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افزایش افسارگسیخته اجارهبها و کمیابی مسکن در اصفهان
امان مستاجران را بریده است؛
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تحوالت منطقه؛
اوپک
ایران در
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ در ﺳﺎل  2019ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻫﺎىازدﻧﯿﺎى
ﺑﺎزﻧﺪه
اسبقﻫﺎ و
پیش بینی نمایندهﺑﺮﻧﺪه

افزایشی
قیمت نفت روند
در ﺳﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
خواهد داشت
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺎ در ﺳﺎل  2019ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ درواﻗﻊ

ﺑﺮﺧﻰ از اﻓﺮاد ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
نماینده اســبق ایران در اوپک میگوید شهادت ســردار سلیمانی و
رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل  2019در ﻣﺠﻤﻮع  112ﻣﯿﻠﯿﺎرد
یارانش اثرات روانی خود را در بازار انرژی نشــان داد و اکنون پاسخ
دﻻر ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد اﻓﺰوده اﻧﺪ ﮐﻪ رﻗﻤﻰ ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ
ایران تعیین میکند که نوســانات بازار انرژی تا کجا ادامه خواهد
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻒ ﺑﺰوس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪه اﺻﻠﻰ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب
یافت .او معتقد است بهترین پاســخ اقتصادی به تروریسم دولت
ﻣﻰ ﺷﺪ و ﻣﺎرك زاﮐﺮﺑﺮگ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﻧﺪه ﺑﺰرگ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻓﻬﺮﺳﺖ
آمریکا جدا کردن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی است
اﻣﺴﺎل ﺣﺘﻤﺎ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ... .
شهادت سردار قاسم سلیمانی و یارانش حاال زخمی عمیق بر ...
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ارز آوری محصوالت
غیرنفتی

ﺳﺎل
ایدر
بودجهﮐﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ
برای
ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮترﻣﻮرد
2020
کردن
کوچک
ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﻣﻰ
ﻗﺮار
حق کشاورز!

عکس:تسنیم

تعیینتکلیفقیمتبلیتهواپیما
در هفته جاری

ﻋﻠﻰ
ﻧﺠﺎت
ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﯾﺎرىاز
جهان
اﻣﺎمدر
ﻣﯿﺪانطرح
آب،قابل
ﺑﺮاىحوزه
مبارکهدر
دستاوردهایفوالد

حاج
سردار شهید
اصفهان گفت:
استاندار
قاسمو
ﻣﺒــﻞ
ﺗﺨﺼﺼــﻰ
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه
ﻫﻔﺪﻫﻤﯿــﻦ
درقلوب
ﺷــﻨﺒﻪدر
ﺳﻪبود که
ســرداری
رزمنده و
سلیمانی
ﻣﺤﻞ
ﺧﺎﻧﮕــﻰ روز
دﮐﻮراﺳــﯿﻮن
داشت.
جهان
آزادگان
اﻟﻤﻠﻠﻰ اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ در ﭘﻞ
جاﺑﯿﻦ
ﻫﺎى
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه
گردهمایــی گزینشگران
رضایــی
عباس
در ﯾﺎﻓﺖ.
ﮔﺸﺎﯾﺶ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺪتبرکت
عمر با
سال
ﭼﻬﺎر
ﻣﺎهازﺑﻪ
۶۲دى
افزود10:
اصفهانﮐﻪ از
اســتانﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
در اﯾﻦ
بزرگترین هدیه
گذشته بود
شهید
ایو
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺷﺮﮐﺖوداﺧﻠﻰ
سلیمانی109
داﯾﺮ اﺳﺖ،
روز
دریغش از
زحمات
توانســتدربه پاس
که می
ﻗﺮار
ﺑﺎزدﯾﺪبیﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻣﻌــﺮض
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را
خداوند دریافت کند ،شهادت بود.
دادﻧﺪ.
ابومهدی
شــهید
اظهار کرد:
وی
المهندس بااز
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻰ
ﻣﯿﺰﺑــﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه
اﯾــﻦ
سرباز شهید
خود را
داشــت
رفیعی که
جایگاه
ﻣﺮﮐﺰى،
رﺿﻮى،
ﺧﺮاﺳــﺎن
ﻓﺎرس،
اﺳــﺘﺎنﻫﺎى
آذرﺑﺎﯾﺠﺎناست که
مبنای عقل
ﺧﻮزﺳــﺘﺎن،و لذا
سلیمانی میدانست
ﺷﺮﻗﻰ،
ﺗﻬﺮان،
ﻫﻤﺪان،
یادی از شهید
حتما
سلیمانی
شهید
کنار نام
در
اﺳﺖ.
اﺻﻔﻬﺎن
اﻟﺒﺮز و
ﮔﯿﻼن،
ﻗﺰوﯾﻦ،
ابومهدی شود.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ...
در اﯾﻦ
2
رضایی گفت  :تاشهای بسیاری...
15:05
ﺳﺎﻋﺖ15:05
98/10/11ساعت
ﺳﮑﻪ98/10/15
ﻃﻼووسکه
ﺑﺎزارطال
بازار
ﺳﮑﻪ
ﻗﯿﻤﺖسکه
قیمت

ﻓﺮوش
ﻗﯿﻤﺖفروش
قیمت

ﻗﺒﻠﻰ
ﻗﯿﻤﺖقبلی
قیمت

ﻃﺮح
ﺳﮑﻪطرح
سکه
ﻗﺪﯾﻢ
قدیم

4,636,000
4,959,000

3,994,000
4,553,000

ﻃﺮح
ﺳﮑﻪطرح
سکه
ﺟﺪﯾﺪ
جدید

4,620,000
4,850,000

4,007,000
4,539,000

ﺳﮑﻪ
ﻧﯿﻢسکه
نیم

2,389,000
2,499,000

2,060,000
2,349,000

ﺳﮑﻪ
رﺑﻊسکه
ربع

1,480,000
1,550,000

1,247,000
1,440,000

ﮔﺮﻣﻰ
ﺳﮑﻪگرمی
سکه

920,000
930,000

859,000
910,000

ﻣﺜﻘﺎل
ﯾﮏمثقال
یک
ﻋﯿﺎر
 17عیار
ﻃﻼى17
طالی

2,057,000
2,141,000

1,764,000
2,012,200

ﻃﻼى
ﮔﺮمطالی
ﯾﮏگرم
یک
ﻋﯿﺎر
 18عیار
18

474,100
494,500

407,700
464,400

دﺳﺖ
ﻃﻼىدست
طالی
دوم
دوم

439,000
439,000

439,000
439,000

ﻃﻼى
ﮔﺮمطالی
ﯾﮏگرم
یک
ﻋﯿﺎر
 24عیار
24

632,200
659,300

543,600
619,300

نظاره هولناک جریان زندگی
اجتماعی!
فاصله
بدون
ماسک،
بدون
مشاغل خانگی
دستی و
صنایع
زمینههای
حمایت از هنرمندان اصفهانی در
2

یک گرم طالی

عکس:ایمنا

تا چند ســال پیش تنها تمرکز
دولت کشــور ما در صــادرات بر
محصوالت وابســته به نفت بود
اما به مدد تحریم ها (عدو شــود
ســبب خیر )...اندک اندک تمام
ارگانهای داخلــی از دولتیان تا
شرکتها و موسسات خصوصی
و مردم متوجه شــدند به غیر از
نفت میتوان محصوالت بسیاری
2
را صادر کــرد که ایــران درآنها
بازار طال و سکه  1400/4/26ساعت 16:05
پتانســیل دارد و بر روی هر کدام
مدیراموردیسپاچینگ و فوریتهای برق شرکت توزیع برق استان اصفهان:
تمرکز شــود درآمــد ارزی آن از
اگر خاموشیها اعمال نشود
قیمت فروش قیمت قبلی
قیمت سکه
نفت بیشتر میشود .محصوالتی
با افت فشار و فروپاشی کل شبکه روبرو میشویم
هم چون صنایــع معدنی ،میوه
سکه طرح
10,844,000 10,643,000
و تره بار ،خشــکبار ،محصوالت
قدیم
8
پلیمری و بســیاری در تولیدات
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد
سکه طرح
ﺷﻬﺮى ﺑﺎ10,632,000
10,
وزارت 28,000
ﺷﺪ
ﻣﻄﺮح
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ارﺷﺪ
ﻣﺮدﻣﻰ
در ﻣﻼﻗﺎت
مبارکه مطرح شد
کشورفوالد
فاضالب
سازمان آب
نیرو4و
یونسکو از
کمیسیون ملی
در بازدید دبیر کل
ﻣﺪﯾﺮان جدید
ﺳﻪ مواقع فقط
برخــی
ﺷﻬﺮوﻧﺪانو دیگر که در
مختص ایران اســت و میتواند
5,850,000 5,609,000
نیم سکه
بازارهای جهانی بسیاری را به خود
3,775,000 3,498,000
ربع سکه
اختصاص دهد اما متاســفانه در
2,312,000 2,263,000
سکه گرمی
این امر نیز برنامهریزی متداول و
سازمان
سخنگوی
ﺑﮕﯿﺮد
ﺗﺎ روﻧﻖ
ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻤﮏ
ﻓﻌﻠﻰ
دروﺿﻌﯿﺖ
رو از
ﻣﯿﺪان
ﻧﺠﺎت
ﺷﻬﺮى ﺑﺮاى
هایﺑﻪ
جنگﺑﺎﯾﺪ
همچنان که گفته میشودﻣﺮدم
موضوع زنگ خطر است
این
مواجهند
آب
کمبود
با
که
کشورهایی
ازاین
بود.
خواهد
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖسر آب
آینده بر
هدفمند وجود ندارد و هم اکنون
یک مثقال
ﺻﻔﺤﻪ 2
4,627,000
4,599,000
درصفحه
اداﻣﻪدر
ادامه
از
کشوری
هواپیمایی
عیار
17
طالی
2
محصوالت ایرانی با وجود کیفیت
تعیین تکلیف قیمت
زاینده رود بالی جان اصفهانیها نشود؛
یک گرم طالی
متناسب بازار بسیار کوچکی در
1,070,100 1,056,400
بلیت هواپیما در جلسه
 18عیار
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اردﺳﺘﺎن:
ﮔﺰارش
سطح جهانی به خود اختصاص
شواری عالی هواپیمایی
گزارش
طالی آب شده
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد
ﮔﺬاران را
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
دﻟﺴﺮدى
ﻧﺒﺎﯾﺪ
اصفهان نیاز داده اند.
4,630,000
4,
598,000
است
ورزشی
اماکن
نگهداری
تعمیر
ریال برای
میلیارد
ساالنه 100
نقدی
کشوریودر هفته جاری
اﺻﻔﻬﺎن
ﺷﻬﺮ
فرهنگیدر
میراثﻧﻮرى
گردشگریﻓﯿﺒﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻫﻤﯿﺖ
تاکید کرد:
اصفهان
ارشد
کارشناس
توجه به آمار تازه منتشر شده ...
با
ﺗﻮﻟﯿﺪى و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻟﺴﺮدى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻫﺎىگفت... :
ﺑﻨﮕﺎهداد و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اردﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از خبر
ﻫﺎى
ﻫﻤﻪ
ﺳــﺎل  2019ﺑﺎ
ﺗﻨﺶایران
اقتصاد
کشاورزی در
بخش
ﻣﺮدم
ﺑــﺮاى اﮐﺜﺮ
اش
اﻗﺘﺼﺎدى
درصد دارد.
 ۱۵تا ۱۶
برابر
سهمی
آﻏﺎز
2020
ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺖ
آنچنان
سهم
بودنواین
ﺟﻬﺎنکم
البته
ﺗﺤﻮﻻت
ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺳﺎﻟﻰ ﮐﻪ
نیســت زیرا با
معقول
ﺷﺪ .غیــر
هم
ﻣﻦ
بخش وﻗﻮع
در آن ﺑﻪ
ﻣﻬﻤﻰ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪتمام
صنعتی در
گسترش
ﮐﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﭼﯿــﻦ و
ﺟﻤﻠﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎکم
کشــاورزی نقش
بخش
دنیا
ﺟﻬﺎﻧﻰ
اﻗﺘﺼﺎد
ایفا ﺑﺮ
ﺑﺴﯿﺎرى
که این امر
میکند
ﺗﺎﺛﯿﺮتری را
رنگ
ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺧﻮاﻫﺪ
بودن بخش کشاورزی
اهمیت
بی
ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﺎل ﭼﻪ
اﻣﺎ در
ﻣﺸﺎﻏﻠﻰصنعتی
دهد بلکه
اﯾﻦنمی
نشان
را
ﺗﻮاندرﺑﺎ
اﺳــﺖ و ﻣﻰ
ﻣﻮرد
رساند .اما
اﺣﺘﯿﺎجرا می
شدن کشور
ﮔﺬارى
ﺧﯿﺎل
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ صنایع
آنیک سو
در از
راﺣﺖکه
شــرایطی
ﺷﮑﺴﺖ
ما اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺪون
ﮐﺮد
واﻫﻤﻪاست و از
تحریم شده
تولیدی
اﯾﺮان
اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ناشی از
ﺷﺎﯾﺪهای
آالینده
داﺷﺘﻪدیگر
سوی
ﻋﻘﺐ
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﺳــﺎلﻫﺎ
استاندارد عبور
صنایعازاز حد
این
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺳﺎل
اگرﭼﻨﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ
کرده اﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ
کشاورزی
بخش
است
اﯾﺮان
ﮐﻪ در
تواند خا
ﻣﺸﺎﻏﻠﻰمی
دادهقرار گیرد
ﻧﺸﺎنتوجه
مورد
ﺟﻬﺎن
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ
ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﻰ
بپوشاند
ﺷﻮﻧﺪبه ،خوبی
مذکور را
موارد
اﻧﺪﮐﻰ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺑﺮى
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎکشــور
پایداری برای
آوری
و ارز
از
راﺣﺘﻰ
اگر ﺑﻪ
ﻣﯿﺘﻮان
داشتهﺳﺎزى
ﺑﻮﻣﻰ
ریزي
برنامه
باشد .ولي
ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎش
ﻣﺸﺎﻏﻞ
اﯾﻦ
توسعه
سمت
اﻣﺮار به
اقتصادي
توسعه
ﺑﺎر
ﺑﺮاى اوﻟﯿﻦ
2020
در ﺳــﺎل
خدمات و
بخــش
فعالیتهــاي
ﺟﻬﺎن
ﺳــﺎل
باشــد30،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻى
منجر به
این کار
صنعت
ﺳﺎل
ﮐﻤﺘﺮ از30
ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﯿﺶ از
کشاورزي از
بخش
کاهش سهم
ﺷﺪن
ﭘﯿﺮ
ناخالصاﯾﻦ
تولیدﺷــﻮد و
ﻣﻰ
شود.
ﯾﻌﻨﻰمي
داخلي
اﯾﺮان
ﺟﻬﺎن  .ﮐﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻟﺒﺘﻪدردربخش
گذاری
سرمایه
مسلما
اﯾﻦ
ﭘﯿﺮى...به ایجاد...
کشاورزی

استاندار اصفهان:
ﺗﺨﺼﺼﻰﻣﺒﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
سلیمانی
جایگاه
شهیدﺧﺎﻧﮕﻰ در
دﮐﻮراﺳﯿﻮن
و
است
جهان
آزادگان
قلوب
ﯾﺎﻓﺖ
ﮔﺸﺎﯾﺶ
اﺻﻔﻬﺎن

