فوالد مبارکه تحمیل شــد، این 
شرکت برای اولین بار به استفاده از پساب 
برای چرخه تولید روی آورد. مدیر ارشــد 
خدمات فنی و پشــتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه گفت: این شرکت در ابتدا و در دهه 
۸۰ از پساب صنعتی تصفیه شده شرکت 
برای چرخه تولید استفاده کرد. با این اقدام 
بخش زیادی از نیاز آبی به آب خام خود را 
کاهش دادیم. در اوایل دهه ۹۰ نیز به عنوان 
اولین شرکت در حوزه خرید پساب شهری 
از مجموعه شــهرهای مجاور وارد شدیم و 
با اجرای شبکه های پساب شهری، ایجاد 
تصفیه خانه ها و ایجاد خطــوط انتقال از 
پساب شــهری برای فرایند تولید استفاده 

کردیم.

   برنامه برای کاهش 50 درصدی آب 
در فوالد مبارکه از طریق پساب شهری

نیلی ادامه داد: در واقع این شــرکت با این 
اقدام موفق شــد نیاز آبی خود را تا امروز 
۳۰ درصد کاهش دهد اما در افق باالتری 
در تالش اســت تا ۵۰ درصد اب مودر نیاز 
خود را از طریق پساب شهری تامین کند. 
این مسئله پیامدهای بسیار مثبتی داشته 
اســت که از جمله آن می توان به افزایش 
سطح بهداشــت محیط و وضعیت محیط 
زیست اشاره کرد به همین دلیل این اقدام 
به عنوان یــک اقدام مثبــت در مجموعه 
استان مورد استفاده قرار گرفته است. وی 

خاطرنشان کرد: همچنین اجرای این پروژه 
توسط شــرکت فوالد مبارکه باعث شد تا 
اقدامات مشابه، به یک دستور از سوی برخی 
وزارتخانه ها از جمله وزارت صمت و وزارت 
نیرو برای شرکت هایی شود که پس از فوالد 
مبارکه اقدام به استفاده از پساب برای فرایند 

تولید کردند.

   تعداد شــهرهای حاضر در طرح 
انتقال پساب شهری به 11 شهر افزایش 

می یابد
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: در حال حاضر ۹ 
شهر در پروژه انتقال پساب شهری به فوالد 
مبارکه برای استفاده در فرایند تولید حضور 
دارند اما بســیاری از شــهرها برای بهبود 
شرایط محیط زیســت و بهداشت محیط 
خود متقاضی شدند که اقدامات مشابهی 
را به صورت مشترک با فوالد مبارکه انجام 
دهند. در همین راستا قصد داریم این تعداد 
شهر را به ۱۱ شهر افزایش دهیم. باید توجه 
داشت که به کرات می توان از پساب استفاده 

کرد.

   پایداری تولیــد در فوالد مبارکه، 
اولین نیاز صنایع پایین دستی

نیلی درباره منافع اجرای پروژه اســتفاده 
از پساب برای شرکت فوالد مبارکه اظهار 
کرد: این طرح منافع زیادی به دنبال دارد. 
ما ذی نفعان بسیاری داریم که اولین آن ها، 
جامعه صنعتگرانی هستند که ورق فوالد 
ماده اولیه آن ها محسوب می شود. بنابراین 
اولین نیاز آن ها پایداری تولید در مجموعه 
فوالد مبارکه اســت که این مسئله یکی از 

بهترین پیامدهای اجرای این پروژه است.