1,426,700
1,409,800
ﮐﺎﻫﺶ15
روﯾﮑﺮد
اﺟﺮاى اﯾﻦ
اﻓﺰود  :ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارى
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در
ﮔﺬارى اﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺷﺘﻐﺎل و
ﮐﺎرﮔﺮوه
فنیدر ﺟﻠﺴﻪ
ﺗﺎﻣﻠﻰ
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ
اعتبار برای
ﺷﺎﻫﺪریال
میلیارد
جهان100 ،
نقش
ورزشگاه
احتساب
ﺗﺎﻻربدون
ساالنه
اصفهان گفت:
جوانان
ورزش و
اداره کل
مهندسی
اداره
رییس
درﺻﺪىادامه در صفحه
عیار
24
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت و
است .ﺑﻮدهاﯾﻢ.
نیازﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻗﺒﻞ در
اینﺳﺎل
ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻧﺴﺒﺖ
ﺗﻌﺪﯾﻞوﻧﯿﺮوى ﮐﺎر
استان
ورزشی
اماکن
نگهداری
تعمیر
فرصت نهایت استفاده در جهت رشد صنایع دستی
توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع
اﺻﻔﻬﺎنموثری
ﺷــﻬﺮدارى نقش
شــنا س
گــــــزارش کا ر
دردر
ﮔﻔﺖ:
ارﺗﺒﺎﻃﺎت
حسین محمودیه با بیان این که ردیف بودجه اختصاصی برای این امر پیش بینی نشده است ،افزود :این میزان جدای از نگهداری ورزشگاه
مهر
و توسعه گردشگری به کار گرفته شود.
باشد.
داشته
میراث
ﻣﺎه ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ از ﻏﯿﺮ
ارشدگردشگریآﺑﺎن
ﻃﻮل ﺣﻮادث
قابل توجهی هزینه شود.
باید مبلغ
مجموعه
رﺳﯿﺪﮔﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
همﮐﺮد :
ﺗﺼﺮﯾﺢ
نقش جهان اصفهان است و برای آن وى
ISFAHAN
حمایت
تاکید بر
اصفهان با
فرهنگی استان
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت
داﺧﻠﻰ
ﺷﺒﮑﻪ
از
اصفهان:
وى ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ
ﺳﺎلﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪادى
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری در
فــوالد
هنرمندانEدرN
ازW S
تاکیــد بر حمایــت از هنرمنــدان در
«گردشــگری خالق» مبتنی بر تجربه و
صنایع دستی و
زمینه های
ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪى
رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ
اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ،
از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫــﺎ و واﺣﺪﻫﺎى
ﮔـــﺰارش
زمینه های صنایع دستی و مشاغل خانگی
تعامل با جامعه مقصد است
شهرها
روستاها و
مشاغل خانگی در تمام
 ISFAHANوی ادامه داد :توسعه و احداث
ﺷﺪ.
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰ
ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ  ،ﻣﺎﻟﻰ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎى ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻮﻟﯿــﺪى ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ
کارشناس ارشد گردشگری با تاکید بر حمایت از
وی با بیــان اینکه «گردشــگری خاق» مبتنی
ﻣﻬﺮبهعناوینمیراثیدلخوشباشیم.
گفت:نباید
 N E W Sزیرســاخت های ورزشــی
اﺳــﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﻣﺼــﺎدره و از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
مشاغل
صنایع دستی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪزمینه های
هنرمندان در
تصریح
اســت،
ﺑﺮتعامل
تجربه و
ﮔـــﺰارش اعتبار و بودجه مشــخص و
بر ﻓﻌﻠﻰ
ﺳــﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺑﻄﺤﻰ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺧﺼﻮصوﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﻬﺮدارى در
ﮔﺬاران ﺧﺎرج از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
مقصدﺗﻮان
اﺳﺎسبا جامعه از
ISFAHAN
اﺳــﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره رﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺤﺖ
ﺧﺎرج ﺷــﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ رﻓﻊ
اﯾﺮﻧﺎ
رﺳﻤﻰبا
تصریح کرد:
شهرها
روستاها و
ﺗﺼﺮﯾﺢ تمام
خانگی در
اعتماد
گردشگری موجب
اﺳﺖ اﻇﻬﺎرکرد :این
«گردشــگری
ﻣﻮﺟﻮداشــاره به
ﻧﯿﺎزﻫﺎىهارونی با
کامران
ورزش
اما در
اختصاصی دارد،
نوعﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ :ﺑﺎ
اینکهﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﻬﺮدارى در
ﻓﺮاﺧﻮان
ﻣﺪت
ﮐﺮد در اﯾﻦ
بیناﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻧﻮرى
جلبﻓﯿﺒﺮ
ﺷﺒﮑﻪ
موتورسیکلت
خودرو،
مجموعا78
همت
گفت :به
شهرداری اصفهان
ترافیک N
معاون حمل و نقلSو E W
ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻧﻬﺎ
ﮔﯿﺮﻧــﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻗﺮار ﻣﻰ
شهرداری اصفهان با هزینه ای بیش از 38میلیارد ریال ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آنﻫﺎ
ﻣﺸــﮑﻞ و
ﺑﻪو
دائمی
های
نمایشگاه
برگزاری
و
تسهیات
ارائه
را
اصفهان
یونسکو
شــود.
می
میزبان
با
گردشگر
است،
متنوع
فرهنگی
گردشگری
از
ای
گونه
خاق»
نگهداری
و
تعمیر
برای
کشور
ﺣﻮادث
ﻃﻮل
در
ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻧﻘﺎط
در
ﺷﻬﺮدارى
ﻫﺎى
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ارﺗﺒﺎط
ﺑﻪ
و ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﺠﺮب و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
گـــزارش
در ﺟﻬﺖ روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى
اﺷﺘﻐﺎل
اﯾﺠﺎد
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و دوچرخه پلیس به ناوگان ﺑﻪ
شود.
می
افزوده
اصفهان
شهر
ترافیکی
نظارت
برجسته
را
هنرمندان
حضور
توان
می
المللی
بین
خاق
شهر
عنوان
به
دســتی»
«صنایع
زمینه
در
سنت
آیین ها
دربا تکیه بر
داشت:
اماکن بودجه مجزایی نیست
موجوداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت
هایداﺧﻠﻰ
ﺷﺒﮑﻪ
ﻏﯿﺮو از
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ از
اظهارﻣﺎه،
آﺑﺎن
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد و اﻟﺰاﻣﺎت
ﺷﻮﻧﺪ.
ایرنا زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑﻮس را در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
است.
ﺑﯿﺸﺘﺮىتدرها
قیم
عمومی
سطح
آهن
مدیرعامل
انگیزه
آنها
مشکات
موانع و
کردن
برطرف
افزایشو با
کرد
است.
توسعه
ذوببه
توان
می
روستاهایﺑﺎاستان
شهرها و
در
و همین امر سبب فرسودگی
کردهاﺳﺖ
انتخاباﻣﯿﺪ
ﻣﻰﺷﺪ و از اﯾﻦ رو
ﻣﻮاﺟﻪ
ﺟﺪى
ﻣﺸﮑﻞ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان
رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ
اﺳﺖ و
ﭘﯿﮕﯿﺮى
ﺣﺎل
اﺣﺘﯿﺎط
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و اﻣﻨﯿﺘﻰ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ
گــــــزارش
ﻣﺴــﺌﻮل اﺟﺮاى ﻃﺮح ﻫﺎى ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﺠﺎد
ﻫﺎ
آن
از
ﺣﻤﺎﯾــﺖ
و
رﯾﺰى
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ
ساخت.
مضاعف
هنرمندان را
ظرفیت
ﮐﻨﻨﺪ.اینکه اصفهان با
اشاره به
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪهارونی با
کرد.
کمک
«گردشگری
برخی ورزشگاهها و مجموعههای ورزشی
اصفهان
اخبار
ﺑﯿﺸﺘﺮى
همتاﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ و
خاق»اﻣﺮ در
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن
ﻣﺪﯾﺮان و
ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﻧﻬﺎﯾﻰ
ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﺑﺘﺪاى ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ
دارابودن در
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
تالشگران
گفت:با
بــرای
اســتفاده
و
تجهیــز
بــرای
ون
شود.
می
به
اشاره
با
خدا
بنده
مســعود
در اردﺳــﺘﺎن ﮔﻔــﺖ  :در ﺳــﺎل ﺟﺎرى
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺮد :
ﺗﺎﮐﯿﺪ
اردﺳﺘﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
ﮐﺮد.
درآﻣﺪزاﯾﻰ
و
اﺷﺘﻐﺎل
بازاریابی
خاقیتو در
نوآوری و
اینکه با
وی با بیان
اظهارﺑﺎداشت:
توسعه
باال در
خاق» ،از
ﺣﺎل در
گردشگر
وى افزود:
وی
به سبب عدم توجه کافی میشود.
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
340
ﮐﺎﻧﺎل ﺳــﺎزى و
204
اﻓﺰود :در
ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﻨﺎورى
ﻫﺎى
ﮐﺎرﺑﺮى
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
خاقاﻓﺰود:
گردشــگری وى
درصد،
۲۴۵
آهن،
ذوب
تابعه
های
شرکت
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮزیان
«گردشــگری از
خروج
ﺣﺎﺿﺮبار
نخستین
برای
بآهن
ذو
ﺗﺴــﻬﯿﻼتباﺑﻪ
افــرادرﯾﺎل
نقــلﻣﯿﻠﯿﺎرد
اﻓﺰونوﺑﺮ 10
ﮐﻤﺒــﻮد
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن
ﭼﺎﻟﺶ
ترافیکاى
ﻓﻨﻰو و ﺣﺮﻓﻪ
وى از
دارای معلولیت
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن حمــل
شــهرداری
ﻣﺮﮐﺰنقل
حمل و
ﺟﻤﻌﯿﺖ و معاون
عملیات
بــرداری و
فنــیبهره
بخشید،
رونق
دستی را
صنایع
بازار فروش
توان
خصوصیﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮمی
ﺷﻬﺮدارى های مرتبطدروبخش
است دستگاه
درخواهدوآمد و با
ﻧﻮرىگردرفعال
مشاهده
حالت ناظر
ورزش
آغازکل
اداره
مهندســی
رییس
نیازﻧﯿﺎز
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎى ﻣﻮرد
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
ﮐﺸﻰبهﻓﯿﺒﺮ
ﮐﺎﺑﻞ
ارﺗﺒﺎﻃﻰ
ﻧﻮﯾﻦ
اﯾﻦ اﺑﺰار
اﺳﺘﻔﺎده از
رﺳﺪ
ﻣﻰ
ﺟﻬﺎن و ﮐﺸﻮر
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه  500ﻃﺮح در
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻰ زﯾﺎد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻰ
ﺧﻮاﺳــﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى
داشتند
سودآوری
رشد
اتفاق
شرکت
این
در
دهه
یک
از
پس
انباشته
توان
می
الکترونیک
تجارت
توسعه
با
داشت:
اظهار
و
ملموس
از
اعم
خاق
های
جنبه
شناســایی
در
نیز
ریال
میلیــارد
45
بر
بالغ
ای
هزینــه
ســرعت
هدف
با
اقدام
این
افزود:
اصفهان
حوزه
در
طــرح
چند
اجرایی
به
فضا
و
میزبان
با
جویی
مشارکت
روحیه
تقویت
فعلی
شــرایط
در
کرد:
تصریح
و جوانان
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷــﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﻰ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى ﺟﺎرى ﺷﻬﺮدارى ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه
ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎى ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺤﻮر ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺎﻣﺸــﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل و اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت
۲۴۵
رشــد
آهن،
ذوب
صادراتشــد:
یادآور
کرد؛
فراهم
دستی را
صنایع
محصوالت
خاق» اقدام
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ناملموس در توسعه «گردشــگری
ﺗﻮﺳﻌﻪبرای
یافت.دهه،
یک
طی
آهن
ذوب
افتاده
خواهد
دست
بیشتری
آگاهی
ترافیــکبر
اقتصــادی حاکم
و با توجه به
اﯾﺠﺎد و
ﺷﻬﺮوﻧﺪان
است،ﺑﻪ
ﺷﻬﺮدارى
رﯾﺰى
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
شــاهدو
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﮑﻞ
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻪ
وی در
ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
شــده
اجرایی
بــود
دســتوردرکار
معابر
استاندر
شــد
درآمد و
کنترل
بخشــی
نقــل و
شــرایطو
حمــل
ﺑﻨﯿﺎد
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎى
کهﺑﺎ
آن ﻫﺎ
اﺷــﺘﻐﺎل
 15در ﺳﺮاﻧﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت از
اﻋﺘﺒﺎرات و
اﻣﺎ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و
ﻣﯿــﺮاث
ﺑﺨﺶ
آﻣﻮزانبهدر
اجتماعی
آسیبهای
کاهش
ورزشــی
مبدل
ها
سایر
الگویی
عنوان
ﺳــﻮى به
برگزاری
با
اصفهان
استان
فرهنگی
میراث
کل
اداره
.
د
کنن
اشاره
با
فرهنگی
میراث
گردشگری
ارشد
کارشناس
کشور ،بطور قطع پول کافی برای ساخت
اﺻﻔﻬﺎن
ﺷﻬﺮدارى
ارﺗﺒﺎﻃﺎت
و
اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﻨﺎورى
ﺳــﺎزﻣﺎن
ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺪﯾﺮ
نسبتﻫﺎ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮزه
هایدر
ﺗﻮﺳــﻌﻪ آن
ﮔﯿﺮد ،اﻣﮑﺎن
ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار
تابعه خود
سودآوری شرکت
درصدی
نخستینبار در سال  ۹۹به این نقطه رسید
است.
مشکالت
به
رسیدگی
زمان
کاهش
شهری،
قالب
در
اصفهان
شــهرداری
ﻗﺮار
ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﻮرد
ﺑﺎﺷﺪ
داﺷﺘﻪ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻰ
ﮔﯿﺮد
ﻣﻰ
ﺻﻮرت
ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﺳﺎس
ﺑﺮ
دوﻟﺖ
اﯾﺠﺎد
ﺟﻬﺖ
در
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن
آﻣﻮزﺷــﮕﺎه
و ســامت روحی و جســمی مردم موثر
گشت ،این افراد تاکنون در اصفهان در ۳۰
تورهای کارگاه گردی در ایام نوروز موجب آشنایی
عضویــت در
اﺳﺘﻔﺎدهبــر اینکه تنهــا
ﺟﻬﺖتاکیــد
وی بــا
خاق» به
رســاندن
به
مجموعههای جدید ورزشی وجود ندارد،
جوامعﻣﺠﺪاﻧﻪ اى
اﻗﺪاﻣﺎت
«گردشگریﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻃﻰ ﯾﮑﺴﺎل
یاریاﯾﻨﮑﻪ در
ﺑﺎﺑﯿﺎن
گـــزارش
ﺑﻮد.
ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
است.
بوده
۹۸
سال
به
و
کند
توزیع
سهامداران
بین
را
سود
بتواند
تا
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎرى از
ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه
ﻣﻮﺿﻮع
و ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﮔﺎم
اﺷﺘﻐﺎل
بود.
خواهد
بر
افزون
و
اند
داشته
مشارکت
ورزشی
طرح
از
و
بنزینی
ها
ون
این
اینکه
به
اشاره
با
وی
دسترسی
ســهولت
و
رانندگی
تخلفات
و
یک
یکشــنبه،
«هر
برنامــه
گردشــگران با صنایع دســتی اصفهان را فراهم
شــبکه های شــهرهای خاق یونســکو امتیاز
بومی و سنتی استان اصفهان گفت« :گردشگری
بنابراین باید به بهترین شــکل از امکانات
اخباراصفهان
ﮐﻪ
ﮐﻮﭼﮏ
ﻫﺎى
ﺑﻨﮕﺎه
داد:
اداﻣــﻪ
ﺑﻘﺎﯾﻰ
و
آﻣﻮزش
،
ﺳــﻼﻣﺖ
ﺑﺨﺶ
در
ﺧﺪﻣﺎت
در
ﺑﺮﮐﺖ
ﺑﻨﯿﺎد
ﻫﺎى
ﻃﺮح
اﺟﺮاى
ﻣﺴﺌﻮل
زیرمجموعه
ورزشــی
مکان
۵۶۴
اکنون
اند.
کرده
هزینه
ریال
میلیارد
۴۰۰
بیان اینکه با همت تالشگران ذوبآهن
زاده با
یزدی
سومسود قابل
تومان
میلیارد
گذشته به
سال
است.
کرده
محسوب نمی شود گفت :الزم اســت که از این
گردشگری
نسل
۹۷۴عنوان
تواند به
خاق» می
حداقل
این
اظهــارو
نگهداری کرد
موجود فعلی
این
گفت:
است،
دیزل
خودرو
ایران
وانا
نوع
است.
شده
اجرایی
تجهیز
کرد:
افتتاح»
ﺗﺴــﻬﯿﻼت
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ
ﺑﺎ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺎل
ﺑﻨﯿﺎد در
ﺗﻮﺳﻂ
اردﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :
اســتان وجود دارد
جوانــان در
ورزش و
ورزش و
اﯾﻦکل
اداره
مهندســی
رییس فنی
برای نخستینبار خروج از زیان انباشته پس از یک
انجام داد.
که میتوان
ناوگاناست
کاری
توزیع دست یافتیم.
امکان
است و
آنهاباالبر
مجهز به
خودروها
اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰا40
فــردا
همچنین
اینکــه
بیان
ﮐﻨﻮﻧﻰ وی بــا
پلیس
موتوری
خودرویی
ﮐﻨﻨﺪباو
ﺗﮑﻤﯿﻞ
ســالنرا
ﺗﻮﻟﯿــﺪ
زﻧﺠﯿﺮه
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﻤﻌﯿــﺖ
ﮐــﺮدو :
جدیداﺿﺎﻓﻪ
ﺗﺎﻣﻠــﻰ
ﻃﺮح
400
ﺗﻌﺪاد
ﺟﺎرى
منظوره
برقیچند
بیشترین
ﺑﺮاى که
کمک
فرهنگ
گسترش
اصفهان،
جوانان
این
محمودیه نقش بخش خصوصی را در
گفت:ﻮذوب
است،
افتاده
اتفاق
شرکت
این
در
دهه
ﻧﻮﺑﺖاول
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﺮاﺧﻮان
آﮔﻬﻰ
و
ﺷﯿﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ
،
ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪى
ﻫﺎى
ﻃﺮح
ﺑﻪ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻧﻘﻄﻪ
300
در
ﻣﻨﻄﻘﻪ
552
ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺷﺪ
ﺑﯿﻨﻰ
ﭘﯿﺶ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
استقرار
سوار،
ویلچر
سه
همزمان
جابجایی
بالغ
ای
هزینه
با
پلیس
دوچرخه
دستگاه
به
اصفهان
کالنشهر
رانندگی
و
راهنمایی
آنها
کمترین
و
۱۰۵
با
رزمی
سالن
و
۲۵۰
ها
رسانه
بیشتر
فعالیت
مستلزم
را
ورزش
به
ﻧ ﺑ
زمینه با اهمیت دانســت و گفت :هر چه
ﺖ اول
آهن طی یک دهه برای نخستینبار در سال  ۹۹به
ﮔﻞ
زﻋﻔﺮان ،
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ﻟﺒﻨﻰ
ﻓﺮآوردﻫﺎى
اﺷــﺘﻐﺎل
شــهرداریاﻣﮑﺎﻧﺎت
همتﮐﻪ ﮐﻤﺒــﻮد
ﻧﻔــﺮ ﺑﻪ
منظور230
ﭘﺎﯾﺪار و برو 2ﻧﻔﺮ
تهویه با
سوارکاری
اسکیت با
میدانیدر
ورزش
سازنده
ﺳــﻨﺠﻰ،و
مثبت
بازتاب
به گزارش روابط عمومی ذوبآهن ،مجمع عمومی
مانژ،بلند و
یک وسقف
معلول ،و
پیستهمراه
ﺑﺎﻧﮏ یک نفر
نظارت
تاثیرات به
اﻫﻠﯿﺖریال
میلیارد
برداری
ظرفیتبهره
اصفهانو با
فعاالن
های
بتوان از قابلیتهــا و
ﺷﻬﺮدارى ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪازى و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎرى ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻰ ورودى ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮم ﮔﺮدى ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﺟﻮاﻫﺮى
است.ﻃﺮحﻫﺎى ﺑﻮمﮔﺮدى ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
ﻣﺤﻤﺪى و
ﺗﺴــﻬﯿﻼت
ﮐﻪ  40ﻧﻔﺮ
ﻣﻌﺮﻓﻰ
درﯾﺎﻓﺖ  ۲مورد
کرد :این
دانســت و تصریح
جامعه
ﺧﺸﮑﺴــﺎﻟﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮت از روﺳــﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ افراد و
ﺳﯿﺎﺳﺖﺑﻨﯿﺎدﺑﺮﮐﺖ
سهامداران
بین
را
ســود
بتواند
تا
رسید
نقطه
این
ان،
ر
ا
د
سهام
حضور
با
اصفهان
آهن
ب
ذو
ساالنه
عادی
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻃﺮﯾﻖ
از
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن
در
را
زﯾﺮ
ﺷﺮح
ﺑﻪ
ﻋﻤﺮاﻧﻰ
ﭘﺮوژه
اﺟﺮاى
دارد
ﻧﻈﺮ
در
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن
ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﻬﺮ
ﻋﻤﺮان
ﺷﺮﮐﺖ
هر
حفظ
به
تــوان
می
رد
اقتصادی بهره
اجرایی
دستگاههای
دارد.
مطبوع
از
گیری
بهــره
با
پلیس
قانــون
اعمال
و
ای
هزینه
با
207
خودرو
از 16
دســتگاهب ُ
واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﺑﺎ اﯾﻦ
خودرو
خرید5
ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗﺴــﻬﯿﻼت
رﯾﺎل
ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﯾﮕﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ.
سازمان یافته
ورزشکار
هزار
400از ۳۱۱
بیش
میتواند در کشور نهادینه شود و
ﺷــﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ از ﻃﺮﻓﻰ موضوع
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از
رقابت،
گوی
در
مانــدن
برای
آهن
ب
ذو
بنابراین
ﻟﺬا
ﻧﻤﺎﯾﺪ،
واﮔﺬار
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى
ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
داراى
ﻫﺎى
ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪ
)ﺳﺘﺎد(
دوﻟﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ
ﺗﺪارﮐﺎت
زیرا
بود،
امیدوار
ورزشی
امکانات
بالغ بهتر
چه
میلیارد
۵۰۰
میزان سود
گذشته
ﺷﻬﺮدارىو سال
درﺧﻮاﺳﺖوﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻰ و ﻓﻨﻰ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1398/10/24ﺑﻪ توزیع کند
ﻻزم ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و
ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﻰ
ﺷﻬﺮدارى دﻋﻮت
و مسئوالن امر با
آﯾﺪهیأتمدیره
اعضای
صاحبانﺑﻪسهام،
نمایندگان
شــهرداری
ترافیک
و
نقل
و
حمل
معاون
برداری
بهره
پاک
نقل
و
حمل
های
ظرفیت
این
جمله
از
ریــال
میلیارد
24
بــر
استانﺷﺪ.
 800درﺧﻮاﻫﺪ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎى ﺑﺎﻻﯾﻰ در ﺑﺤﺚ ﮐﺸﺎورزى و
و
تجهیز
برای
ون
ﺑﺮ
ﺑﺎﻟﻎ
اﮐﻨﻮن
:
اﻓﺰود
ﺑﻘﺎﯾﻰ
ﻣﺼﯿﺐ
افزون
و
کنند
می
فعالیت
اصفهان
در
را
ورزش
جانبه
همه
توسعه
شک
بدون
و
ﻣﺎﻟﻰ
،
ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ
،
اﻧﺴﺎﻧﻰ
ﺑﺮرﺳﻰ ﻫﺎ و
۹۷۴و
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
از
ﭘﺲ
رﯾﺎل ﻣﻰ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد(
ﺣﺪود
ﺑﺮﮔﺰارىاز ﻣﻮارد
ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﻪﺣﺪاﻗﻞ
اﺳﺖ
ﺑﺎذﮐﺮ
درﮔﺎه
ﻃﺮﯾﻖ
ﻫﺎبهاز
ﭘﺎﮐﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ
ﮔﺮان
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
اﺳﻨﺎد ﺗﺎ
درﯾﺎﻓﺖ
ﻓﻮقاز
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ
ﮐﻠﯿﻪ
اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
با وضعیت فعلی باید از سرمایهگذاران در
برنامهریزی و نظارت
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدپیش
)ﺳﻰدر
30/000/000/000خود را
تولیدات
بخشی به
اﻟﺬﮐﺮتنوع
استراتژی
میلیارد
ﻣﺮاﺣﻞاما
اﻧﺠﺎمبودیم،
کرده
بینی
ﺑﺎﺷﺪپیﮐﻪش
تومانورا
ﮐﺎﻫﺶدرآنتاالر
تهران،
اوراق بهادار
بورس و
سازمان
نماینده
در
اردﺳﺘﺎن
ﻧﻔﺮى
کرد :ﻫﺰار
42
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن
داﻣﭙﺮوى ،ﺻﻨﻌﺖ  ،ﮔﺮدﺷﮕﺮى و
ایناﻫﻠﯿﺖ
اﺷﺘﻐﺎل
اﯾﺠﺎد
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
پیﻧﻔﺮ
این
ورزشی در
باشــگاه
۳۵۰
یکهزار و
ﺳﻨﺠﻰ بر
داشت.
خواهد
شاهد
همچنین
فردا
اظهار
اصفهان
اقدامات با
مجموع
گفت:
شــود،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ می
هاست.
اﺳﺘﻔﺎده پروژه
برایﺑﻼ
استفادهﻫﺎى
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
حمل
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﯿﺰ ﻣﻰ
اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ
ﺑﺮآوردﻫﺎى ﻓﻨﻰ
 www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در
آدرس:
ﺑﻪ
)ﺳﺘﺎد(
دوﻟﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ
ﺗﺪارﮐﺎت
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ها
مجموعه
نگهداری
و
تعمیر
و
ســاخت
عملی
و
علمی
دقیق
گرفته است که تولید ریل ،آغاز تولید محصوالت با
اﺻﻔﻬﺎن
ﺷــﻤﺎل
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮى
درﻫﺎى
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
اﻧﺴــﺎﻧﻰ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اهمیت ﺑﻪ
38ورود
ﻣﺮاﺣﻞ
ﺷﺪﻧﺪ در
ﺟﻬﺖیافتیم.
توزیع دست
ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎىتومان سود قابل
عملیاتدارد.
118وجود
خطه
اجراییبه
رســانی
یاری
اشــارهبربه
انجامﻻزم وی
اﺳﺖ
اصفهان با
آهن
تاالر آهن ذوب
تشریفات و
ﺷﺮﻗﻰ جدید
ســاختمان
اجرایی
ﻫﺴﺘﻨﺪ و آغاز
ریال
میلیارد
بالغ
هزینهبا ای
هدفوتســریع
داد :با
ادامــه
وی
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮﮐﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ
رعایتﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺮاﺣﻞ
ﻗﺒﻠﻰ،
ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﻋﺪم
ﺻﻮرت
کرد.
استفاده
نقش
زمینه
ودر
دارای
اینافراد
نقل
درﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ
ﺷﻬﺮدار
ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﻰ-
ﻣﺤﺴﻦ
ﺷﻨﺎﺳﻪ:
واﻗﻊ اﺳﺖ.
 400ﻧﻔﺮ
بــا 2ﻫﺰار
ﭘﺮوﻧﺪه
ورزشی این استان در سال گذشته
ﻣﻮرد سرانه
روﺳﺘﺎﻫﺎهای
افزایشدرآســیب
توجهوبه
در ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ورزش
ارزش افزوده باال بود و به دنبال آن محصوالت دیگر
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان با اشــاره به برخی
718880برگزاروسعیدعبودی،رئیس
اشتی
هایبهد
راپروتکل
ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻖ
در
ورزشــیار
خیران
هایپررنگ
نقش
به
وی
ایفا
خوبی
به
را
خود
شهرداری
ترافیک
کنترل
و
مدیریت
مرکز
است.
شده
تامین
و
نظارتی
میدانــی،
ت
ماموری
معلولیتباهزینهای
رسید
نفر
هر
ازای
به
مربع
متر
۰.۳۶۵
به
ساخت
که
همانطور
کرد:
اضافه
اجتماعی
تکمیل ســبد ورق
صنعتی،
فهای
آﮔﻬﻰکال
ﺗﺎرﯾﺦرا اﻧﺘﺸﺎرهمچون
 1398/10/15ﻣﻰ
ﻣﻮرخ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
در
استفاده
کرد:
خاطرنشان
اصفهان
کنند تا در این شرایط
ﺑﺎﺷﺪ.مهم این شرکت ،گفت :تملک معادن
دستاوردهای
هیأتمدیره شرکت صدر تأمین ،ریاست مجمع
میلیارد
640،۹۲
بالــغ بر
اصفهان با
نقل درون
حمل و
اشاره وو شــد
ســامت آمد
۱.۱۱
حدود
اعتباریســال
مقایسه با
که در
و ساز مدارس در آموزش و تعالی فرزندان
میلیارد
بالغ بر45
بار
اولین
خیــران،
نیکوکارانه
اقدامات
از
پروژهﮐﺒﯿﺮ
نخستاﻣﯿﺮ
فازﺑﻠﻮار
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن،
آدرس:
ﺑﻪ
ﻫﺎ
ﭘﺎﮐﺖ
اراﺋﻪ
و
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
اﺳﻨﺎد
ﺧﺼﻮص
در
ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻪ
ﻧﯿﺎز
ﺻﻮرت
در
ﮔﺮان
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
*
بهترین راهبرد را
نیمه
تیرآهن
تولید
و
طراحی
فوالدی،
های
ه
ساز
زغالسنگ ســوادکوه ،تکمیل
عهدهدار شد.
داشته است.
برابر رشد
ســالن
ورزشــگاه و
احداث
دارد،
نقــش
بود.
خواهیم
ریال
دارای
افراد
برای
ون
خودرو
5
تجهیز
نیز
موتورسیکلت
دســتگاه
22
شهری،
در دستور
اتخاذنیز
ریال
آن
از
پس
و
شد
آغاز
اصفهان
از
کشور
در
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ
ﺗﻤﺎس
232
داﺧﻠﻰ
36861090
ﺗﻠﻔﻦ
ﺷﻤﺎره
ﺑﺎ
ﯾﺎ
و
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
کرد
سبک و  ....در دستور تولید قرار گرفت.
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 78خودرو ،موتور و دوچرخه به ناوگان نظارت ترافیکی اصفهان افزوده می شود
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خروج ذوبآهن اصفهان برای نخستینبار از زیان انباشته پس از یک دهه

ISFAHAN
NEWS

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻋﻤﻮﻣـﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى

کار بود که اجرایی
شده است

با هزینه ای بالغ بر  12میلیــارد ریال به
ناوگان نظارتی کالنشــهر اصفهان افزوده

معلولیت
بنده خــدا تصریح کرد :خریــد  5خودرو

وی مساحت این پروژه را  ۵۷۰۰مترمربع
اعالم کرد.

ﺑﺎزار ﮐﺎر در اﺧﺒﺎر اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺮاى ﭼــﺎپ آﮔﻬﻰ ﻫﺎى اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻰ
و ﺟﻮﯾﺎى ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎره
 32274500ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
ﺻﻔﺤﻪ3
8

آگهـیاستخـدام
یکشرکتبزرگداروییافرادعالقمندوواجدشرایطزیررااستخداممینماید:
عنوان شغلی

تحصیالت

حداکثر سن

جنسیت

شرایط احراز شغل

ویزیتور داروئی

لیسانس و فوق لیسانس مدیریت،
بازرگانی ،شیمی ،زیست شناسی و
رشته های پیراپزشکی

30

آقا

دارای یک سال سابقه کاری مرتبط،
آشنایی کامل با دارو و داروخانه ها

کارگر انبار

دیپلم یا فوق دیپلم فنی ،علوم
تجربی ،ریاضی ،کار و دانش

30

آقا

دارای حداقل  1سال سابقه کاری مرتبط،
آشنا با دارو و اطالعات مربوط به حمل و
نگهداری دارو

نگهبان

دیپلم

30

آقا

دارای حداقل  1سال سابقه کاری مرتبط

لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل Drug.Distribution07@gmail.comو یا شماره واتس آپ 09366377001ارسال فرمایید.

ﻓﺮاﺧﻮان دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى

ساخت و نصب
ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎتطراحی،
انتقالﯾﺎپساب فوالدشهر،
گــزارش هیأت
ذﮐﺮدر ارائه
ﺑﻪزاده،
یزدی
منصور
ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ و
ﺗﺠﺎرى ﯾﺎ
مدیرهﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاى ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎ اراﺿﻰ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻰ
اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻻزم
**
ﻃﻮل۶۵۰
دردر نورد
محصوالت
دربخشی
تنوع
یزدیزاده به
روﻏﻨﻰ
داﻧﻪ
درهایﺗﻀﻤﯿﻨﻰ
ﻓﺼﻞ ﺧﺮﯾﺪ
ﻧﻈﺮ دارد
اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﺳﺘﺎن
سالو
ﻏﻠﻪ
ﻧﻘﺪىﮐﻞ
ﻫﺎىمسیر
سازی در
ﮔﻨﺪم۳وکک
فلکســیبل باطری
ﺧﺪﻣﺎتهای آتی این
 ۹۹و برنامه
عملکرد
ادارهبه
ﯾﺎمربوط
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻗﺪام
۶۵۰
ﻫﺎىنورد
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ:در
آهن
درذوب
همواره
ﭘﺲوازگفت:
کرد
اشاره
ذﯾﺤﺴﺎب
ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ و
ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﻨﻮان
ﺑﻪ
ﻻزم
آﻣﻮزش
اراﺋﻪ
دوﻟﺘﻰ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺧﺪﻣﺎت
 1399از
ﺳﺎل
در
ﺗﻤﺎس
ﻣﺮﮐﺰ
ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﻣﺮاﺣﻞ
اﻧﺠﺎم
ﺟﻬﺖ
ﺳﺘﺎد
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﻤﺎس
اﻃﻼﻋﺎت
طراحی نسوز
ﯾﺎفنی
دانش
021-41934دستیابی به
سبز،
صنعت
لحاظ
ویژه به
خاص و
سالی
۹۹
گفت :سال
شرکت
85193768
و
88969737
ﻧﺎم:
ﺛﺒﺖ
دﻓﺘﺮ
این
به
ریل
ورود
بــا
که
بود
مواجه
مازاد
ظرفیت
با
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺮاﮐﺰ
در
دوﻟﺖ(
رﺳﻤﻰ
ﭘﺮﺳﻨﻞ
از
ﺻﺮﻓﺎ
ذﯾﺤﺴﺎب
)ﻋﺎﻣﻞ
بدنه کوره بلند برای نخستینبار در کشور ،افزایش
شیوع ویروس کرونا و محدودیت صادرات و واردات

موجب
کردیم و این
اداراترا پــر
ظرفیت خالی
کارگاه،
ﺻﻮرت
ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎرى
ﺷﻮد
درﺧﻮاﺳﺖ
دوﻟﺘﻰ
ﻫﺎ و
در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﺮاﯾﻂ
اﻓﺮاد
ﮐﻠﯿﻪ
ﻟﺬا از
شــرکت در
اعتباری
حد
ﺗﻘﺎﺿﺎىریالی
هزار میلیارد
ﺷﺮﮐﺖﻣﻰ ۴۰
زﻣﺎن
ﻣﻬﻠﺖ
ﺳﭙﺮده
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
وجود
واﺟﺪاما با این
کشورها بود،
تمام
اولیه برای
مواد
ﻣﺪت
ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ
درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ظرفیت ،تنوعبخشی محصوالت ودر
ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
کاهش
تکمیل
ﭘﯿﻤﺎن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
)رﯾﺎل(
آﮔﻬﻰ ﺑﻪ
اﻧﺘﺸﺎر
ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﺲ
ها،روز
ﺣﺪاﮐﺜﺮبانﺗﺎکده
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرىﮐﺘﺒﻰ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﻰ
ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻣﻮاﻓﻘﺖ
اﺷﺘﻐﺎل
ﻫﻤﺮاه
ﻣﺎﻣﻮرلﺑﻪ
مرکزی و  ...از
بانک
لوحازتقدیر از
دریافت
درصدی و
ﮔﻮاﻫﻰ و ۵
 ۹۹رشــد ۴
های  ۹۸و
ردﯾﻒســا
طی
ﭘﺎﮐﺖ ارزﯾﺎﺑﻰ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
)رﯾﺎل(
ﮐﻞاست.
تولیدات شده
آزادﮔﺎن ،ضایعات
اﺻﻔﻬﺎنبوده است.
این دستاوردها
ﻏﻠﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ جمله
ارﺳﺎل و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز
اﺳﺘﺎن
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اداره
ﺧﯿﺎﺑﺎن
اﺻﻔﻬﺎن،
آدرس:
تولید
در
را
درصدی
۹
رشــد
سال،
دو
مجموع
در
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ ﺣﻔﻆ و
اصفهانباتأکیدبراینکه
رﺗﺒﻪب5آهن
مدیرعاملذو
ﻧﮕﻬﺪارى و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎى
36686670تولید
تاثیرگذار بر
یکی از
ادامه
آﻗﺎىوی
داﺧﻠﻰ
ﺷﻤﺎره
ﮐﺮﻣﻰ و
کمبودﺑﺎ
09133180468
 36695159ﯾﺎ
د ﺑﻪ
اشتیم.
روز
عوامــل ﺳﺎﻋﺖ 10
19
ﺳﺎﻋﺖ
داد:ﯾﺎ ﺗﺎ
19
ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﺎ
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ
باال
ارزش
محصوالت با
ﺿﻤﻨﺎتولید
رﺷﺘﻪلزوم
اولیه و
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن مواد
 12ﻣﺎه
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻪ
آهن ،عدمروز
ﺷﻨﺒﻪ
2,622,000,000
52,435,992,000
2098001352000028
 ۷۵۰هزار
میلیــون و
تأمینﺑﻪیک
روزب
ﻗﺎﻟﺐ ذو
اشــاره به
اصفهــان ،با
آهــن
مدیرعامــل ذوب
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
اﻟﻌﺎده
ﻓﻮق
ﻣﺮﺑﻮط
ﺿﻮاﺑﻂ
افزودهدر
اﻓﺮاد
اﻟﺰﺣﻤﻪ
ﺣﻖ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﻰ
آﻗﺎى
 1431ﺑﺎ
ﺣﺎﺻﻞﮔﻞ و
ﻧﻬﺎل و
ﺗﻤﺎسﺗﻬﯿﻪ
)ﺷﺎﻣﻞ
1398/11/02
1398/11/01
1398/10/21
ﮐﺸﺎورزى
و
آﺑﯿﺎرى
و
ﻧﮕﻬﺪارى
،
ﮔﯿﺎه
کرد:
تصریح
اســت،
آهن
ب
ذو
های
ش
چال
از
یکی
تن ســنگآهن بوده که تغییرات پیاپی در وزارت
آهن اصفهان،
شــرکت ذوب
دســتاوردهای مهم
ﺷﺪ.
ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ
دوﻟﺖ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎرى(
امروز توسعه تیرآهن بال پهن در ذوبآهن ضرورت
آن
اصلی
عوامــل
از
یکــی
قبل
ســال
در
صمت
ایران
ملی
استاندارد
گواهینامه
دریافت
تأکید کرد:
718805
ﺷﻨﺎﺳﻪ:
اﺻﻔﻬﺎن
اﺳﺘﺎن
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ
ﺧﺪﻣﺎت
و
ﻏﻠﻪ
ﮐﻞ
اداره
ﻋﻤﻮﻣﻰ
رواﺑﻂ
ﺷﺮﮐـﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬـﺮ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘـﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻪ721651 :
دارد ،البته باید توجه داشت که بیشترین حاشیه
بوده است.
ملی ،رکورد تولید ریل به میزان ۵۸
برای تولید ریل
سود برای این شرکت به ترتیب مربوط به تولید ریل،
یــزدیزاده درباره پــروژه تزریق پــودر زغال در
هزار تن با افزایش  ۲۸۲درصدی نســبت به سال
سپس کالف ،آرک ،تیرآهن و میلگرد ساده است.
کاهش مصرف کک ،گفت :کاهــش هزینههای
 ،۱۳۹۸طراحی و تولید ســوزن ریل ،E۱A۱۶۰
وی در ادامه با اشاره به بازسازی کوره بلند شماره
ارز ناشی از واردات کک ،کاهش وابستگی به کک
طراحی و تولید ریل معــدن  R۱۸در نورد ،۶۵۰
یک بعد از پنج ســال توقف با اتکا به توان داخلی
با توجه به محــدود بودن ذخایر زغــال ،افزایش
پذیرش ریل ملی در بورس کاال ،انعقاد نخستین
موجب
شــرکت و بومیســازی ،گفت :این اتفاق
بهرهوری کوره بلند از جمله دالیل تأکید بر اجرای
قرارداد صادرات ریل و به کارگیری ریل در  ۶محور
افزایش ظرفیت تولید شرکت به میزان  ۸۰۰هزار
این پروژه است.
راهآهن کشور از جمله دستاوردهای ریلی ذوبآهن
تن در سال و کاهش ریسک تولید ذوبآهن شده
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان درباره دالیل تأخیر در
در سال  ۹۹بوده است.
است.
اجرای این پروژه ،گفت :عدم استفاده از کارشناسان
مدیرعامل شــرکت ذوبآهن اصفهان با اشاره به
و شــرکتهای خارجــی به دلیــل تحریم ،عدم
تولید ریل ،آغاز تولید محصوالت با ارزش
سال
بهبود وضعیت نقدینگی شرکت نسبت به۱۰
امکان بازدید و طی دورههای آموزشی پرسنل در
افزوده باال در ذوب آهن بود
گذشته ،اظهار کرد :طی سال گذشته سود شرکت
کشورهای دارای این تجهیزات ،عدم وجود تجربه
وی با بیــان اینکــه ذوبآهــن  ۱۰درصد تولید
به میزان  ۱۵هزار و  ۸۱۹میلیارد ریال رســید که
بهرهبــرداری از این پروژه در کشــور ،عدم امکان
فوالد کشور را دارد که تولید آن مشابه  ۷۵درصد
دالیل افزایش میزان درآمد و ســود شرکت ناشی
تثبیت شرایط کاری در کوره بلندها به دلیل برخی
سایر فوالدســازان دنیاســت ،افزود :روش سایر
از تمرکز بر تولید ،فــروش محصوالت صنعتی و
مشکالت در تامین مواد اولیه باکیفیت و کم آبی از
تولیدکنندگان فوالد کشور ،مشــابه و معادل ۵
محصوالت با ارزش افزوده باالتر ،تمرکز شرکت بر
جمله دالیل تأخیر است.
درصد تولیدکنندگان فوالدی دنیا با گاز اســت،
صادرات به دلیل ارزش افزوده باالتر ،افزایش تورم و

 ۱۳رشته ورزشی در فضای باز اجازه فعالیت دارند

رییس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان گفت :باتوجه به قرمز شدن تعدادی از شهرستانهای استان
اصفهان ۱۳،رشته ورزشی در فضای باز میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند .احمدباقری مقدم رییس هیئت
پزشکیورزشیاستاناصفهانبااشارهبهتقسیمبندیجدیدفدراسیونپزشکیورزشیدرخصوصرشتههای
مختلف ورزشی گفت :در شرایط قرمز تعدادی از رشتههای ورزشی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی اجازه
فعالیت دارند ،این رشتهها در تقسیمبندی جدید انجام شده از سوی فدراسیون پزشکی رشتههای ورزشی در
گروه یک قرار دارند و شامل رشتههای تنیس ،تیراندازی در فضای باز ،تیراندازی با کمان ،چوگان ،دو و میدانی،
سوارکاری ،قایقرانی ،کوهنوردی ،موتورسواری و اتومبیلرانی ،شنا در استخرهای رو باز ،دوچرخه سواری و والیبال
ساحلی هستند که میتوانند در شهرستانهایی که رنگ آنها قرمز است ،همچنان به ورزشکاران و عالقهمندان خود خدمات
ارائه دهند .اوافزود :جدا از این رشتهها برخی از فدراسیونها از جمله؛ انجمنهای ورزشی ،همگانی ،جانبازان و معلولین ،ناشنوایان و
نابینایان نیز در گروه ویژه قرار گرفتند تا ورزشکاران رشتههای غیربرخوردی این فدراسیونها که در فضای باز تمرین میکنند ،بتوانند همچنان
فعال باشند .رییس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان در خصوص برگزاری مسابقات و تمرینات ملیپوشان در شرایط قرمز اضافه کرد :برگزاری
مسابقاتتحتهرعنوانیحتیانتخابیتیمملیدرشرایطقرمزممنوعاستوتنهاملیپوشانبارعایتشیوهنامههایبهداشتیمجوزتمریندارند.
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ادامه از صفحه یک
...ارزیابی ۲۶گروه کاالیی نشان
از صدرنشینی بخش پتروشیمی
و میعانــات گازی در صــادرات
فصل نخست امسال دارد .صنایع
معدنیفلــزی ،میو هوتر هبــار،
خشــکبار و محصوالت پلیمری
نیــز در رده دوم تــا پنجم قرار
گرفتهاند.
متاســفانه تنوع پایین کاالهای
صادراتــی در کنــار محدودیت
بازارهای هدف ،چالشی است که
با هر اتفاقی در جریان تجارت ،به
اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
در این میان ،بــا توجه به برنامه
دولت ســیزدهم مبنــی بر دو
برابر کردن صادرات غیرنفتی تا
سال ( ۱۴۰۴افزایش صادرات از
حدود ۳۵میلیارد دالر در سال به
بیش از ۷۰میلیارد دالر) به نظر
میرسد بهترین گزینه حمایت
از صنایع پایین دســتی است تا
بتوان با تنوع کاالیی باال و ارزش
افزوده باالتر ،ســبد صادراتی را
متنوع کرد.
ایــران در بخش صــادرات مواد
غذایی در سه ماه نخست امسال
صادراتی بــه ارزش یک میلیارد
و  ۲۲۴میلیون دالر داشــته که
نســبت به مدت مشــابه سال
گذشــته یک درصد افت داشته
اســت .همچنین وزن کاالهای
این بخــش با  ۱۷درصد رشــد
نســبت به مدت مشــابه سال
قبل به دو میلیــون و  ۴۰۶هزار
تن رسیده اســت .در سال های
گذشــته با توجه به تحریمهای
قطر توسط عربستان ،بحرین و
امارات  ،فرصتهــای خوبی برای
تجار و بازرگانان مواد غذایی بویژه
صادرات میوه و تــره بار بوجود
آمد و صادر کنندگان توانستند
کمتر از  ۴۸ساعت اولین هواپیما
کارگــو  ۹۰تنــی را بــه مقصد
قطر از فرودگاه شــیراز ارســال
نمایند.
البته بایــد بپذیریم کــه تجار
ترکیه تاکنون عملکرد بیشــتر
و بهتری داشــته اند .با توجه به
باور دولت این کشــور به ادامه
روابط همکاری با ایران ،همچنان
فرصت خوبی برای حضور بهتر
و بیشــتر و پر رنگتر تجار ایران
در قطــر می باشــد هرچند که
بعضی از خالءهای زیر ساختی
هنوز وجود دارد بویژه عدم وجود
رایزن بازرگانی در این کشور که
از الزامات می باشد.
کشــور ما یکی از خــوش آب و
هواتریــن کشــورهای منطقه
می باشــد که با داشتن مناطق
بسیار سرسبز خود توانسته است
با کیفیت تریــن و مرغوبترین
میوهها را کاشت و برداشت کنند.
یکی دیگر از موانــع پیش رو در
فضای کسب و کار در کشور عدم
ثبات قوانین و دستورالعملهای
موثر و بویــژه عدم ثبــات نرخ
ارز میباشــد که باعث گردیده
یک شــرکت نتواند یک برنامه
راهبــردی کوتاه مــدت برای
فعالیت هــای اقتصــادی خود
تدوین نماید و یا یــک قرارداد
کوتاه مــدت با طــرف خارجی
عقد نماید .پیشــرفت توسعه و
عملیات زیرساختی در هر کشور
تورمزا است و باید این حقیقت را
پذیرفت و مردم هر کشــور باید
هزینه آن را بپردازند که متاسفانه
مردم ایران ایــن هزینه ها را در
سنوات قبل پرداخت نموده اند و
عمال هیچ زیرساخت اقتصادی را
در کشور شاهد نبوده اند.
اما اگر دولت جدید قصد دو برابر
کردن میزان صادرات را دارد باید
زیر ساختهای آن را در کمترین
زمان ممکن ایجاد کند.