   افزایش تاب آوری در تولید با اجرای 
طرح استفاده از پساب

وی افزود: اگر ما همانند قبل آب خام خود 
را از منابع دیگر تامین می کردیم با توجه به 
شرایطی که در چند سال اخیر از نطر آبی رخ 
داد، متحمل توقفات بسیاری می شدیم ولی 
با خرید پساب و استفاده از پساب شهری 
و صنعتی این نیاز خود را به شدت محدود 
کردیم بنابراین باعث شد تاب آوری ما در 
زمینه تولید افزایش یابد و در نتیجه به عنوان 
اولین نیاز ذی نفعان ما، پایداری خط تولید 
برقرار شود. این مسئله منجر به ثبات قیمت 

و نبود وقفه در عرضه در بازارها خواهد بود.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 
فوالد مبارکه ادامه داد: دومین انگیره فوالد 
مبارکه برای حرکت به این سمت، کاهش 
وابستگی این شرکت به آب خام است که 
با اجرای این پروژه نیاز آب خام این شرکت 
به شدت کاهش یافت. این مسئله نیز انتظار 

بخشی از جامعه به عنوان ذی نفعان فوالد 
مبارکه بود که انجام شد.

   پروژه 90 ساله ای که 5 ساله انجام شد
نیلی تصریح کرد: نکته دیگری که می توان 
در این خصوص گفت تبعــات اجتماعی 
است. این اقدام فوالد مبارکه که مدت زمان 
۳۰ ساله یا به قول دوستان آبفا ۹۰ ساله به 
۵ سال تبدیل شد، شرایط زیست محیطی و 
بهداشت محیط در منطقه را به شدت بهبود 
بخشید. پیشــتر فاضالب خام وارد چرخه 
رودخانه زاینده رود می شــد در حالی که 
اکنون این مســئله به طور کلی در این ۱۱ 
شــهر عمال اتفاق نمی افتد؛  این پساب ها 
کامال تصفیه می شــود و با خطوط انتقال 
به فوالد مبارکه برای اســتفاده در صنعت 

منتقل می شود.

   کاهش میزان مصرف آب مطلق در 
فوالد مبارکه

وی ادامه داد: فوالد مبارکه اقدامات بسیاری 
را در زمینه کاهش مصرف آب انجام داده 
است. اولین اقدام کاهش نیاز آب مطلق، چه 
از پساب و چه آب خام، بوده که به میزان آبی 
است که به ازای تولید هر تن فوالد مصرف 
می شود. در همین راستا خطوط انتقال آب 
به دلیل وجود نشــتی با هزینه های بسیار 
زیاد اصالح شد و فرایندهای خنک سازی 

تجهیزات و محصوالت را تغییر دادیم.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: عالوه بر موارد 
مطرح شده برج های خنک کننده را نیز به 
منظور کاهش مقدار مطلق اب در چرخه 
تولید تغییر دادیم. اقدام بعدی هم استفاده 
از پســاب صنعتی و بازچرخانی مکرر آب 
است که باعث شده قسمت عمده نیاز آبی 
فوالد مبارکه از محل تصفیه پساب صنعتی 
شرکت فوالد تامین شود. استفاده از پساب 
شهری نیز از جمله دیگر اقداماتی است که 
در زمینه کاهش مصرف اب در فوالد مبارکه 

انجام شده است.

   فوالد مبارکــه در زمینه آب کم 
مصرف ترین فوالدساز جهان است

نیلی درباره جایگاه فعلی شــرکت فوالد 
مبارکــه در کشــور و جهان نیــز گفت: 
اکنون شــرکت فوالد مبارکــه ۴۵ درصد 
از نیاز فوالدی کشــور را تامین می کند و 
بزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی در 
جهان محسوب می شــود. این شرکت ۸ 
کوره فوالدســازی زیر ســقف دارد که به 
نوعی بزرگترین کارخانه با این تعداد کوره 
قوس در جهان به شمار می رود. این شرکت 
همچنین کمترین مقدار مصرف آب به ازای 
تولید هر تن فوالد خــام را در جهان دارد و 
به همین دلیل برترین شــرکت در زمینه 
کاهش مصــرف آب در فراینــد تولید نیز 

محسوب می شود.