مرغ دو نرخی در بازار معنایی ندارد

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه مرغ دو نرخی در بازار نشان از
حضور افراد سودجو در بازار است ،گفت :اینکه تمام مرغ موجود با قیمت مصوب کشتار می شود ،اما مرغ دو
نرخی در بازار برای مصرف کننده موجود است ،هیچ معنایی ندارد .حسین ایراندوست درباره کمبود مرغ در
اصفهان و قیمت آزاد آن در بازار ،اظهار کرد :اصفهان از نظر تولید مرغ مشکل و کمبودی ندارد .وی توضیح
داد :به عنوان مثال برای روز جمعه  ۵۸۷تن مرغ زنده در سامانه رهتاب فروخته و کشتار شده است که معادل
 ۴۴۰تن گوشت مرغ است ،همچنین پنجشنبه ۵۲۰تن مرغ معادل ۳۹۴تن گوشت کشتار شد ،در حالیکه کل
نیاز مصرفی استان  ۳۹۴تن بوده است ،بنابراین در این شرایط نباید کمبودی داشته باشیم .معاون بهبود تولیدات
دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود :تمام مرغ زنده با قیمت مصوب  ۱۷هزار و  ۱۰۰تومان به کشتارگاه ها عرضه می
شود که باید با قیمت  ۲۵هزار و  ۹۰۰تومان به دست مصرف کننده برسد .وی با تاکید بر اینکه وظیفه جهاد کشاورزی تولید و تحویل مرغ با
قیمت مصوب به کشتارگاه است ،تصریح کرد :اینکه تمام مرغ موجود با قیمت مصوب کشتار می شود ،اما مرغ دو نرخی در بازار برای مصرف
کننده موجود است ،هیچ معنایی ندارد .ایراندوست با تاکید بر اینکه گوشت مرغ به غیر از کشتارگاه راهی برای ورود به بازار ندارد ،گفت :زمانیکه
مرغ با دو قیمت در بازار عرضه می شود ،نشان از حضور برخی افراد سودجو در بازار حضور است.

افزایش افسارگسیخته اجارهبها و کمیابی مسکن در اصفهان امان مستاجران را بریده است؛

ادامهداستانتلخخانهبهدوشی

گــــزارش

زاینده رود بالی جان اصفهانیها نشود؛

نظاره هولناک جریان زندگی
بدون ماسک ،بدون فاصله اجتماعی!

با ورود به روزهای تابستان و پیک جابجایی مستأجران ،جهش قیمتها در بازار اجاره بها در اصفهان همچنان آسمان خراش است

هرچه به پل خواجو نزدیکتر میشویم و ترنم زیبای زاینده رود بیشتر
به گوش میرسد ،نغمه روح افزای رود در کنار شادی مردم ؛ این تصویر
آشنای این روزهای اصفهان در جوار رودخانه ای است که پس از ماهها به
خانه خود بازگشته است.

روزهای گرم تابستان که بیشتر مستاجران در فصل جابه
این
ِ
جایی هستند با قیمتهایی سر به فلک گذاشته و اجارهنامههایی
که بیشتر از سقف قانونی نوشته میشوند مواجه اند .از وضعیت
اجارههای واحدهای مسکونی در گوشه و کنار شهر ،خبر میرسد
آشفتگی در این بازار به اوج خود رسیده و قیمتهای اعالمی برای
اجاره بها هر روز در مقایسه با روز قبل افزایش مییابد و از طرفی
دیگر اصفهان با کمبود مسکن برای اجاره هم روبه رو شده است.
در فصل نقــل و انتقاالت
مســتأجران خــود را به
 ISFAHANآب و آتــش میزننــد تا
هر چه زودتر ســرپناهی
 N E W Sمناسب برای خود پیدا یا
گـــزارش
خبرگزاریصداوسیما قراردادشان را تمدید کنند
از طرفی دیگــر ،میهمان
ناخواندهای هم به نام کرونا سبب شده در2
سال اخیر اجاره بها به شکل سرسام آوری
افزایش چند برابری داشــته باشد و داد
مستأجران به آسمان برسد.
ابتدای تیر پارســال بود که در ستاد ملی
مبارزه با بیمــاری کرونا ،بــرای کاهش
التهاب در بازار مسکن و نیز به علت شرایط
کرونایی ،سقف مصوب افزایش اجاره بهای
مسکن در شهرها  ،۱۵در کالنشهرها ۲۰
و در تهران  ۲۵درصد اعالم شــد؛ با اعالم
این مصوبه ،رسول جهانگیری رییس اتاق
اصناف اصفهان ،پیش بینــی کرده بود
اجرای این طرح بازار آشــفته مسکن در
اصفهان را آرام خواهد کرد ،پیش بینی که
متاسفانه نه تنها سال گذشته که امسال
هم تا کنون تحقق نیافته است.
بررســیهای میدانی در سطح کالنشهر
اصفهان حکایت از این دارد که این مصوبه
نه تنها رعایت نمیشود بلکه میزان افزایش
اجاره بها در مقایسه با پارسال به  2برابر و
مستأجران با وجود
حتی بیشتر رسیده اســت و بسیاری از
صرف زمان برای یافتن
موجران و مشاوران امالک به سقف تعیین
خانهای مناسب در
شده دولت پای بند نبودهاند.
نهایتبهبنبست
اما قســمت بد ماجرا برای مستأجران،
خورده و در مقابل
اصرار مالکان بــرای دریافت اجاره ماهانه
اجارههایسنگینی که
و خودداری از گرفتن ودیعه است ،آقای
مالکانمطرحمیکنند
صادقی جوان  ۳۵ساله که حقوق ماهانه
چارهای جز پذیرش
اش کمتر از ســه میلیون تومان اســت
ندارند این در حالی
میگوید :برای پیدا کردن خانهای با اجاره
است که مالکان نیز در
کمتر از یک ونیم میلیون تمام شهر را زیر
این اوضاع نابسامان
و رو کرده ام ،اما در مناطق پایین شهر هم
اقتصادی ملک خود را به
با این مبلغ نتوانسته ام خانهای برای اجاره
عنوان یک منبع درآمد
پیدا کنم.
ماهیانه در نظر گرفتهاند

خانم کریمی هم که سرپرست خانواده دو
نفره اش است میگوید :با فرزند کوچک و
حقوق بسیار پایین در کارگاه میناکاری و
هزینههای باالی زندگی ،صاحب خانه به
ناگهان بیش از  ۴۰درصد به اجاره بهایم
اضافه کرده است شما بگویید چگونه بتوانم
اجاره بهای ماهانه را پرداخت کنم؟
اما کارشناسان مسکن نبود توازن میان
عرضه و تقاضای رهن و اجاره مســکن را
یکی از علل اصلی نرخ سرســام آور اجاره
بها در استان اصفهان و حتی در کشور برای
مستأجران میدانند.
آقای فتاحی معتقد است :مستأجران با
وجود صرف زمان بــرای یافتن خانهای
مناسب در نهایت به بن بست خورده و در
مقابلاجارههایسنگینیکهمالکانمطرح
میکنند چارهای جز پذیرش ندارند این
در حالی است که مالکان نیز در این اوضاع
نابسامان اقتصادی ملک خود را به عنوان
یک منبع درآمد ماهیانه در نظر گرفتهاند
و کمبودها و ناهماهنگی دخل و خرج خود
را از این طریق جبران میکنند.
اما بررســی نظرات مردم نشان میدهد
باتوجه به افزایش نرخ اجاره بها ،مستأجران
کم درآمد ،برای تأمین هزینه مسکن خود
ناگزیر به حذف برخی از نیازهای زندگی
خود شدهاند.
خانم قاســمی از ناتوانی پرداخت اجاره
بهای مسکن نوشــته و میگوید :حقوق
یک کارمند کفاف پرداخت اجاره بهار را
نمیدهد.
«نسیم» هم از بی عدالتی و باالبودن نرح
اجاره بها گفته و آقای شریفی کاربر دیگر
نرخ اجاره مسکن در اصفهان را غیر منطقی

و حتی ظالمانه بیان میکند.
کل ماه را برای
«امیرعلی» هم نوشــته ِ
پرداخت اجاره مسکن کار میکند.
اصفهان در کــش و قوس اجرای
قانون مالیات بر خانههای خالی
در این شرایط ،قانون «مالیات بر خانههای
خالی» هم در حالی به مرحله اجرا رسیده
که به اوضاع نا بسامان بازار اجاره بها کمکی
نشده در حالی که استان اصفهان آن طور
که کارشناسان آمار داده اند اصفهان ۱۰۰
هزار خانه خالی دارد.
مهدی طغیانی ،عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس از موافقان اجرای این طرح گفته
هدف اصلــی تصویب قانــون مالیات بر
خانههای خالی درآمــد زایی برای دولت
نبود بلکه به منظور عرضه واحدهای خالی
به بازار اجاره و فروش در دستور کار مجلس
قرار گرفته و تصویب شد.
نماینده مردم اصفهــان در مجلس ابراز
امیدواری کرده با شناسایی دقیق خانههای
خالی و عرضه آنها به بازاری که تقاضا در
آن هر لحظه افزایش پیدا میکند شاهد
تاثیر مثبت و کاهش قیمت مسکن باشیم.
یکی از صاحبــان بنــگاه معامالتی در
اصفهان با انتقاد از اجرای قانون «مالیات بر
خانههای خالی» میگوید :بعضی از مردم
خانه دو طبقه و یک واحد خالی دارند ،اما
یک طبقه آن را برای مهمانداری و پذیرایی
خالی گذاشتند که واحد خالی محسوب
میشود ،اما در ظاهر دارای ساکن است وبه
لحاظ قانونی نیز آبونمان برای آن صادر و
پرداخت میشود.
قاسم زمانی اضافه میکند :معلوم نیست

که آیا مالیات بر مســکن چنین مواردی
را هم در بر میگیــرد یانه؟ و یا برخی که
واحدهای همکف و منهای  ۶۰مسکونی
خالی دارند و جایی ثبت نشده ،ولی قابل
سکونت است ،چطور در این قانون مشمول
عدالت واقع میشوند؟
مجید کیانی مالک خانه دو طبقه است او
میگوید :من حاضر به دادن مالیات برای
خانه خالی خود نیستم و الزم باشد چراغ
خانه ام را روشن میگذارم تا کنتور کار کند
و وانمود شود که خانه دارای سکنه است.
چنین وصف حالــی نه تنها در اســتان
اصفهان که در بسیاری از کالن شهرها و
شهرستانها برقرار است که نه آمار دقیقی
از خانههای خالی در دســت اســت و نه
میتوان برخی خانههای خالی را ثابت و
مالیات صادر کرد.
به هر حال در این شــرایط روند افزایشی
قیمت مســکن ،رؤیای خانه دار شــدن
مستأجران را بی تعبیر گذاشته و گروههای
آســیب پذیر جامعه از جمله کارگران و
کارمنــدان با حقــوق ثابت ایــن روزها
مطمئنند اگر همه درآمدشان را پس انداز
کنند امکان صاحب خانه شدن شان صفر
است .اما سوالی که مســئوالن از پاسخ
روشــن و صریح به آن طفره میروند این
است که چرا مصوبه ستاد ملی کرونا اجرا
نشــده؟ چرا بر روند افزایش قیمتهای
اجاره نظارتی نمیشــود؟ و مهمتر اجاره
نرفتن واحدهای مسکونی در کالنشهرها
بویژه اصفهان میتوانســت طبق قانون
مالیات بر خانههای خالی برای موجران
پیامدهایی داشته باشد ،اما آیا این قانون
هم به درستی اجرا شده است؟

افزایش پوشش همراه اول در اتوبان نطنز-کاشان
با نصب و راه اندازی سایت  BTSموبایل در اتوبان نطنز -کاشان پوشش اپراتور همراه اول در این منطقه افزایش یافت.
خـــبــــر در راستای مسئولیت های اجتماعی محوله و وظایف مخابرات جهت پوشش حداکثری تلفن همراه با تالش کارشناسان محترم ارتباطات سیار و
اخبار اصفهان
پیگیری و همکاری اداره مخابرات شهرستان نطنز سایت  BTSموبایل نطنز – کاشان در محدوده پل جزن تقاطع جاده نطنز – بادرود به اتوبان
روبروی کوه هل آباد نصب ،راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت .گفتنی است توسعه سایتهای مخابراتی در سطح استان ،نقش بسزایی در افزایش کیفیت شبکه
سیار و به دنبال آن کاهش نقاط کور و افزایش پهنای باند و کیفیت اینترنت همراه خواهد داشت.

با وجودیکه در ورودی پارک ها و معابر اصلی اطراف پل خواجو ،تابلوهایی مبنی بر
عدم تجمع در بوستان ها به دلیل شیوع ویروس کرونا نصب شده بود اما گویی هیچ
دستور یا قانونی نمی توانست مانع از حضور این مردم عاشق باشد ،شهروندانی که
وقتی چشمشان به جریان آب می افتاد گویی بهشتی را پیش پای خود میدیدند
که تماشای آن لذت و شادی وصف ناپذیری در آنها ایجاد می کرد و چنان با شور و
اشتیاق به سمت آب می رفتند که گویی می خواستند آن را در آغوش بگیرند و به
او بگویند چقدر دلشان تنگ شده بود.
حاال چند روز است جریانی هرچند اندک و موقت در بستر زایندهرود جاریشده،
اما باوجوداینکه مردم اصفهان میدانند خیلی زود باید دوباره با زندگی زنده رود
خداحافظی کنند ،همچنان از دیدن جریان آب در این رودخانه به وجد آمده و
خوشحالاند.
موج پنجم کرونا و شیوع کرونای دلتا با سرایتپذیری بسیار باال ،وضعیت قرمز
اصفهان و قرمز شدن شهرهای استان یکی پس از دیگری ،افزایش تعداد بیماران
و پر شدن ظرفیت بیمارستانهای استان هم مانع از اشتیاق و استقبال مردمی
نمیشود که تماشای آب در زایندهرود سالهاست بزرگترین حسرتشان شده
است.
تماشای شادی و ســرزندگی مردم با زنده شــدن زایندهرود برای هر رهگذری
لذتبخش است ،اما نمیتوان از نگرانیهای کرونایی غافل شد .این روزها بیشتر
مردمی که در کنار زایندهرود در حال تفریح و شــادی هستند ماسک بهصورت
ندارند و خبری از فاصله اجتماعی هم نیست.
در میان جمعیت شهروندان مسئولیتپذیری هستند که از دیگران میخواهند
ماسک بزنند ،اما گرما بهانهای برای نزدن ماسک شده و این در حالی است که دود
این بیتوجهی به چشم همه مردم میرود.
سرهنگ محمدرضا محمدی -رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استا ن اصفهان
با اشاره به آخرین وضعیت منع تردد و محدودیتهای ترافیکی برابر مصوبه ستاد
استانی کرونا ،گفت :این روزها شاهد افزایش نگرانکننده حضور شهروندان در
تفرجگاهها خصوصاً حاشیه زایندهرود به دلیل بازگشایی آب رودخانه هستیم.
وی تأکید کرد :باهدف جلوگیری از گســترش بیماری و حفظ سالمت جامعه،
کسانی که بهصورت غیرمجاز از ساعت  ۲۲تردد داشته باشند ،به دلیل ترددهای
غیرضروری و مجاز جریمه ۲۱۰هزارتومانی خواهند شد.
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه تردد شبانه از ساعت  ۲۲تا  ۳بامداد ممنوع است،
اعالم کرد :دوربینها و مأموران راهنمایی و رانندگی نسبت به اعمال قانون اقدام
میکنند.
رضا فدایی-مسئول بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان دراینباره
به ایسنا گفت :در شرایطی که هنوز کرونا فعاالنه در جامعه در گردش است همه
ما باید استفاده از ماسک ،شست و شوی دستها و خودداری از حضور در اماکن
شلوغ را جدی بگیریم.
وی بابیان اینکه مصادیق بیتوجهی به رعایت پروتکلهای بهداشتی در جامعه
زیاد است اما بهویژه تجمع افراد در فضاهای بسته مثل رستورانها و فروشگاههای
بزرگ مخاطرهآمیز است ،افزود :صرفنظر از اینکه دولت چه محدودیتهایی در
این شرایط وضع کند ،مردم خودشان باید نگران سالمت خودشان باشند و از حضور
در این فضاها خودداری کنند.
مسئول بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان ادامه داد :بهطور قاطع نمیتوانم
بگویم اما تجمع در محیطهای سربسته پرخطرتر از فضاهای باز است ،بااینوجود
در فضاهای بازهم اگر افراد دورهم و در فاصله نزدیک به هم باشند احتمال انتقال
بیماری وجود دارد و بهتر است درمجموع از حضور در مکانهای شلوغ خودداری
کرده و استفاده از ماسک را جدی بگیرند.
وی با تأکید بر اینکه حتی افرادی که واکسن تزریق کردهاند نیز باید پروتکلهای
بهداشتی را رعایت کنند ،چون هنوز پوشش واکسیناسیون در جامعه ما پایین
است ،افزود :رعایت پروتکلهای بهداشتی میتواند سرعت انتشار ویروس از هر
نوعی که باشد را کم کند و مهم کار برای پیشگیری از بیماری در شرایط کنونی
رعایت پروتکلهای بهداشتی است.

تسهیـــالت

 ۱۰۴مددجوی بهزیستی آران و بیدگل تسهیالت اشتغال گرفتند
حیدر ایمانیان همزمان با هفته بهزیستی ( ۲۲تا  ۲۸تیر)
خـــبــــر با بیان اینکه این تسهیالت کم بهره و با دوره بازپرداخت
ایرنا
پنج ساله بوده است ،افزود :سقف پرداخت تسهیالت ۲۰
تا ۵۰میلیون تومان بوده که در زمینههای مختلف شغلی از جمله صنعتی ،خدمات،
قالیبافی و خدمات به مددجویان دارای گواهینامه اشتغال پرداخت شده است.

اصفهان
قدیم

عمارتگلدسته
که اهل قلم صفویه در آن مینشستند و حاال خراب شده است
برگرفته از کتاب «میراث اصفهان  -قاجار تا پهلوی به روایت تصویر»

وی با بیان اینکه برای  ۱۹مددجو هم حق بیمه خویش فرما و کارفرما حدود  ۲۰میلیون تومان
پرداخت شده است ،اضافه کرد :سازمان بهزیستی برای ایجاد اشتغال پایدار بستههای حمایتی
تعریف کرده که یکی از آنها پرداخت حق بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی است ،به طوری که
بهزیستی حق بیمه کارفرما را در صورت به کارگیری افراد معلول پرداخت میکند .به گفته وی،
فراهم کردن زمینههای اشتغال و فعالیت مولد و پایدار برای خدمتگیرندگان و توانخواهان
زیر پوشش سازمان بهزیستی ،حفظ کرامت انسانی ،ایجاد امنیت اجتماعی ،روانی ،اقتصادی و
خودکفایی نسبی جامعه هدف از جمله دلیلهای اعطای این بستههای حمایتی است.
کمک افزون بر ۳میلیارد تومانی خیران به بهزیستی
رییس اداره بهزیستی آران و بیدگل گفت :مردم این شهرستان در یکسال گذشته ،سه میلیارد

و ۱۲۰میلیون تومان در بخش دولتی و غیردولتی برای ارتقای خدمترسانی به مددجویان زیر
پوشش این نهاد کمک کردند.
 ۱۰۴مددجوی بهزیستی آران و بیدگل تسهیالت اشتغال گرفتند
ایمانیان افزود :مردم نیکوکار آران و بیدگل نزدیک به یک میلیارد و ۵۰میلیون تومان در بخش
دولتی و حدود ۲میلیارد و ۷۰میلیون تومان در بخش غیردولتی (خیریه ها) کمک کردند.
به گفته وی ،نزدیک به یک میلیارد و  ۷۵۰میلیون تومان از کمکهای صورت گرفته به بخش
دولتی و غیردولتی بهزیستی آران و بیدگل به صورت نقدی و سایر کمکها به صورت غیرنقدی
و خدماتی بوده که پنج درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل آن افزایش نشان میدهد.
وی با اشاره به فعالیت چهار مرکز غیردولتی زیر نظر اداره بهزیستی آران و بیدگل اضافه کرد:
کمکهای جمعآوری شده در راســتای نیازهای مددجویان زیر پوشش این شهرستان در
زمینههای درمان ،مسکن ،جهیزیه ،سبد کاال و خرید وسایل ضروری تخصیص مییابد.
رییس اداره بهزیستی آران و بیدگل با یادآوری نقش مهم نیکوکاران در کمک به بهزیستی در
زمینههای مختلف اظهار داشــت :اجرای برنامههای این نهاد تنها با اعتبارهای دولت تحقق
نخواهد یافت و این مهم نیازمند مشــارکتهای مردم به عنوان بزرگترین و ارزشمندترین
سرمایه اجتماعی است.