   پروژه های اســتفاده از پساب در 
تولید مقرون به صرفه است

وی افزود: شاید اجرای پروژه های استفاده از 
پساب در وهله اول هزینه بر باشد اما میزان 
هزینه توقف تولید نشان می دهد این اقدام 

سود بزرگی برای شرکت ها از جمله فوالد 
مبارکه به ارمغان می آورد. در همین راستا 
شــرکت فوالد مبارکه از سال ۹۱ اقدامات 
مربوط به این حوزه را آغاز کرد و اکنون در 
حال بهره برداری از آن اســت. مدیر ارشد 
خدمات فنی و پشــتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشــان کرد: در صورتی که 
مقایسه ای بین هزینه های اجرای این پروژه 
و ســودی که برای فوالد مبارکه به همراه 
داشته است، انجام شــود می بینیم که با 
پایداری تولید در مجموعه فوالد، این هزینه 
برگشت پذیر بوده و سایر شرکت ها نیز می 
توانند با ورود به این حوزه نیاز آبی خود را 
تامین کنند. نیلی با بیان اینکه دو نوع تصفیه 
خانه وجود دارد گفت: نوعی از این تصفیه 
خانه ها که توسط ســازمان آبفا تاسیس 
می شود، فاضالب شهری را به پساب قابل 
اســتفاده برای آبیاری گیاهان غیرمثمر 
تبدیل می کند. این در حالی است که این 
آب برای فوالد مبارکه قابل استفاده نبوده و 
الزم است در تصفیه خانه های تکمیلی، این 
آب به آب صنعتی تبدیل شود که فرایند آن 
فارغ از استفاده مواد شیمیایی و انرژی زیاد، 

بسیار هزینه بر است.

   بهبود شرایط زیست محیطی در 
حوزه زاینده رود با اجرای طرح انتقال 

پساب فوالد مبارکه
وی درباره تاثیر این پروژه به کاهش آلودگی 
نیز اظهار کرد: اگر بــه صورت کالن حوزه 
زاینده رود به این قضیه نگاه کنیم متوجه 
می شویم که اولین سود آن بهبود شرایط 
زیست محیطی در کل مجموعه زاینده رود 
است که عاید همه بهره برداران این حوزه و 

مردم این منطقه می شود.

   افق دید فوالد مبارکه در استفاده 
از منابع آبی

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 

فوالد مبارکه گفت: افق دید فوالد مبارکه 
قطع وابستگی به آب خام و منابع آب جاری 
یا زیرزمینی در منطقه اســت. در همین 
راستا دو اقدام بزرگ انجام شده که اولین 
آن ها، استفاده از پساب شهری و صنعتی 
بود اما دومین اقــدام و اقــدام بزرگتر ما، 
 انتقال آب از دریاهای آزاد به صنایع بزرگ

 استان است.

   اجرای طرح انتقال آب از دریای آزاد 
به اصفهان

نیلی با بیان اینکه امیدواریم این کار طی ۳ تا 
۵ سال آینده به نتیجه برسد، افزود: با اجرای 
این طرح، وابستگی شرکت فوالد مبارکه به 
منابع آبی داخل استان به صورت کامل قطع 
می شود و نیاز آن از طریق منابع نامحدود 
متصل به دریا تامین می شود. اما از آنجا که 
این کار هزینه بسیاری دارد، الزم است پیش 
از آن فرایند خود را به گونه ای تغییر دهیم که 
مصرف آب مطلق در فوالد مبارکه کاهش 
یابد. وی ادامه داد: پایداری خط تولید برای 
فوالد مبارکه بسیار مهم است. با اینکه در 
اوایل دهه ۹۰ شرایط تاب آوری بسیار کمی 
داشــتیم و در یک زمان بسیار کوتاهی به 
دلیل اتفاقات رخ داده، فعالیت تولیدی این 
شرکت متوقف  شد اما در شرایط حاضر با 
حداقل تامین نیاز آبــی، این تاب آوری در 

مجوعه فوالد افزایش یافته است.