مرغ بسته بندی بخرید

مدیرکل امور فراوردههای غذایی و آشامیدنی ســازمان غذا و دارو ضمن توصیه به مردم برای خرید مرغ بســته بندی شده ،گفت :استفاده از
فراوردههای جانبی غیرخوراکی مرغ ،از اصلیترین تقلبات حوزه صنایع غذایی است .محمدحسین عزیزی با اشاره به کنترل و مدیریت ضایعات
حاصل از مرغ عنوان کرد :کنترل و مدیریت ضایعات حاصله هم در صنایع تولید گوشت مرغ و در واحد های تولیدی انواع فرآورده های گوشتی که
مرغ به عنوان اصلی ترین ماده اولیه آن مورد استفاده قرار می گیرد و نظارت های بهداشتی و ردیابی مصارف این ضایعات یا فرآورده های جانبی
غیر خوراکی ،به عنوان عوامل اصلی بروز تقلبات در صنایع غذایی مربوطه ،از لحاظ بهداشتی و هم از منظر اقتصادی بسیار مورد توجه است.وی
با اشاره به عوامل موثر در ایجاد ضایعات گوشت مرغ (سایر طیور) در همه مراحل تولید تا عرضه ،اظهار کرد :شرایط نامطلوب تولید -۲ ،شرایط
نامساعد نگهداری ،سردخانه گذاری و کنترل دما حین سردخانه گذاری ،اثرات ناشی از حمل و نقل و سیستم سرمایشی نامساعد درحین جابجایی،
شرایط نامطلوب عرضه و توزیع ،عدم ســاماندهی صحیح ضایعات و فراورده های جانبی مرغ در کارخانجات فراورد های گوشتی مربوطه ،عدم
ساماندهی در خرده فروشی و مراکز فرآوری  ،قصابیها و قطعه بندیها و شرایط نامناسب نگهداری از مهمترین بخشهای ایجاد ضایعات این فرآورده
مهم ،عدم مصرف صحیح مرغ توسط مصرف کنندگان نیز نقش مهمی در ارزیابی ها دارد.مدیرکل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان
غذا و دارو خاطرنشان کرد :کنترل و پایش ها در همه موارد مذکور از مهمترین راهکارهای کنترل و کاهش ضایعات این محصول بسیار مهم و
استراتژی در کلیه زنجیره تولید تا عرضه و مصرف بوده که نظارت بر حس انجام این امر بر عهده ناظرین بهداشتی مربوطه است.

گزارش

درباره ویروس دلتای هندی
و عالئم آن بیشتر بدانید

یک ویروسشناس گفت :شدت ابتال و انتقال ویروس کرونای هندی (دلتا) بسیار
بیشتر و بروز عالئم آن سریعتر از ویروسهای انگلیسی و معمولی است و در کمتر
از چند ساعت رخ میدهد.دکتر زهرا مشــکات افزود :ویروس دلتا موتاسیون
بیشتری نسبت به گونه انگلیسی و موارد قبلی دارد و میزان و قدرت ابتال ،بستری
و فوت هم به همان نسبت باالتر است.وی بیان کرد :در کرونای معمولی شروع
عالئم و انتقال ویروس پس از پنج روز و حتی بیشتر بود ،اما در ویروس انگلیسی
پس از سه روز و در ویروس دلتا در چند ساعت اولیه رخ میدهد ،بنابراین تأخیر
در اینگونه مواقع هیچ توجیهی ندارد ،زیرا وضعیت فرد را بدتر میکند و ممکن
است کاری از دست پزشک برنیاید.این متخصص ویروس شناسی با تأکید بر
اینکه قدرت سرایت دلتاویروس بسیار باال است و مشاهده شده که بیشتر موارد
خانوادگی بوده است ،گفت :اگر فردی مورد مشکوکی دارد باید کل خانواده و
اطرافیان وی تست بدهند تا در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش ،اقدام بهموقع
صورت پذیرد.وی ادامه داد :عفونتهای کروناویروس موارد تنفســی ،سرفه،
سرخی چشم و درد پشت را دارد ،عالئمی که در کرونای معمولی در هفته دوم
دیده میشود ،اما این عالئم در کرونای انگلیسی در روز چهارم و در نوع هندی آن
در ۲۴تا ۴۸ساعت اول مشاهده شده است.وی خاطرنشان کرد :انواع ویروسهای
کرونا عفونتهای پوستی ،کلیوی ،قلبی ،ریوی ،گوارشی ،مغزی و  ...را در فرد دارد،
گرچه بیشترین سرایت در ریه است ،اما سایر اعضا را هم درگیر میکند و تعداد
موارد بروز در ویروس دلتا که در موج پنجم کرونا قالب شده به مراتب بیشتر از
موجهای قبلی است .دکتر مشکات تأکید کرد :ویروس وقتی تکثیر پیدا میکند
یزند و ویروسی
آسیبهای بیشــتری به فرد مبتال و خانواده و اطرافیان وی م 
که قدرت تکثیر ،اتصال ،انتقال و سرایتش بیشتر است به همان نسبت آسیب
بیشتری دارد و از آن به عنوان ویروس قالب جامعه در آن بازه زمانی یاد میشود
و ویروس قالب این روزها ،دلتای هندی است.این متخصص افزود :ویروسها
سرما و گرما نمیشناسند و در ۴فصل سال هستند ،اما در فصل سرد سال میزان
ماندگاری و انتقال آنها بیشتر است و در فصل گرم سال هم بیشتر از طریق تماس
نزدیک ،رعایت نکردن فاصله اجتماعی ،حضور در محیط سربسته بهخصوص در
زمان طوالنی و عدم استفاده از ماسک انتقال مییابند.وی گفت :ویروس از میان
قطرات تنفسی منتقل میشود و حتی ممکن است این انتقال از طریق صحبت
کردن صورت پذیرد ،در شرایط فعلی که گرفتار موج بحران کرونا هستیم از مردم
میخواهیم که در شرایط بحرانی کرونایی تا حد امکان در خانه بمانند و از رفت و
آمدهای غیرضرور پرهیز کنند.

اقالم آرایشی در داروخانهها
تنها با مجوز سازمان غذا و دارو عرضه میشود

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به عدم لزوم اخذ پروانه کسب جداگانه به منظور
عرضه اقالم آرایشی و بهداشــتی در داروخانه ها ،گفت :داروخانه ها به عنوان
یک موسسه پزشکی و داشتن قانون خاص ،مشمول کسب مجوز جداگانه از
اتحادیه های صنفی نیستند.دکتر محمدرضا شانهساز با اشاره به موضوع ادعای
اتاق اصناف ایران مبنی بر ضرورت اخذ پروانه کسب از اتحادیه به منظور توزیع
و فروش اقالم آرایشی و بهداشتی در داروخانه ها ،افزود :این موضوع در کمیته
تخصصی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کســب و کار مطرح و مراتب از
معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعالم شده است .وی ادامه داد :داروخانه
ها به عنوان موسسات پزشکی مشمول قانون خاص تحت نظارت سازمان غذا و
دارو هستند.شانه ساز تاکید کرد :براساس بررسی های انجام شده و اعالم معاونت
حقوقی ریاست جمهوری؛ داروخانه ها مشمول ماده ( )۲قانون نظام صنفی واقع
شده و عرضه اقالم آرایشی و بهداشتی در داروخانه ها با مجوز و نظارت وزارت
بهداشت ،نیازمند اخذ پروانه کسب جداگانه از اتحادیه صنفی مربوط به موضوع
قانون نظام صنفی نیست.

واکسیناسیون معلمان و استادان از مرداد

رئیسی از آغاز واکسیناسیون معلمان در مرداد ماه خبر داد و گفت :در تامین واکســن برای افراد باالی  ۶۰سال مشکلی نخواهیم داشت .علیرضا
رئیسی ،سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در پایان جلسه ستاد ملی کرونا به تشریح وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت و گفت :در حال حاضر
 ۱۶۹شهر کشور در وضع قرمز ۱۶۶ ،شهر در وضع نارنجی و  ۱۱۳شهر در وضع زرد قرار دارند.او با اشاره به آخرین روند واکسیناسیون در کشور اظهار
کرد :خوشبختانه طی چند روز گذاشته واکسیناسیون روند خوبی داشته است .در ارتباط با تامین واکسن برای افراد  ۶۰سال به باال در دوز اول و دوم
مشکلی نخواهیم داشت.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه در هفته جاری  ۶میلیون دوز واکسن وارد کشور خواهد شد ،گفت :در جزایر
خلیج فارس به جز کیش و قشم افراد  ۱۸سال به باال واکسینه خواهند شد.او از آغاز واکسیناسیون معلمان در مرداد ماه خبر داد و افزود :به زودی کار
واکسیناسیون برای افراد  ۵۰سال به باال نیز آغاز خواهد شد .عشایر  ۱۸سال به باال نیز از ماه آینده واکسینه میشوند.سخنگوی ستاد ملی مقابله با
کرونا بیان کرد :در کشور ویروس دلتا در حال چرخش بوده و همه استان ها را درگیر کرده است.او با بیان اینکه میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی
در سطح کشور به زیر  ۵۰درصد رسیده است ،گفت :میزان پلمبها و جرائم برای عدم رعایت دستورالعملها کم نیست اما جریمه به تنهایی کافی
نخواهد بود .مردم باید از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.رئیسی گفت :تاالرها ،رستوران ها ،مراکز سرپوشیده و استخرها می توانند مرکز انتقال
ویروس باشند؛ قدرت سرایت ویروس جدید باالست و اگر کوتاهی صورت گیرد ،آمار ابتال به ویروس افزایش پیدا میکند.سخنگوی ستاد ملی مقابله
با کرونا بیان کرد :همچنان میزان شیوع ویروس کرونا در جنوب کشور هرمزگان ،سیستان و بلوچستان و کرمان در حال افزایش است.

توصیههای مهم تغذیهای قبل و بعداز واکسیناسیون کرونا
رییس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت امور بهداشتی در ادامه توصیه کرد:
مقدار زیادی آب و مایعات بنوشید .تامین آب بدن به میزان کافی قبل و بعد از
تزریق واکسن کووید۱۹-بسیار مهم است.

فرشــته فزونی ضمن بیان
ایــن توصیه ها گفــت :با
 ISFAHANرعایت برخــی نکات تغذیه
ای و پرهیز از مصرف برخی
 N E W Sمواد غذایی می توانیم باعث
گزارش
ارتقای ســامت و افزایش
بهداشتنیوز
کارایــی سیســتم ایمنی
بدن در زمان واکسیناســیون شــویم و
بروز عالیم و عوارض احتمالی ناشــی
از واکسیناســیون را به حداقل رسانده و
سیستم ایمنی خود را تقویت کنیم.
نکات مهم تغذیه ای قبل از تزریق واکسن
کووید ۱۹
به گفته وی زمان واکسیناســیون نباید
ناشــتا باشــید .زیرا ممکن است هنگام
تزریق واکسن دچار سرگیجه یا افت فشار
شوید .برای جلوگیری از بروز این عوارض
باید پیش از واکسن زدن صبحانه یا میان
وعده ساده ای مصرف کنید و شب قبل
از واکسیناسیون نیز غذای سبک مانند
سوپ حاوی مرغ ،سبزی های سبز تیره
تازه نظیر اسفناج ،جعفری ،کلم بروکلی
میل کنید.
فرشته فزونی گفت :این موضوع به ویژه
در مورد افرادی که ترس از تزریق آمپول
دارند باید رعایت شود.
وی مصرف شــیر ،میوه ،تخم مرغ ،لقمه
نان و پنیر و  ....به عنوان صبحانه یا میان
وعده قبل از تزریق واکسن توصیه کرد .
وی با تاکید بر خواب کافی و استراحت در
شب قبل از واکسیناسیون افزود :خواب
کافی و آرام یکی از رازهای سالمت و طول
عمر انسان همراه با زندگی با نشاط است
و نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی
بدن دارد.
رییس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت
امور بهداشتی توصیه کرد :از کار کردن
با هرگونه دستگاه الکترونیکی همچون
گوشــی همراه و کامپیوتر و تماشــای
طوالنی مــدت تلویزیــون حداقل یک
براساس دستورالعمل
ساعت قبل از خواب تا حد امکان پرهیز
وزارت بهداشت ،الزم
کنید .مصرف غذاهای ساده و سبک می
است ماهانه یک عدد
مکمل ۵۰هزار واحدی تواند زمینه ساز یک خواب خوب باشد.
وی تاکید کرد :سعی کنید بین مصرف
برایتقویتسیستم
شام و زمان خواب حدود دو ساعت فاصله
ایمنی بدن (در مادران
باشد .هم چنین مصرف یک لیوان شیر
باردار دوز روزانه
گرم به داشــتن یک خواب راحت کمک
۱۰۰۰واحد) مصرف
می کند.
شود.

آب و مایعات فراوان:
رییس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت
امور بهداشتی در ادامه توصیه کرد :مقدار
زیادی آب و مایعات بنوشید .تامین آب
بدن به میزان کافــی قبل و بعد از تزریق
واکسن کووید۱۹ -بسیار مهم است.
وی افزود :مصــرف مایعات کافی نه تنها
ســبب عملکرد بهتر بدن در شــرایط
واکسیناســیون می شــود ،بلکه باعث
جلوگیری از افت فشار خون در افرادی
میشــود که معموال ترس از آمپول و یا
واکسن دارند .
فرشته فزونی خاطرنشان کرد :افرادی که
مبتال به بیماری های قلبی -عروقی ،فشار
خون باال یا بیماری های ریوی هستند در
خصوص میزان مصرف مایعات حتما باید
با پزشک خود مشورت کنند.
به گفته وی مواد غذایی آبدار مانند میوه
ها ،سبزی ها ،انواع سوپ عالوه برکمک
به تامین آب بدن ،سیستم ایمنی بدن را
نیز تقویت می کننــد .به ویژه در صورت
بروز تب بعــد از واکسیناســیون ،باید
مایعات و غذاهای آبدار به میزان فراوان
نوشیده و میل شود.
فرشته فزونی یادآور شد  :نوشیدنی های
شــیرین مانند آب میوه هایی که دارای
قند افزوده هستند و شربت های خیلی
شیرین ،نوشابه های گازدار و بطور کلی
همه نوشیدنی های خیلی شیرین موجب
تضعیف سیســتم ایمنــی و اختالل در
عملکرد آن می شوند.
به گفته رییس گروه بهبود تغذیه جامعه
معاونت امور بهداشتی بهترین نوشیدنی
آب است .مصرف آب میوه تازه و طبیعی
 ،دوغ کم نمک و بدون گاز ،شربت های

خانگی کم شــیرین نیز برای تامین آب
بدن مناسب هستند.
مواد غذایی ضد التهاب:
وی مصرف غذاهای تازه و طبیعی مانند
میوه ها ،ســبزی ها ،ماهی های چرب،
آجیل و مغز دانه ها به تقویت سیســتم
ایمنی کمک می کند زیرا التهاب کمتری
در بدن ایجاد می کند .مصرف غذاهای
ضد التهاب قبل و پس از تزریق واکسن
می تواند کمک کننده باشد.
فرشته فزونی اضافه کردن چاشنی هایی
مثل زنجبیل ،نعناع فلفلــی ،دارچین،
فلفل ،زرد چوبه ،سیر و پیاز در تهیه غذا را
به دلیل خاصیت ضد التهابی توصیه کرد.
مصرف بیشتر سبزی ها و میوه ها:
رییس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت
امور بهداشــتی با بیان ایــن که مصرف
روزانه ۳-۵واحد از گروه سبزی ها و ۲-۴
واحد از گروه میوه ها ،آنتی اکسیدان های
مورد نیاز بدن مانند سلنیم ،ویتامین  Aو
ویتامین  Cرا تامین می کندگفت :مصرف
کافی سبزی  ،ساالد و میوه قبل و پس از
واکسیناســیون در وعده های غذایی و
میان وعده ها توصیه می شود.
مصرف منابع غذایی پروتئینی :
از دیگر توصیه هــای رییس گروه بهبود
تغذیه جامعه معاونت امور بهداشتی برای
تقویت سیســتم ایمنی مصرف روزانه
مقادیر کافی از منابع غذایی پروتئین و
جایگزین های آن اســت که شامل انواع
حبوبات ،تخم مرغ ،انواع گوشت سفید
(مرغ ،ماهی) است.
وی افزود :منابع غذایی پروتئینی حاوی
ریز مغذی هایی مانند روی و ســلنیوم
هســتند که با خاصیت آنتی اکسیدانی
به تقویت سیســتم ایمنــی بدن کمک

می کنند .شیر و لبنیات کم چرب نظیر
ماست ،پنیر و کشــک نیز ضمن تامین
کلسیم و فسفر ،از منابع تامین پروتئین
هستند.
مکمل ویتامین :D
رییس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت
امور بهداشتی با اشاره به این که ویتامین
 Dبه مقدار الزم از منابــع غذایی تامین
نمی شــود گفت :براساس دستورالعمل
وزارت بهداشــت ،الزم است ماهانه یک
عدد مکمل  ۵۰هزار واحدی برای تقویت
سیستم ایمنی بدن (در مادران باردار دوز
روزانه ۱۰۰۰واحد) مصرف شود.
به گفته وی ســایر ویتامین ها و امالح
معدنی مورد نیاز بدن با رعایت تعادل و
تنوع در برنامه غذایی و استفاده از گروه
های غذایی اصلی شامل گروه نان و غالت
ســبوس دار ،گروه میوه ها ،گروه سبزی
ها ،گروه شــیر و لبنیات ،گروه گوشت و
تخم مرغ و حبوبات تامین می شــود و
نیازی به استفاده از مکمل های ویتامینی
نیست.
قبل و بعد از واکسیناسیون از چه
غذاهایی پرهیز کنیم؟
رییس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت
امور بهداشــتی مصرف فســت فودها،
غذاهای چرب ،سنگین  ،پرنمک و تنقالت
شور و نوشــیدنی های خیلی شیرین را
موجب تضعیف سیستم ایمنی برشمرد
که زمینه را برای ابتال بــه بیماری ها از
جمله کرونا فراهم می کند و همواره باید
از مصرف بی رویه آنها اجتناب شود .
فرشــته فزونی توصیه کرد کــه برای
عملکرد بهتر سیستم ایمنی بدن ،قبل و
پس از واکسیناسیون از مصرف غذاهای
مذکور خودداری کنید.

سبک زندگی

 9روش قطعی برای کاهش وزن
دنبال کردن تمامی دستور العملهای یک رژیم غذایی و برنامه
ورزشیمطمئنامیتواندکاردشواریباشد.اماهماکنونروشهای
اثبات شــدهای وجود دارند که بدون دنبال کردن رژیم الغری و
ورزش میتواند به الغر شدن فرد کمک کند .این روشهای موثر
ممکن است در کاهش وزن مفید واقع شوند و همچنین از افزایش
وزنجلوگیریکنند.
.۱غذاراآهستهوبهطورکاملبجوید
مغز شــما به زمان طوالنیتری نیاز دارد تا متوجه شود به اندازه کافی غذا
خوردهاید .در نتیجه از این امر میتوان دریافت که اگر غذا را به مدت طوالنی
تری بجوید و آهسته میل کنید ،سبب میشود کمتر غذا بخورید و در عین
حال احساس سیری کنید .اینکه با چه سرعتی غذای خود را میل میکنید
میتواند بر وزن شما تاثیر بگذارد.
 .۲برای غذاهای ناسالم از ظرف و بشقابهای کوچکتر استفاده
کنید
امروزهاندازهبشقابهایغذانسبتبهچنددههپیشبزرگترشدهاست.این
مسئله میتواند به روند افزایش وزن کمک کند ،زیرا در بشقابهای کوچک
تر ،غذا بیشتر به نظر میرسد و همین امر سبب میشود حجم کمتری از
غذا را بخورید.از طرفی دیگر ،بشقاب بزرگتر نیز سبب میشود غذا کمتر
به نظر برسد و حجم غذای بیشتری را میل کنید .از این موضوع میتوانید به
نفع خودتان استفاده کنید .به این ترتیب که غذاهای سالم را در بشقابهای
بزرگتر و غذاهای نا سالم را در بشقابهای کوچکتری میل کنید.
.۳مقدارزیادیپروتئینمصرفکنید
پروتئین تاثیر فراوانی بر روی اشتها دارد .این میتواند احساس سیری ایجاد

کند ،گرســنگی را کاهش دهد و در نهایت کمک میکند غذای کمتری
بخورید.اینمیتواندناشیازتاثیرپروتئینبررویهورمونهاییمانندگرلین
و ۱-GLPباشد .این دو هورمون نقش کلیدی در سیری و گرسنگی دارند.
 .۴غذاهای ناسالم را از جلوی چشم بردارید
در صورتی که مواد غذایی ناسالم را جلوی چشم بگذارید ،این احتمال وجود
دارد که با دیدنشان گرسنه شوید یا برای خوردن آنها تمایل باالیی از خود
بروز دهید .این مسئله نیز با افزایش وزن ارتباط دارد.
.۵خوراکیهایحاویفیبرباالبخورید
مصرف غذاهای فیبردار سبب میشود تا مدت طوالنیتری احساس سیری
کنید .نتایج به دست آمده از مطالعات اخیر نشان میدهد که یک نوع از فیبر
(فیبر چسبناک یا )viscousمیتواند برای کاهش وزن بسیار مفید باشد .در
حقیقت با افزایش این نوع فیبر میتوانید مصرف غذاهای پر چرب را کاهش
دهید.این نوع خاص از فیبر که به آن فیبر چسبناک میگویند ،به الغری
کمک زیادی میکند .این فیبر در تماس با آب به شکل ژل در آمده و مواد
مغذی را جذب میکند .به همین دلیل باعث میشود معده دیرتر خالی شود.
فیبر چسبناک تنها در غذاهای گیاهی مانند لوبیا ،غالت ،جو دو سر ،کلم
بروکلی ،مارچوبه ،پرتقال و تخم کتان وجود دارد .مکمل غذایی گلوکومانان
نیز سرشار از فیبر چسبناک است.
.۶مرتبآببنوشید
نوشیدن آب سبب میشــود غذای کمتری بخورید و در نتیجه وزنتان را
کاهش دهید ،به ویژه اگر آب را قبل از وعدههای غذایی بنوشید .پژوهشها
نشان میدهد نوشیدن  ۰.۵لیتر آب ( ۱۷اونس) ،حدود نیم ساعت قبل از
صرف غذا ،گرسنگی را کاهش میدهد .افرادی که قبل از غذا آب مینوشند،

نسبت به ســایر افراد ،طی یک دوره ۱۲
هفتهای  %۴۴الغرتر میشوند.نوشیدن
آب قبل از غذا میتواند کمک کند کالری
کمتری مصرف کنید .بنابراین به جای
نوشیدنیهای مملو از شکر ،آب بنوشید.
 .۷مقدار کمتری غــذا برای خود
بکشید
حجم غذا بخصوص در رستورانها طی
چنددههاخیر،افزایشپیداکردهاست.
اکثرافرادهنگامیکهمیبینندغذایبیشتری
جلوی شان قرار گرفته است ،ترغیب میشوند که بیشتر بخورند و در نتیجه
چاقتر میشوند.
یک مطالعه که بر روی بزرگساالن انجام شده بود نشان میداد در صورتی که
حجم شام ۲برابر شود ،تا %۳۰کالری بیشتری وارد بدن میشود؛ بنابراین در
صورتی که برای خودتان کمتر غذا بکشید ،این سبب میشود غذای کمتری
بخورید.حجم غذای بیشتر با چاقی در ارتباط است .بنابراین هر چه حجم
غذای بیشتری در بشقاب باشد ،این احتمال برای بزرگسالن و حتی کودکان
ببیشتر باال میرود تا به خوردن غذای بیشتر ترغیب شوند.
 .۸غذای خود را به دور از مزاحمت ابزار الکترونیکی میل کنید
در صورتی که به چیزی که میل میکنید توجه کنید ،سبب میشود کالری
کمتری مصرف کنید .افرادی که در حین غذا خوردن تلویزیون تماشــا
میکنند یا بازی کامپیوتری میکنند ،ممکن است متوجه نشوند چه مقدار
غذا خورده اند .همین مسئله میتواند به نوبه خود سبب پرخوری آنها شود.