   ثبت رکورد تولیــد 2 میلیون تن 
فوالد در بهار 1400

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این شرکت در 
سه ماه اول سال جاری موفق به ثبت رکورد 
تولید دو میلیون تن فوالد شد که افتخاری 
برای مجموعه کشور محسوب می شود اما 
باید توجه داشت که با اقدامات انجام شده 
در حوزه مصرف آب به ایــن هدف بزرگ 

دست پیدا کردیم.
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افزایش ۱۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۱۳۸ درصدی 

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به طور میانگین خبرداد و گفت: بحث همسان 
سازی یکی از توقعات و آرزوی بازنشستگان بود. حجت اهلل میرزایی در دومین جلسه 
شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت کار در آذربایجان شرقی افزود: به 
طور متوسط در تأمین اجتماعی شاهد افزایش ۱۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان 
بودیم و در صندوق کشوری نیز بیش از ۸۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان اتفاق 
افتاد که خوشبختانه این اقدام منجر به رضایت حدود ۶ میلیون بازنشسته کشوری و 
لشکری شده است. وی با اشاره به تحقق طرح توسعه دولت الکترونیک در سازمان های 
تأمین اجتماعی و بهزیســتی و سایر ســازمان ها، گفت: از چندین سال قبل حذف 
دفترچه های تأمین اجتماعی مطرح بود که خوشــبختانه امروزه این امر در بخش 
خصوصی، مطب ها و داروخانه ها تکمیل شده اســت و امیدواریم هر چه سریع تر در 

بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی نیز تکمیل شود.

قرار گرفتن تأسیسات گردشگری در گروه یک رتبه بندی مشاغل کرونا
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: قرار گرفتن تأسیسات گردشگری 

در گروه یک رتبه بندی مشــاغل کرونــا مؤثرترین اقدام حمایتی اســت که در کنار 
بســته های حمایتی ســه گانه انجام شــد. ولی تیموری در نشســت با مدیران کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی و معاونان گردشگری ۳۱ استان کشور 
که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شــد به تشریح مهمترین اقدامات، فعالیت های 
حمایتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دوران کرونا پرداخت. 
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این نشست 
با قدردانی از تالش های انجام شده از سوی مدیران کل ســتادی و استانی و معاونان 
گردشگری ۳۱ استان کشور در دولت تدبیر و امید، گفت: این حوزه در چهار سال گذشته 
عملکرد بسیار خوبی داشــته به گونه ای که رئیس جمهوری و وزیر میراث فرهنگی، 
 گردشگری و صنایع دستی عملکرد حوزه گردشگری در دولت دوازدهم را قابل تقدیر 

عنوان کرد.

استان ها حداقل یک بازارچه دائمی صنایع دستی داشته باشند
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: باید در تمامی استان ها 

حداقل یک بازارچه دائمی صنایع دســتی وجود داشته باشــد تا هنرمندان بتوانند 
محصوالت تولیدی خود را بــرای مردم عرضه کنند. جلســه ارائه گزارش عملکرد 
معاونت صنایع دستی و هنرهای ســنتی با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، معاون توســعه مدیریت و منابع، مدیرکل دفتر حوزه وزارتی و امور 
بین الملل، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور و مدیران این معاونت در سالن 
فجر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد. علی اصغر مونسان 
در این جلسه گفت: با توجه به حجم مخاطب بسیار باالیی که در حوزه صنایع دستی 
وجود دارد و توزیع جغرافیایی زیادی که در کشــور پهناوری مانند ایران داریم، کار 
کردن در این حوزه را سخت می کند. آموزش همه افراد عالقه مند و ترویج رشته های 
صنایع دستی، تولید و پایش محصوالت صنایع دستی کار سختی است که خوشبختانه 

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی به خوبی از عهده آن برآمده است.
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      فوالد مبارکه در زمینه آب کم مصرف ترین فوالدساز جهان است
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