.9
حذفنوشیدنیهایمملوازشکر
به احتمال قوی میتوان ادعا کرد مضرترین ماده غذایی در رژیم غذایی شکر
است .نوشیدنیهای پر شکر مانند نوشابه ممکن است با افزایش خطر ابتال به
بیماریهای فراوانی همراه باشند.
مصرفنوشیدنیهاهمانندموادجامداحساسسیریدرفردایجادنمیکنند،
و از همین رو سبب میشوند کالری بیشتری به واسطه مصرف زیاد آنها
دریافت شود .دوری جستن از مصرف این نوشیدنیها میتواند در درازمدت
به افزایش و تقویت سالمتی کمک کند .با این وجود ،توجه کنید که نوشابه
را با آبمیوه جایگزین نکنید ،زیرا میزان شکر موجود در آبمیوه نیز به همان
اندازه باالست.
نوشیدنیهای سالم که میتوانند جایگزین شوند شامل آب ،قهوه و چای
سبزمیشود.
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تکذیب هرگونه
کمبود مواد اولیه و
اختالل در خط تولید
واکسن برکت

رئیس ســتاد اجرایی فرمان
حضرت امام گفت :هیچگونه
مشکلی در خط تولید واکسن
کوو ایران برکت نداشتهایم و
هرگونه اختالل در خط تولید
واکســن ایرانــی را تکذیــب
میکنیم.
محمــد مخبر رئیس ســتاد
اجرایی فرمان حضــرت امام
در پاسخ به مشکل خط تولید
واکسن کوو ایران برکت گفت:
چرا اصراری هست که بگوییم
در خط تولید واکسن مشکل
وجود دارد یا بــا کمبود مواد
اولیه مواجه شدیم .ما قرار بود
با دریافت مجوز تولید واکسن
در فروردین یا اردیبهشت ماه،
از خرداد ماه تولید آغاز کنیم،
اما زمانی که مجــوز را ندادند
نمیتوانیم واکســن را تولید و
ذخیره کنیم .با ایــن حال از
زمان صدور مجوز تا کنون بیش
از سه میلیون دز واکسن تولید
کردیم و در دو روز آینده ۲۰۰
هزار دز دیگــر تحویل وزارت
بهداشــت میدهیم .در آخر
هفته نیز تقریبا  ۷۰۰هزار دز
دیگر تحویل میدهیم.
او گفت :یک مطلبی در ذهن
مردم شکل گرفته که ما چگونه
میتوانیم پنجــاه میلیون دز
واکسن تا آخر شهریور تحویل
دهیم .ما قرار اســت سه خط
تولید برای واکسن کوو برکت
ایجاد کنیم .خط یک با ظرفیت
یک میلیون دویســت هزار دز
راه اندازی شده و واکسنهای
تولیــدی آن تحویــل وزارت
بهداشــت داده میشود .خط
دو هم با تــاش متخصصان
راه اندازی شــده و در مرحله
تست است .خط تولید دوم در
هفته اول مرداد ماه شــروع به
کار میکند و ظرفیت تولید دو
میلیون دز در هفته را دارد .خط
تولید سوم نیز در پایان مرداد
راه اندازی میشود و میتواند
به صورت هفتگی شش میلیون
دز تولید میکنــد که اگر این
واکسنهای تولیدی سه خط
تولید را باهم جمع کنیم تا آخر
شهریور ماه بیش از ۵۰میلیون
دز واکسن تولید میشود.
او درباره حواشی و کمبود مواد
اولیه گفت :ما تا االن هیچ گونه
مشکلی در خط تولید واکسن
کوو برکت نداشته ایم و هر گونه
اختالل در خط تولید واکسن
ایرانــی را تکذیــب میکنیم.
تمامــی اخبــار در کمبــود
مواد اولیه نیز کذب اســت و
خداروشکر تمامی کارها روی
برنامه ریزی دقیق مانند ساعت
در حال انجام است.
محمد مخبــر دربــاره مقاله
علمی و فرآیند تولید واکسن
برکت گفت :یک تیم  ۲۰نفره
از دانشــمندان کشور در حال
مستند کردن و تهیه مقالههای
تولید واکسن هستند .مقاله اول
درباره تســت حیوانی واکسن
کوو ایران برکت منتشــر شده
است .مقالهی تست کارآزمایی
بالینی فاز یک و دو نیز به زودی
منتشر میشود .در نهایت نیز
مقاله مربوط به کارآزماییهای
بالینی فاز یک دو و سه ظرف
ســه ماه آینــده آمــاده و در
مجــات علمی بیــن المللی
چاپ شود.
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Several Million Barrels of
Yemeni Oil Plundered by
Saudi-Led Coalition Every
Month

Some “three to four million barrels” of Yemeni
oil are plundered every month by the Saudi-led
military coalition and its mercenaries, according
to Yemen’s oil director.
Executive Director of the Yemeni Oil Company
Ammar al-Azra'i announced the grim news in
an interview with Yemen’s Arabic-language
al-Masirah television news network on Friday,
saying, “We do not know where the proceeds will
be deposited.”
He stressed that the looting of crude oil and
liquefied natural gas by the invading forces has
prevented the payment of Yemenis’ salaries.
Al-Azra'i said that Saudi-led forces have seized
four ships near the Saudi port of Jizan, “two of
which are carrying gasoline for public use, one
carrying fuel oil for factories and the al-Hudaydah
power plant, and another one carrying natural
gas.”
The Saudi-led coalition has imposed a crippling
siege on Yemen, from land, air, and sea.
The blockade includes the closure of the port
of Hudaydah, which is a lifeline for millions of
Yemenis. The invading forces have seized vessels
carrying fuel and prevented them from entering
the port.
The seizure of Yemeni tankers has caused a fuel
shortage over the past months in Yemen, which
has been described by the United Nations as the
world’s worst humanitarian crisis. It has knocked
out generators and water pumps in hospitals and
disrupted aid supplies across the country.
Elsewhere in his remarks, al-Azra'i said that “431
days have passed since the seizure of two ships
carrying gasoline in Jizan and the compensation
that the government has to pay for it has reached
8.62 million dollars.”
He added that the blockade against Hudaydah
and the seizure of oil vessels are in violation of
the Stockholm Agreement, which was reached
between the two sides a few years ago with the
UN mediation.
Back in April, Yemen’s Minister of Oil and
Minerals Ahmad Abdullah Dares said that more
than $76 billion of Yemen’s oil and gas revenues
has been looted since the beginning of the Saudiled war on the Arab country.
In July last year, he also said that Saudi Arabia
and its mercenaries had looted some 48 million
barrels of Yemen’s crude oil in previous years.
Dares said at the time that they had stolen
18 million barrels only in 2018, and another
29.5 million in 2019, adding that the invaders
continue to loot Yemen’s oil, while the Yemeni
people remain in dire need of fuel and oil
derivatives under the Saudi blockade of their
country.
Saudi Arabia, backed by the US and regional allies,
launched a devastating war on Yemen in March
2015, with the goal of bringing the government
of former Yemeni president Abd Rabbuh Mansur
Hadi back to power and crushing the popular
Ansarullah movement.
Yemeni armed forces and allied Popular
Committees have, however, gone from strength to
strength against the Saudi-led invaders, and left
Riyadh and its allies bogged down in the country.
The Saudi war has left hundreds of thousands of
Yemenis dead, and displaced millions more. The
war has also destroyed Yemen's infrastructure
and spread famine and infectious diseases across
the country.
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Development of intra-regional trade to
unite regional nations
Addressing the International Conference on
Regional Connectivity of Central and South
Asia, Deputy Foreign Minister for Economic
Diplomacy said that the development of intraregional trade unites the nations of the region.

Seyyed
Rasoul
Mohajer
who
ISFAHAN has traveled to
N E W S Uzbekistan to attend
News
the International
economy
Conference
“Central
and
South Asia: Regional
Connectivity. Challenges and
Opportunities” delivered
a speech on Friday at this
conference.
Referring to the many
cultural and civilizational
commonalities in the region
that have led to historical
cohesion among nations, he
said, "The requirements of
the modern world require
us to recreate this valuable
heritage at all political,
economic, commercial and
The International
cultural-human levels."
Conference
Highlighting intra-regional
“Central and South
trade and the expansion
Asia: Regional
of transportation and the
Connectivity.
development of transport
Challenges and
infrastructure as elements
Opportunities"
of developing relations
is underway at
the initiative of
between the countries of
the President
the region, the Deputy
of the Republic
Foreign Minister mentioned
of Uzbekistan
some advantages of the
Shavkat Mirziyoyev
Islamic Republic of Iran in
in Tashkent.
connecting the two regions

Industries Keen on
Generating Their Own
Electricity

Big power users, including automakers,
steel complexes and cement factories who
say load shedding will sound the death knell
of their industry, want the government to
pass regulations to help them generate
their own electricity because they no
longer want to be at the mercy of the staterun Power Generation, Distribution and
Transmission Company (Tavanir), the
Energy Ministry's deputy for economic and
planning department said.
“Industries want us to pave the way for them
to build their own small-scale power stations

Sudoku

of Central and South Asia.
Cooperation
with
landlocked countries and
regional transit countries
such as Pakistan and Turkey
in the form of ECO transport
corridors, strengthening
multilateral
regional
transport and equip the
ports of Chabahar and
Bandar Abbas in the south
and Amirabad and Caspian
in the Caspian Sea, designing
and implementing of
national and transnational
projects to connect rail to
neighboring countries,
including the Khaf-Herat
project with a connection
to Mazar-e-Sharif in
the future, reviewing of
cooperation arrangements
between important ports
such as Chabahar with
other important ports of
the Indian Ocean and ports
of the southern Persian

Gulf countries, pursuing
the operation of the northsouth corridors, TRACECA,
Persian Gulf-Black Sea, as
well as the Rasht-AstaraAzerbaijan railway and
the Shalamcheh-Basra
railway and reviewing of
establishing a transporttrade corridor between Iran
and the Eurasian Economic
Union to facilitate trade
between the 5 countries
of the Union and Iran
within the framework
of the agreement under
negotiation of free trade are
among the measures taken
by Iran, he added.
The
International
Conference
“Central
and South Asia: Regional
Connectivity. Challenges
and Opportunities" is
underway at the initiative of
the President of the Republic
of Uzbekistan Shavkat

to be used during peak demand when they
have to turn off all their equipment,” Mohsen
Bakhtiar was also quoted as saying by ILNA.
“Talks are underway between the Energy
Ministry and the Ministry of Industries,
Mining and Trade so that the infrastructure
can be developed for industries to enable
them to use their own small-scale power
generating plants and not be dependent on
the national power grid,” he said.
“If and when heavy industrial customers
are equipped with their own power
generation systems, they will not need to
shift consumption from peak [11 p.m. to 7
a.m.] to off-peak hours. Nor will they have to
stop their business in summer when demand
exceeds supply.”
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Mirziyoyev in Tashkent.
The forum is aimed at
strengthening historically
close and friendly ties, trust
and good-neighborliness
between Central and South
Asia in the interests of all
peoples and countries of
both regions.
The conference is attended
by the President of the
Republic of Uzbekistan,
the President of the Islamic
Republic of Afghanistan,
the Prime Minister of
the Islamic Republic of
Pakistan, foreign ministers
and high representatives
of the Central and South
Asian countries, other
foreign states, heads of
authoritative international
and regional organizations,
global financial institutions
and companies, and leading
research and analytical
centers.

Mining and manufacturing industries have
borne the brunt of the recent power supply
crisis, as they were forced to halt operations
repeatedly in June and July because the
state-run utility company could not produce
sufficient electricity.
Frequent power outages in Tehran have
adversely affected industrial units, taking
a toll on electrical equipment and reducing
efficiency.
According to IRNA, the Energy Ministry has
announced the daily timetable of blackouts
in the metropolis since past three weeks.
However, industrialists say unplanned
outages have led to a disruption and decline
in production, in addition to damaging
expensive machinery.

News
Iran’s steel export hits 128% growth in Q1
Iran’s export of steel registered
a 128 percent growth in the first
three months of the current
Iranian calendar (from March
21 to June 21) as compared to
the same period of last year.
According to the statistics, major
domestic steel production
companies exported more than
2,078,036 tons of steel in first
quarter of the current Iranian
calendar year, showing a 128
percent hike as compared to
the last year’s corresponding
period.
Among domestic steel
companies, Khuzestan Steel

Company (KSC) showed
excellent performance in a way
that the company managed to
export 523,321 tons of blooms,
billets and slabs in the first three
months of the current year,
recording a 92 percent growth
as compared to the same period
of last year.
Another statistic indicated
that Islamic Republic of Iran
exported nine million tons of
steel, including crude steel and
steel products, last year (ended
March 20, 2021), showing a 13.1
percent decline as compared to a
year earlier.
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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.
He further pointed
to holding the first
exhibition of Iranian
production
and
industrial capabilities
in Yerevan around two
months ago, adding
that the two sides
accepted to prepare
a memorandum of
understanding on
the expansion of
cooperation over small
industries, which has
been signed in recent
weeks.
According to the official,
the Armenian industry
is in dire need of Iran’s
industrial progress,
and the opportunity
should be utilized in
due time; otherwise,
the rival states will take
the opportunity.
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Iran
principled
policies
toward
JCPOA
talks never
change

Principled policies
of Iran toward
nuclear negotiations
will never change
by the change of
governments,
Spokesman
for
Parliament’s National
Security and Foreign
Policy Commission
told MNA.
"Nullifying sanctions
as our main approach
is to deal with the
problems
raised
by
sanctions",
Spokesman
for
Parliament’s National
Security and Foreign
Policy Commission
said in an interview
with Mehr News
Agency,
He went on to say,
"We must be able to
strengthen national
products by relying
on our own domestic
capacities.""We must
first focus on relations
with our neighbors
and then strengthen
our relations with
Asian countries and
emerging economies",
he stressed.Principled
policies of the Islamic
Republic of Iran
toward
nuclear
negotiations
will
never
change
by the change of
governments, Abolfazl
Amouei said.Saying
that the complete
lifting of sanctions
is a logical and
fundamental demand,
he added that Iran's
economic benefit in
the nuclear deal will
be achieved only with
the complete lifting of
sanctions.
It was the Americans
who
illegally
withdrew
from
the JCPOA in 2018,
Amouei said, adding
that today, they
acknowledge that
their
maximum
pressure policy has
failed and must return
to the nuclear deal.
In fact, with passing
a law on Strategic
Action Plan to Lift
Sanctions and Protect
Iranian
Nation’s
Interests,
Iran's
nuclear program was
strengthened and the
other parties to JCPOA
concluded that the
policy of maximum
pressure was a failed
policy, he explained.

Zionists demolish 474 Palestinian homes since
2021: OCHA

The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) in its
latest report on Saturday announced that Zionist regime's forces have destroyed 474
homes of Palestinians since the beginning of 2021.
The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
reiterated that Zionist enemy has destroyed about 474 Palestinian homes in the West
Bank since the beginning of the year in 2021, Palestine Al-Youm reported.
As a result of Zionist regime’s destructive actions, 656 Palestinians, including 359
children, have been displaced, the report added.
In another part of the report, it is stated that 84 Palestinians have lost their homes in
July 2021 due to the Zionist regime's aggressive actions taken in Ras Al-Tin al-Rawi
neighborhood in Al-Aghwar area in Palestine.

Rouhani: Over 7 million doses of vaccines injected so far

Iranian President Hassan Rouhani said that over seven million doses of COVID19 vaccine
have so far been injected in Iran with another two million doses planned to be injected soon.
Addressing the national-anti-COVID19 committee meeting on Saturday, Rouhani referred
to heavy pressures imposed on people during 17 months of pandemic in Iran, saying
coronavirus has also brought about damages to transportation, tourism and sports sectors.
He vowed that government will spare no efforts in controlling borders and to delay spread
of virus in the country.He further noted that Iran will receive 6-7 million doses of vaccine
this week.Iran could overcome illegal and cruel sanctions imposed by the United States and
rely upon its own capabilities and know-how to become one of the few leading countries in
producing coronavirus vaccines.Following years of suffering from US sanctions, the Iranians
are facing restrictions when it comes to import commodities especially medicine and medical
equipment.

Residential schools designed to
eliminate indigenous culture

news

Ball in US court amid
suspension of Vienna talks

Questioning Trudeau's silence, CaesarChavannes says that residential schools
were designed to eliminate indigenous
culture, not just for land, but also for the
belief that their culture was inferior to that
of the Europeans.

Interview by Zahra
Mirzafarjouyan
Since May 28, more
ISFAHAN than 1,000 unmarked
N E W S children's graves and
remains have been
News
politics
identified at former
Indigenous residential
boarding schools in Canada.
In addition to the Penelakut
Island graves, unmarked
burials at three more
locations were detected by
First Nations communities
between May and July, using
ground-penetrating radar
scans at sites in British
Columbia and Saskatchewan.
For almost 150 years in
Canada — from 1863 to
as recently as 1998 —
more than 130 residential
schools such as Kamloops,
Marieval, St. Eugene's and
Kuper Island were funded by
the Canadian government,
and until 1969 many of the
schools were operated by
Christian churches. These
schools forcibly separated
Indigenous children from
their families and isolated
them from their communities
and cultures, according to
Indigenous Foundations,
a website for the First
Nations Studies Program
at the University of British
Columbia.
The children were abused,
malnourished and raped
To shed light on
in these schools, and 3,200
the issue, we
indigenous children were
reached out to
Celina R. Caesarreportedly killed in these
Chavannes,
schools.
a Canadian
Many Indigenous peoples
politician and
blame the residential
former Member of
boarding schools that
Parliament for the
have played a major role in
riding of Whitby
the lives of generations in
in the House of
Canada for social problems
Commons of
Canada from 2015 such as alcoholism, domestic
to 2019.
violence and high suicide

rates.
In 2008, Ottawa formally
apologized to the survivors
of those who had spent the
residential boarding schools.
The country's Truth and
Reconciliation Commission in
2015 said they were victims
of "cultural genocide."
To shed light on the issue,
we reached out to Celina
R. Caesar-Chavannes, a
Canadian politician and
former Member of Parliament
for the riding of Whitby in the
House of Commons of Canada
from 2015 to 2019.
Residential schools designed
to eliminate indigenous
culture
Pairs of children's shoes are
seen at a memorial in front
of the former Kamloops
Indian Residential School in
Kamloops, British Columbia,
Canada, May 31, 2021
Following is the text of the
interview with her:
According to reports and
assessments, one of the aims
of Canada with establishing
residential schools is said
to be the elimination of
the indigenous culture in
order to make more land
and resources available to
settlers. What is your take
on this?
The removal of native people
from their land, source of
energy and livelihood for the
perpetuation of the idea of
“white supremacy”There
is no doubt that residential

schools were designed to
eliminate Indigenous culture,
not just for land, but also for
the belief that their culture
was inferior to that of the
European settlers on the land.
It is the entire foundation on
which colonialism is built.
The removal of native people
from their land, source
of energy and livelihood
for the perpetuation of the
idea of “white supremacy”.
This removal manifests in
the form of genocide, sexual
and gender-based violence,
disease,
enslavement,
control (the Indian Act,
in place since 1876, still
governs First Nations, Metis
and Inuit in Canada) and
elimination of any trace of
identity (residential schools
in Canada or the renaming
of enslaved people).
Additionally, Treaties with
Indigenous people were
made in good faith, but
broken in every encounter.
Despite all the recent findings
and earlier investigations,
Canada has never charged any
individual or institution with
the crime against humanity
or war crimes. What does this
inaction imply?
It is a cover-up of the highest
order. These schools are
not ancient history. Many
survivors, who suffered
through them, as well as
the perpetrators, are still
alive. Our government
and the Catholic Church’s

News

inaction
demonstrates
a lack of respect and value
that is placed on the lives of
Indigenous children. The
Trudeau government has
consistently said that their
relationship with Indigenous
people “is the most important
relationship”. If this is
the case, why is there no
accountability?
Residential schools designed
to eliminate indigenous
culture
The paddle song is performed
during a vigil in Vancouver,
British Columbia, Canada
June 2, 2021
Some say the International
Criminal Court should
investigate the residential
schools’ case. How far this
case can go internationally?
My hope is that the
international criminal court
will not be necessary – that
the actors who participated in
this, will own up to their roles
and seek reconciliation with
Indigenous communitiesThat
is a very good question. My
hope is that the international
criminal court will not be
necessary – that the actors
who participated in this,
will own up to their roles
and seek reconciliation with
Indigenous communities.
The Truth and Reconciliation
Commissions 94 Calls to
Action outlined very specific
steps that were required to
build a relationship with
Indigenous people.

The negotiations on reviving the 2015 Iran
nuclear deal have reached their last step, and now
they are adjourned to inauguration of the next
administration in Tehran; however, the United
States as the real violator of the nuclear agreement
shoulders the responsibility to end maximum
pressure and return to its commitments under the
accord.
The Trump administration pull out of the deal also
known as the Joint Comprehensive Plan of Action
(JCPOA) in May 2018 and re-imposed anti-Iran
sanctions, which should be lifted according to the
agreement, which was endorsed by the UN Security
Council's Resolution 2231.
Reports say the incumbent US administration has
proposed that they will give about 48 hours to the
Islamic Republic to verify lifting of sanctions by
Washington, and they also underlined that the
suggestion will not be on the table forever and there
is no guarantee that the United States would not
withdraw from the deal once more.
Abbas Araqchi, Iran's top negotiator in Vienna, has
stressed that the Islamic Republic had made difficult
decisions when it came to remaining in the JCPOA
while the US did not abide by its commitments,
noting that it is other sides' turn to decide based on
the recent negotiations and finalize their views on
the revival of the agreement.
The last round of the Joint Commission meetings of
the JCPOA in Vienna, Austria, came to an end three
weeks ago and the negotiating teams have not
yet determined any definite time to resume talks,
while the maximum interruption had not exceeded
more than one week in the previous rounds of
negotiations.
In a Thursday report, some said that the Iranian
negotiators will not come back to Vienna until the
administration of president-elect Ebrahim Raisi
takes power.
A spokesperson for the European Union told
Euronews that the Iranian authorities have
informed the EU they are eager to hold next round
of talks in Vienna, whenever the next Iranian
administration comes to power, which means from
August 5 onwards.
The representatives of the P4+1 group (the UK,
France, Russia, China plus Germany) are concerned
about the end of a three-month deadline that Tehran
has given to the International Atomic Energy
Agency to continue its inspections at Iranian nuclear
sites, while the parties have not yet reached any
agreement with Iran on the revival of the JCPOA and
the return of the United States to its commitments.
Tehran suspended implementing the Additional
Protocol to its Safeguards Agreement on February
23, 2021. The Islamic Republic decided to suspend
observance in accordance with a legislation in order
to force the US to lift sanctions. So, the IAEA have
not had any access to surveillance images of both
Natanz and Fordow nuclear facilities in Iran.

Bolton Says Trump Would Not Have Done Coup Due to
Lack of ‘Advance Thinking’
Donald Trump's former security adviser John Bolton on Friday
commented on recent reports about Trump’s “coup plans,”
suggesting that the 45th US president would not have been able
to carry out a takeover of the US government because he lacked
“advance thinking.”
Speaking to CNN’s Brianna Keilar, Bolton was referring to Trump’s
response to speculation about a coup, when the latter stated that “if
I was going to do a coup, one of the last people I would want to do it
with is General Mark Milley”. Bolton blasted the remark as “juvenile”
and advised Trump to show respect “to people who served the
country well and served in his administration.”Bolton offered that
the thought of Trump plotting a coup “does give (Trump) too much
credit.”“That requires advance thinking, planning, strategizing,
building up support, and I just don’t think he’s capable of that. What
he was capable of was on a daily basis doing something more and

more outrageous than he had done the day before, all to the same end
of staying in power,” he said, Sputnik reported.
On Thursday, media published excerpts from the upcoming book,
'I Alone Can Fix It,' written by Washington Post reporters Carol
Leonnig and Philip Rucker. The two suggested that the US Chairman
of the Joint Chiefs of Staff, Gen. Mark Milley, took seriously the
possibility that Trump would attempt to take power by force after
losing the 2020 presidential election, discussing with his staff
various scenarios to stop Trump.Trump described the story as
“ridiculous” and claimed he never planned a “coup” despite “massive
voter fraud and irregularities during the 2020 presidential election”
and never “threatened, or spoke about, to anyone, a coup of our
government.”“Sorry to inform you, but an election is my form of
'coup,' and if I was going to do a coup, one of the last people I would
want to do it with is General Mark Milley," Trump declared.Bolton

served
as US National Security
Adviser under the Trump administration, the fourth of six US
national security advisers during Trump's single four-year term,
retiring in September 2019 due to his "many" disagreements with
the former president. Bolton was said to have argued for a more
heavy-handed approach towards Russia, Iran, North Korea and
Afghanistan.
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Iran principled
policies toward
JCPOA talks never
change

US must decide on lifting all sanctions on Iran

2 0000 Rials

Sunday ,July 18 , 2021
No. 831

Stressing the importance of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), the Chinese Foreign Ministry
spokesman called on the US Administration to take immediate action to lift all sanctions against Iran and
third parties in order to revive the agreement.Zhao Lijian, in response to questions about the JCPOA on
the sixth anniversary of the agreement, reaffirmed China's commitment to the Iran nuclear deal and its
return to the main course through the Vienna talks as soon as possible.He stated in a press conference
yesterday (Thursday): "July 14 was the sixth anniversary of the JCPOA agreement on Iran's nuclear
program. The JCPOA, the result of 13 years of careful negotiation, is an important output of multilateral
diplomacy, endorsed by UN Security Council Resolution 2231."Lijian added "The JCPOA is a classic example
of resolving disputes through dialogue and consultation and a key element in the non-proliferation
regime and the strengthening of peace and stability in the Middle East."He also said: "In the meantime, the
American side must show its sincerity by taking concrete steps to regain global trust."
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Development of intraregional trade to unite
regional nations

US imposes
sanctions on seven
Chinese officials

The US Treasury
Department on Friday
imposed sanctions
4
on the seven Chinese
Armenia special
officials on what the US
calls 'the suppression
market for Iranian
of democracy in Hong
small businesses:
Kong.'According to a
Deputy min.
list released by the US
4
5
Treasury Department,
CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
the sanctions target
people at the Chinese
Morning call to prayer :
Liaison Office in Hong
04:32:56			 Kong.Hours before the
Noon call to prayer :
official announcement of
the sanctions against the
13:09:37		
seven Chinese officials,
Evening call to prayer:
informed sources in the
20:30:18		
Biden administration
had said that Washington
WEATHER
intended to boycott
a number of Chinese
officials linked to Hong
Kong for what it called
'the suppression of
democracy in Hong
High: 37 ° c
Kong.
Low:21 °c

Rouhani: Over 7 million doses of
vaccines injected so far

Colombia Police Say Former Haiti Official
Suspected of Ordering Moise Hit
Former Haitian justice ministry official Joseph Felix Badio
may have ordered the assassination of Haiti's President
Jovenel Moise, a Colombian police chief said on Friday, citing
a preliminary investigation into the murder.

Moise was shot dead when assassins armed
with assault rifles stormed his private
residence in the hills above Port-au-Prince
on July 7.
An investigation by Haitian and Colombian
authorities, alongside Interpol, into
Moise's killing has revealed that Badio
appeared to have given an order for the
assassination three days before the attack,
General Jorge Vargas said in an audio
message sent to news outlets by the police,
Reuters reported.
It was not immediately possible to reach
Badio for comment. His whereabouts is
unclear.
According to Vargas, the investigation
found that Badio had ordered former
Colombian soldiers Duberney Capador
and German Rivera - who had initially been
contacted to carry out security services - to
kill Moise.
"Several days before, apparently three,
Joseph Felix Badio, who was a former
official of (Haiti's) ministry of justice, who
worked in the anti-corruption unit with the
general intelligence service, told Capador
and Rivera that they had to assassinate the
president of Haiti," Vargas said.
Vargas did not provide proof or give more
details about where the information came
from.
"We are
Capador was killed and Rivera captured
assisting in all
by Haiti police in the aftermath of Moise's
the support
murder, authorities have said.
tasks for the
On Sunday, Haitian authorities detained
interviews
63-year-old Christian Emmanuel Sanon,
that are being
widely described as a Florida-based
carried out with doctor, and accused him of being one of the
the captured
masterminds behind the killing.
Colombians,"
Former Haitian Senator John Joel Joseph is
said Vargas.
being sought by police after Haiti's National

Police Chief Leon Charles identified him
as a key player in the plot, while Dimitri
Herard, the head of palace security for
Moise, has also been arrested.
"This is a big plot, a lot of people are part
of it," Haiti's Acting Prime Minister Claude
Joseph said in a news conference. "I am
determined to move the investigation
forward."
The group of assassins included 26
Colombians and two Haitian Americans,
according to Haitian authorities. Eighteen
of the Colombians have been captured,
while five are on the run and three were
killed.
Many of the Colombians accused of
involvement in the assassination went to
the country as bodyguards, Colombian
President Ivan Duque said on Thursday.
That has been confirmed by relatives
and colleagues of some of the detained
Colombians.
"We are assisting in all the support tasks
for the interviews that are being carried
out with the captured Colombians," said
Vargas.
Colombia will send a consular mission
to Haiti as soon as it is approved by
the Caribbean nation, Colombian Vice
President and Foreign Minister Marta Lucia
Ramirez told journalists on Friday, to meet
with the detained Colombians, ensure their
rights are being respected, and move ahead
with the repatriation of the remains of the
deceased Colombians.
The ministry is in daily contact with the
families of the dead and detained, Ramirez
added.
She repeated Colombian government
assertions that very few of the men,
who were ex-military, knew about the
assassination plan but said those
responsible should pay the price.
"Whoever they are, wherever they are
from, (they should face) all the drastic
consequences this crime should bring,"
she said.
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Sydney Tightens Lockdown as Australia’s
COVID19- Cases Rise
The Australian city of Sydney on Saturday ordered a
shutdown of building sites, banned non-essential retail
and threatened fines for employers who make staff come
into the office as new COVID19- cases kept rising three
weeks into a citywide lockdown.

Authorities in New South Wales state, of
which Sydney is the capital, also banned
hundreds of thousands of people in the
city’s western suburbs — the worst affected
area — from leaving their immediate
neighborhoods for work, as they recorded
111 new cases in the prior 24 hours, up from
97 the day before.
The state also recorded an additional death
from the virus, taking the total to three since
the start of the year and the national total to
913 since the pandemic began.
“I can’t remember a time when our state has
been challenged to such an extent,” NSW
Premier Gladys Berejiklian told a televised
news conference, Reuters reported.
The city of 5 million people, Australia’s
largest, has been under lockdown since
June 26, with a planned end date of July 30,
after an airport transit driver brought the
virus into the community and sparked an
outbreak of the highly infectious variant,
according to the authorities.
More than 1,000 people in the city and
surrounding districts have since tested
positive. Of most concern to health leaders
is the number of infectious people who were
active in the community before they tested
Neighboring
positive, with 29 reported on Saturday, in
Victoria State
line with previous days.
also reported
“We are chasing our tail in terms of the
a jump in daily
COVID19- cases cases,” state Chief Health Officer Kerry Chant
said at the news conference.
to 19, from six
NSW Police Deputy Commissioner Gary
the previous
day, raising fears Worboys said the “tempo of the police
response will increase” across Greater
it may extend a
short lockdown Sydney and regional areas.
Stores that can remain open in Sydney
that was
include supermarkets, pharmacies and
scheduled to
end on Tuesday. hardware outlets. All building work must
stop until July 30 including cleaning,

property maintenance and home
renovation, authorities said.
People who lived in three of Sydney’s
local government districts — with a total
population of 612,000 — were banned
from leaving their district for work unless
they were emergency workers. The city
already has a work-from-home directive for
businesses, but employers who told staff to
attend the office could be fined A$10,000
($7,402.00).
Neighboring Victoria State also reported a
jump in daily COVID-19 cases to 19, from six
the previous day, raising fears it may extend
a short lockdown that was scheduled to end
on Tuesday.
Victoria and Greater Sydney have a
combined population of about 12 million
people, meaning nearly half of Australia’s
population is under some form of lockdown.
All but one of the new cases in Victoria was
active in the community before diagnosis,
but every case was linked to a known chain
of transmission, Victorian Health Minister
Martin Foley said.
Australia avoided the high infection and
fatality numbers of many other countries
in the initial stages of the pandemic due to
an assertive response that included closing
borders, stay-home orders and economic
stimulus measures.
But 18 months on, the federal government
faces criticism over its sluggish vaccine
rollout. Just over 10 percent of Australia’s
25 million people are fully vaccinated,
according to government data, a fraction
of the rates in the United States and Britain.
Even so, Australia’s death rate from the
novel coronavirus, just over 900 deaths
out of about 31,500 cases, is still low by
comparison.
The Australian economy had surged back
to life after dipping into recession last year,
but the latest lockdowns and state border
closures threaten to tip it back into negative
growth.
No other states reported additional cases
on Saturday.

مسکنملیباحداقلقیمتساختهخواهدشد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تالش دولت برای کاهش قیمت تمامشده مسکن ملی،
گفت:قیمتمسکنملیتغییرینداشتهاست«.محمودمحمودزاده» ضمنتکذیبادعای«افزایشقیمتتمام
شده مسکن ملی به ۷۰۰میلیون تومان» افزود :قیمت مسکن ملی از روز ثبت نام تاکنون هیچ تغییری نکرده و بر
اساس قیمت تمام شده است .وی توضیح داد :تمام تالش دولت کاهش قیمت مسکن ملی است .بر مبنای همین
سیاست طی مصوبههایی ،قیمت اخذ پروانه ،خدمات نظام مهندسی و مالیات را برای این پروژه کاهش دادیم تا
خانههای مسکن ملی با قیمت مناسب تر برای متقاضیان تمام شود .به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ،قراردادهای
مسکن ملی بر اساس فهرست بها تنظیم میشود و براساس ضرایب تعدیل فصلی سازمان برنامه و بودجه ،قیمتها اصالح
و در آخر هم با بهای تمام شده تحویل متقاضیان می شود .وی هم چنین از تالش دولت برای توانمندسازی متقاضیان مسکن ملی
خبر داد و گفت :وام مسکن ملی در ابتدا ۱۰۰میلیون تومان بود که فارغ از قیمت نهایی مسکن ،این مبلغ را به ۲۵۰میلیون تومان افزایش
پیدا کرد تا متقاضیان آورده کمتری را متعهد شوند .معاون وزیر راه و شهرسازی متذکر شد که نمیشود عدد ثابتی را برای هر واحد در طرح مسکن
ملی به عنوان قیمت نهایی اعالم کرد و گفت :در نظر داشته باشید که در طرح مسکن ملی دولت تامین کننده زمین ،تسهیالت و بسته حمایتی
خدمات است و سازنده نیست و مازاد هزینه اجرا و خدمات عالوه بر تسهیالت توسط متقاضی و در قالب آورده نقدی تامین میشود.

شکر به اندازه کافی در انبارها موجود است

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد :از لحاظ تولید شکر در کارخانجات و همچنین ذخایر موجود شکر ،به
اندازه کافی در انبارها موجود و جریان تامین کاالهای اساسی برقرار است.
اخیرا ً مطالبی نادرست و شایعه گونه مرتبط با موضوع شکر در برخی رسانهها بازتاب داده میشود که ممکن
است موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی در جامعه گردد ،لذا موارد زیر را به آگاهی مردم عزیز و شریف
ایران میرسانیم:
 -۱شرکت بازرگانی دولتی ایران طی دو ماه گذشته در قالب طرحهای ابالغی تنظیم بازار شکر عالوه بر توزیع گسترده
شکر در سطح شبکههای خانوار و صنف و صنعت از طریق تخصیص سهمیه به استانها بدون محدودیت درخواستهای
صنایع را نیز تأمین کرده است؛ از جمله اینکه اخیرا ًدرخواست اتحادیه قنادان تهران مبنی بر نیاز به  ۵۰۰تن شکر دریافت شد
که علیرغم تأمین این مقدار حواله و صدور مجوز خروج آن در تاریخ  ۲۲تیرماه از انبارهای شرکت هنوز برای تحویل وخروج کاال اقدام نشده است.
 -۲در خصوص تأمین شکر مصرفی کشور نیز یاداور میشویم :هریک از اصناف و واحدهای توزیعی برای دریافت کاالی مورد نیاز میتوانند از طریق
سازمانهای صمت استانها اقدام کنند و از لحاظ تولید شکر در کارخانجات و همچنین ذخایر موجود شکر ،به اندازه کافی در انبارها موجود است و
جریان تأمین کاالهای اساسی به لطف و یاری خداوند متعال برقرار بوده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

چگونه آدرس غلط ،ایران را به بهشت ماینرها و جهنم صنایع نوین تبدیل کرد؟

غ خانهها محدود
کمبود برق حاال دیگر تنها به خاموشــی چرا 

نمیشــود ،قطع برق در حال تبدیل به مســالهای امنیتی –

اجتماعی ،با ابعادی گسترده در ایران است.
سیاستگذاریانرژیدرسالیانطوالنیزمینهرابرایشکلگیری
چنین بحرانی مهیا کرده است .هر چند اگر کمی واقعبینانه به
ماجرا نگاه کنیم ،درمییابیم دومین دارنده مخازن عظیم نفتی و
گازی در جهان ،در آغاز راه اجرای طرح راهبردی انرژی است و
برآوردها نشان میدهد ایران یکی از باالترین یارانههای پنهان و
آشکار را در بخش انرژی پرداخت میکند.
شاید اگر سیاستگذار تنها به
یک سوال پاسخ دهد ،نقشه
راه روشن شود .چرا بخش
ISFAHAN
خصوصی در ایران تمایلی به
 N E W Sحضور در صنعت برق ندارد؟
گـــزارش
نکته مهم اینجاســت که
خبرآنالین
افزایش قیمت حاملهای
انرژی در ایران همواره با حساســیت افکار
عمومی همراه اســت از این رو صحبت از
سیاستگذاری نادرست انرژی در کشور از
ســوی افکار عمومی به موضوع «قیمت»
شاید فکر کردن به
تقلیل داده میشود.
این نکته که چگونه
این در حالی است که برخی نیز با دمیدن بر
ترکیه از هر متر
تنور عدالتخواهی همواره از سیاستگذاری
مکعب گاز ،کاالیی با
کنونی دفاع کرده و حتی برای جلب اعتماد
قیمت قابل رقابت در
افکار عمومی بعضا به اجــرای طرحهایی
جهان تولید میکند
روی آورده انــد که داللت بــر عدم تغییر
اما ایران قادر به این
قیمــت حاملهــای انــرژی دارد اما در
کار نیست ،خود نکته
عمل ،وضعیت کنونی به تعمیق نابرابری
بسیار مهمی باشد

تاثیر قیمتگذاری دســتوری بر
صنعت برق ایران چیست؟
قیمتگذاری دســتوری تنها صنعت برق
ایران را تحتتاثیر قرار نداده است .دامداران،
مرغداران،تولیدکنندگانلبنیات،واحدهای
روغنکشــی ،تولیدکنندگان الستیک و
حتی خودروســازان متاثر از این سیاست
هستند و تداوم این روند یکی یکی صنایع
ایران را در معرض زیان دهی قرار میدهد
کما اینکه خودروسازی که صنعتی سودآور

یکشنبه  27تیر  | 1400شمـاره 831

ISFAHAN
NEWS
خـــبـــر

برقبحرانزده!

اجتماعی در ایران منجر شده است .وزیر
امور اقتصادی و دارایی ،در شرایطی اعالم
کرده که قیمتگذاری دســتوری صنعت
برق را زیانده کرده اســت که بسیاری از
کارشناسان معتقدند وضعیت کنونی تولید
برق ،حتی مانعی بر سر راه توسعه صنعتی و
بازگشت اقتصاد به مدار رشد تلقی میشود.
نکته اینجاست که منافع کوتاه مشترکان
صنعت برق ،منافع بلندمدت اقتصاد ایران
را در معرض خطری جدی قرار داده است.
کمتر کســی را میتوان یافت که اطالعی
درباره وضعیت اقتصــادی کره جنوبی در
نیم قرن قبل نداشته باشــد .کره جنوبی
اتفاقا با سیاســتگذاری درســت و اصالح
ساختار تصمیمگیری توانست انبوهیبنگاه
اقتصادی صادراتــی را در خود بپروراند اما
منتقدان عقب ماندگی ایران از کره جنوبی
همچنانبرسیاستقیمتگذاریدستوری
و مداخله ویرانگر در اقتصاد تاکید میکنند.
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سخنگویسازمانهواپیمایی
کشوری خبر داد

در جهان اســت ،در ایران در جرگه صنایع
زیانده قرار گرفته است .سیاست مداخله
دستوری در صنعت برق اما فارغ از دولتها
در تمام نیم قرن گذشته تداوم داشته است.
دولت همواره نسبت به پرداخت یارانهای
پنهان امــا عظیم به مشــترکان خانگی،
کشاورزی ،صنعتی و تجاری اقدام میکند.
یک آمار ســاده حجم یارانه پرداختی به
صنعت برق در ایران را نشان میدهد.
قیمت خرید برق از نیروگاههای حرارتی در
ایران از سوی دولت در سال  ۱۳۹۹برابر با
 ۳۳۶تومان بوده است .دولت هر کیلووات
ســاعت برق را به طور متوســط به بخش
کشــاورزی به قیمت  ۲۷تومان ،به بخش
خانگی  ۸۱تومان ،بــه بخش صنعتی ۹۴
تومان ،به بخش عمومــی  ۱۰۰تومان و به
بخش تجاری ۲۹۰تومان میفروشد.
میانگین این قیمت بدون توجه به میانگین
وزنی مصرف و تنها به واسطه قیمت فروش
برق به هر بخش ۱۱۸ ،تومان است .به این
ترتیب دولت بــه ازای فروش هر کیلووات
ساعت برق به مشترکان  ۲۱۸تومان یارانه
پرداخت میکند .این رقم یارانه البته بدون
محاســبه بهای فروش گاز بــه نیروگاهها
حساب شده است.
بر اســاس اعالم رســمی ،وزارت نفت هر
مترمکعب گاز را به قیمــت پنج تومان به
نیروگاههــای برق میفروشــد .بیاغراق
میتــوان ادعا کــرد بهــای گاز مصرفی
نیروگاهها در ایران رایگان است .کافی است

تعیینتکلیفقیمت
بلیتهواپیمادرهفته
جاری

قیمت گاز صادراتی به عراق و ترکیه مد نظر
قرار گیرد .بهای گاز صادراتی به ازای هر متر
مکعب بین  ۲۴تا  ۳۰سنت ذکر شده است.
به این ترتیب بهای صادراتی هر مترمکعب
گاز با احتساب رقم  ۲۴سنت ،بر پایه قیمت
کنونی دالر ،حــدود  ۴۸۰۰تومان برآورد
میشود.
از هر متر مکعب گاز نیز میتوان  ۳کیلوات
برق تولید کرد .با این حســاب قیمت هر
کیلوات ســاعت برق با احتســاب هزینه
انرژی مصرفــی گاز  ۱۶۰۰تومان خواهد
بود .در این وضعیت حجــم یارانه پنهان
قابل محاسبه است .شاید فکر کردن به این
نکته که چگونه ترکیه از هر متر مکعب گاز،
کاالیی با قیمت قابل رقابت در جهان تولید
میکند اما ایران قادر به این کار نیست ،خود
نکته بسیار مهمی باشد .حاال شکاف بزرگ
میان قیمت تمام شده تولید و قیمت فروش

آن به مصرفکننده ،صنعت برق که اتفاقا
در زمره صنایع سودده در جهان است را به
صنعتی زیان ده تبدیل کرده است .زمانی
قیمت تمام شده تولید تنها دو برابر قیمت
مصرف بود اما در شرایط فعلی با احتساب
قیمت گاز این فاصله به  ۱۶.۵برابر و بدون
احتساب قیمت گاز به سه برابر می رسد.
حال سئوال اینجاســت که آیا در این فضا
بخش خصوصی میتوانــد انگیزهای برای
ورود به این حوزه داشته باشد؟
حجم تولید و مصرف برق
گذشته از مســاله یارانه ،نگاهی به میزان
تولید و مصرف برق در ایران نیز نکته قابل
تاملی است .ظرفیت نصب شده تولید برق
در ایران به حدود  ۸۵هزار و  ۳۱۳مگاوات
میرســد ۱۲ .هزار و  ۱۹۳مگاوات از این
برق ،متعلق به نیروگاههای برقآبی است.

به عبارت دیگر  ۱۴.۲درصــد از ظرفیت
نصب شده برق ایران به این دست نیروگاهها
اختصاص دارد .نیروگاههایی که با تکیه بر
آب ســدها ،برق تولید میکنند و طبیعی
اســت که کاهش آب ســدها و دورههای
خشکسالی میتواند در میزان تولید برق این
دست نیروگاهها موثر باشد ۷۳ .هزار و ۳۳۱
مگاوات از این ظرفیت اما در نیروگاههای
حرارتی اعم از حرارتی ،بخاری ،گازی و یا
سیکل ترکیبی که دارای هر دو نوع توربین
بخاری و گازی است ،استقرار یافته است.
ظرفیت نصب شده تولید برق تجدیدپذیر
شامل تولید برق بادی ،خورشیدی و اتمی
تنها  ۱۷۸۹مگاوات اســت .به این ترتیب
هشــتاد درصد از ظرفیت تولید برق ایران
در نیروگاههای حرارتی مســتقر هستند
که البته چندان دوســتدار محیط زیست
نیستند.

انرژی

آیا دوشنبه این هفته ،روز پایان خاموشی ها است؟

درحالی که جمعه گذشته به نقل از وزیر نیرو در برخی رسانه ها و فضای مجازی ،روز دوشنبه روز پایان خاموشی ها اعالم
شده بود ،وزارت نیرو با صدور اطالعیه ای چنین موضوعی را از اساس تکذیب کرد .در جریان بازدید رئیس مجلس شورای
اسالمی از مرکز پایش صنعت برق ،وزیر نیرو و برخی از مدیران ارشد صنعت برق نیز ،محمدباقر قالیباف را همراهی کردند.
عالوه بر رئیس مجلس شورای اسالمی ،وزیر نیرو نیز در حاشیه این بازدید ،در خصوص آخرین وضعیت شبکه برق ،میزان
تولید و تراز منفی 12هزار مگاواتی تولید و مصرف در تابستان سال جاری صحبت کرد .از اظهارات دو روز گذشته وزیر نیرو
در حاشیه این بازدید ،خبری در برخی رسانه ها و فضای مجازی در خصوص پایان خاموشی ها و قطعی های برق از روز
دوشنبه هفته جاری به نقل از وزیر نیرو منتشر شد که انتشار این خبر ،واکنش روابط عمومی وزارت نیرو را به دنبال داشت.
وزارت نیرو با صدور اطالعیه ای چنین موضوعی را از اساس تکذیب کرد .متن این اطالعیه بدین شرح است« :بهدنبال انتشار
مطالب غیرواقعی در برخی رسانهها به نقل از وزیر نیرو در مورد اتمام خاموشیها از روز دوشنبه ،توضیح زیر برای اطالع
مردم و تصحیح این خبر ارائه میشود .این مطلب بر اساس مصاحبه دیروز (جمعه  25تیرماه) وزیر نیرو با بخش خبری
ساعت  13شبکه خبر سیما متاسفانه در برخی از رسانهها بهصورت وارونه تنظیم و منعکس شده که اصل خبر به شرح
ذیل است« :رضا اردکانیان» در گفتوگو با بخش خبری ساعت  13شبکه خبر سیما با اشاره به ورود موج گرمای جدید
و افزایش نسبی دمای کشور از روز دوشنبه ،اظهار کرد :انتظار میرود با ورود موج گرما که از دوشنبه هفته پیشرو شروع
خواهد شد ،مصرف برق به اوج خود برسد ،امیدواریم با همکاری و همراهی مردم و بخشهای مختلف ،بتوانیم این ایام را با
توجه به ظرفیتی که در حال حاضر در مدار داریم ،با تامین آسایش مردم پشت سر بگذاریم.

سخنگویسازمانهواپیماییکشوری
از تعیین تکلیف قیمت بلیت هواپیما
در جلسه شــواری عالی هواپیمایی
کشــوری در هفته جاری خبر داد و
گفت :مباحث بسیاری در دستور کار
قرار گرفته اما مبنای تصمیمگیری،
آنالیــز قیمتی اســت که از ســوی
ایرالینها باید ارائه شود.
محمد حسن ذیبخش درباره اینکه
باالخره تکلیف قیمت بلیت هواپیما
که طــی هفتههای گذشــته بدون
ضابطه از ســوی ایرالینها افزایش
یافته است ،چه زمانی روشن خواهد
شد؟ اظهار کرد :تکلیف قیمت بلیت
هواپیما در جلســه شــواری عالی
هواپیماییکشوریکهدرهمینهفته
برگزار خواهد شد ،تعیین میشود و
درخواســت ایرالینها برای افزایش
قیمت مورد بررســی قــرار خواهد
گرفت اما مبنای اصلی تصمیمگیری
در این جلسه آنالیز قیمتی است که
شرکتهایهواپیماییبایدارائهدهند.
وی افزود :هر احتمالی در این جلسه
وجود دارد .ممکن است با بخشی از
این افزایش قیمت موافقت شــود و
ممکن است مخالفت کاملی صورت
گیرد و ایراالینها مجبور به بازگرداندن
ت بلیتهایشان شوند .سخنگوی
قیم 
سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد:
موضوعات دیگری هــم مانند تاثیر
نوع هواپیما و تایپ پروازی در قیمت
بلیت هواپیما مطرح شــده است که
احتمال دارد در جلســه پیشروی
شورای عالی هواپیمایی کشوری مورد
بررسی قرار گیرد .ذیبخش در پاسخ به
سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از
ایرالینها در هفتههای اخیر قیمت
بلیت پروازهایشــان را بدون توجه
به قانون و نرخهــای مصوب کنونی
افزایش دادهاند ،تکلیــف آنها چه
میشود؟ گفت :در این یک ماه پرونده
این شرکتهای هواپیمایی که اتفاقا
تخلفات کمی هم نداشتند در سازمان
تعزیرات حکومتی در حال بررســی
اســت اما هم اکنون چنــد ایرالین
معدود قیمتهایشــان باالتر از نرخ
مصوب است و بقیه شرکتها نرخهای
خود را به مصوبه کنونی بازگرداندهاند.

www.esfahan-news.com

اولین دفترچه «راهنمای واکسن کرونا در ایران» توسط «دکتر ساینا» منتشر شد

دکتر ساینا استارتآپی که به صورت تخصصی در زمینه مشاوره آنالین پزشکی فعالیت دارد ،در اقدامی در
راستای مسئولیت اجتماعی خود ،دفترچهای با عنوان «دفترچه راهنمای واکسن کرونا در ایران» را منتشر
کرده است .دکتر ساینا عالوه بر مشاوره آنالین پزشکی ،در دیگر حوزههای خدمات آنالین پزشکی نیز بیش از
 ۴سال است که به صورت تخصصی فعالیت دارد .از زمانی که دنیا میزبان مهمان ناخواندهای به نام کرونا شده،
دکتر ساینا توانسته رشدی حدودا  ۱۲درصدی را تجربه کند و در زمین بازی استارتآپهای مشاوره آنالین
پزشکی نامی آشناست که توانسته خدمات خوبی ارائه دهد و تبدیل به یکی از پلتفرمهای قابل اعتماد کاربران در
حوزه خدمات آنالین پزشکی شود .این پلتفرم که در زمینه مشاوره آنالین پزشکی با بیش از  ۱۸۰۰پزشک به صورت
تخصصی به کاربران خدمات ارائه می دهد در راستای مسئولیت اجتماعی خود و در جهت آگاهی بخشی بیشتر به عموم مردم ،در
اقدامی با همراهی پزشکان متخصصی که در این بستر مشغول فعالیتند؛ دفترچه راهنمایی در زمینه واکسن کرونا در ایران تهیه و منتشر کرده است.
در این دفترچه راهنما به سواالت مهمی چون :آیا واکسنهای کرونای موجود در ایران مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هستند؟ واکسنهای
ایرانی در چه مرحلهای هستند؟ کدام واکسن را بزنیم؟ عالئم ناشی از دریافت واکسن تا چقدر طول میکشند؟ آیا پس از دریافت واکسن دیگردیگر
درگیر کرونا نخواهیم شد؟ وسواالت مهمی از این دست پاسخ داده شده است.

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
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بازار کـار
بازار کار

جهت درج آگهی های
استخدامی خود در
روزنامه اخبار اصفهان
با شماره
32274500
تماس حاصل فرمایید
نیروی چیدمان ( موادغذایی ساوین) آقا ،تمام وقت
توانایی ارتباط با مشتری
دارای ضامن معتبر ،حقوق توافقی
بیمه از بدو استخدام
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود
را به واتساپ زیر ارسال نمایند .لطفا از تماس تلفنی
خودداری نمایید.
)Whatsapp( 09137763419
**فروشنده لوازم خانگی
** کارگر ساده
** بازاریاب فروش لوازم خانگی بزرگ
**منشی
** حسابدار
** انباردار آقا
09131092142
کارگر ساده آقا ،تمام وقت
حداکثر سن 32سال
ساعت کاری از 8صبح الی 19با یک ساعت استراحت
حقوق و مزایا طبق اداره کار
سرویس ایاب ذهاب ،بیمه
03135720123
مهندسشیمی
نوع همکاری :تمام وقت ،دو شیفت (روز و شب)
رشته شیمی و گرایش های مشابه شیمی
توانایی مدیریت کارگران و واحد صنعتی واگذار شده
توانایی کار در شرایط استرس زا
روحیه کار تیمی ،ترجیحا با سابقه کار
اضافه کاری ،حقوق توافقی به موقع
نهار ،بیمه
)Whatsapp( 09020212757
03135720602
javid1102.darabi@gmail.com
به نیروی آقا یا خانم جهت کار آشپزی (حلیم و عدس)
با حقوق و مزایا طبق اداره کار
ساعات کاری 5:الی 10صبح و 17الی 20بعد از ظهر
فقط محدوده جی
️تلفن09133204325 :
به یک نفر نیروی آقا بابت امور کارپردازی و امور
اداری در اصفهان نیازمندیم.
ساعت تماس 9 :الی  17تلفن09139022378 :
مهندس عمران (طراح سازه)فارغ التحصیل دانشگاه
دولتی
ترجیح ًادانشگاهصنعتیاصفهان
سابقهطراحیصنعتی
ایمیلmratarod@yahoo.com :
یک شرکت صنایع غذایی در اصفهان جهت تکمیل
کادر پرسنل تولید خود به تعدادی کارگر ساده نیازمند
است.
ارسال رزومه ( 09131181575 :واتساپ)
حسابدار (حسابدار فروش) ،تمام وقت
دارای مدرک تحصیلی مرتبط
حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط
آشنا با نرم افزارهای حسابداری فروش
حقوق ثابت ،بیمه  ،سایر مزایا
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را
به ایمیل یا واتساپ زیر ارسال نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
)Whatsapp( 09361636289
info.rejinrokh@gmail.com

مدیراموردیسپاچینگ و فوریتهای برق شرکت توزیع برق استان اصفهان:

اگرخاموشیهااعمالنشودباافتفشاروفروپاشیکلشبکهروبرومیشویم
روزهای داغ تابســتان ،تب خاموشــیهای بــی برنامه در
اصفهان را باال برده اســت .این روزها شــرایط تأمین برق با
وجود خشکسالیهای پی در پی باعث شــده که مشترکان
خانگی ساعات بیشتری از خاموشی و بی برقی را تجربه کنند.
خاموشــیهایی که گاهی در برنامههای تعیین شده جداول
توانیر نیست ودر نتیجه باعث گالیه مندی بسیاری از مشترکان
خانگیشدهاست.درهمینرابطهگفتوگوییداشتیمباحسین
شکراللهی ،مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق شرکت
توزیعبرق استان اصفهان تا دالیل خاموشیها را بگوید.
اخیرا ً در همه شهرها
مابااعمالخاموشیهایی
روبرو بود هایم که بعض ًا
ISFAHAN
طبق جدول انجام نشده
 N E W Sاست و مشترکان خانگی
گفت و گـــو دراینزمینهاعتراضهای
دریاقدرتی پور
زیادی داشتهاند ،به این
دلیل که هیچ اطالع رسانی قبل از قطع
برق برای مشــترکان وجود نداشته
است.دلیلاینبیبرنامگیهاچیست؟
در طی چند روز اخیر مــا با افزایش دمای
شــدیدی روبرو بودیم و این باعث شد که
بــه اوج مصرف برســیم و بالتبع مدیریت
اظطراری را در پیــش بگیریم .در طی این
روزها مصرف برق مشترکان بیشتر از پیش
بینیهای انجام شــده بود و در این شرایط
برای جلوگیری از حوادث احتمالی مجبور
شــدیم که خاموشــیهای برنامه ریزی
نشدهای را دنبال کنیم .وقتی مصرف برق
بیش از پیــش بینیها افزایــش مییابد،
نمیتوانیم خاموشیها را براساس جدول
زمانبندی اعمال کنیم و اضافه بر این در این
شرایط حوادث شبکه هم افزایش مییابد که
خاموشیهای برنامه ریزی نشده را به دنبال
دارد .در ســال  99پیک باری که داشتیم
به  2004مگابایت رســید و این در حالی
است که در سال جاری با توجه به افزایش
دمایی که داشتیم پیش بینی کردیم که این
پیک به  2200مگابایت برسد ،ولی به علت
اگر این خاموشیها
خشکسالی که ایجاد شد ،نیروگاههای آبی
اعمال نشود ما دچار
ما از مدار خارج شدند و تولیدشان هم کم
بحث افت فرکانس
شد وبالتبع به جای  66هزار مگابایتی که
میشویم و فرکانس
برای تولید برق برآورد میکردیم مصرف ما
شبکه پایینمیآید و
در کشور کاهش یافت و به 54هزار مگابایت
نیروگاهها توان باری
رسید ،بنابراین با کسری  12هزار مگابایتی
که بر رویشان اعمال
در کشــور و از جمله اصفهان روبرو شدیم
میشود را نخواهند
و بر حسب اندازه گیریهای ما انجام نشد
داشت و بنابراین یکی
و به جای اینکه به  2200مگابایت برســد
یکی از مدار خارج
به  1800-1700مگابایت رســید و این
میشوند و کل شبکه
حوادث باعث بهم خــوردن روال تعریف
دچار فروپاشی خواهد
شده در جدولهای خاموشیها شد .البته
شد

با توجه به شــرایط حاکم کارشناسان ما
با تمام توان کار میکنند تا خاموشــی بی
برنامه و چند باره نداشته باشیم ،اما در طی
چند روز گذشته این اتفاق افتاد ،به این علت
که فرکانس شبکه پایین آمد ما برای نجات
شــبکه و جلوگیری از قطع سراسری برق
مجبور به خاموشی شدیم .البته این نکته
را هم ذکر کنم که بعضاً به صورت اتوماتیک
این اتفــاق افتاد و برخی از پســتهای ما
خاموش شــد و وقتی این اتفاق می افتد
ما شاهد خاموشــی یک شهرستان یا یک
منطقه وسیعی هستیم که روز  14تیرماه
این اتفاق افتاد و در روز  15تیرماه به واسطه
شرایطی که داشتیم ،تمام سعیمان را کردیم
تا طبق برنامه احتمالی خاموشــی داشته
باشیم ،اما احتمال میدهیم که تا آخر هفته
آینده حداقل با توجه به دمایی که هست
این اتفاق نیفتد و شاهد خاموشیهای بی
برنامه هم باشیم.
اگر این خاموشیها اعمال نشود
ممکن اســت چه مشــکالتی برای
اصفهان به دنبال داشته باشد؟
اگر این خاموشــیها اعمال نشود ما دچار
بحث افت فرکانس میشــویم و فرکانس
شبکهپایینمیآیدونیروگاههاتوانباریکه
بر رویشان اعمال میشود را نخواهند داشت
و بنابراین یکی یکی از مدار خارج میشوند و
کل شبکه دچار فروپاشی خواهد شد .یعنی
اگر ســریع و در عرض یک دقیقه بار را کم
نکنیم و خاموشــی اعمال نشود ،در عرض
چند دقیقه دچار حــوادث جبران ناپذیر و
خاموشیهای سراسر کشور خواهیم بود.
با این اوصاف ،آیا ممکن هســت
در برخی از مناطق اســتان فشار و
افت بیشــتری اتفاق بیافتد و شاهد
خاموشیهای بیشتر از دو تا سه بار
باشیم؟
بله نمیتوانیم پیش بینــی کنیم که این
اتفاق نیفتد ،با توجه به اینکه اصفهان یک
شهرصنعتی به شــمار میرود و نسبت به
بقیه کشور با مشکالت بی برقی و عدم برنامه
خاموشیها روبرو است .ما طی این چند روز
با رشد کم سابقه مصرف انرژی الکتریکی،
مواجه بودیم و مدیریت شبکه برق توانیر به
منظور ثبات و پایداری شبکه برق مجبوربه
اعمال مدیریت اضطراری بار در زمان افت
فرکانس و در زمان افزایش بی رویه مصرف
انرژی برق ،در مناطق مختلف کشور بود .این
خاموشیها تابعنیازشبکهبودهوزماندقیق
و مشخصی را نمیتوان برای آن تصورکرد.
طی یکی دو هفته آتی که اوج گرما هست،
ممکن است خاموشیها به حدود دو ساعت
و بعضاً  4ســاعت ،افزایش یابد .البته این

فروشنده (خانم و آقا) کار در فروشگاه پوشاک
نیمه وقت و تمام وقت ،با سابقه
محدوده کاوه 09308092383
استخدامطراح گرافیک
در نمایندگی مديران خودرو قناديان واقع در خیابان
کهندژاصفهان
تمام وقت (خانم یا آقا) مسلط به نرم افزار های گرافیک
و تدوین فیلم
09131139046

طی یکی دو هفته آینده این
خاموشیها به حداقل خواهد
رسید و با همکاری صنعت و
کشاورزی که جزو مشترکان
سنگین ما هستند میتوانیم
در بخش خانگی به طور کامل
خاموشی نداشته باشیم

به دلیل کاهش منابع آبی ،پاسخگوی نیاز
مصرفنیستو ما مجبوربه اعمال خاموشی
بدون برنامه ریزی در بخش خانگی هستیم.
مردم باید این چند روز را بــا ما همکاری
کنند به این علت کــه نیروگاههای آبی به
واسطه خشکســالی از مدار خارج شدهاند
و همشهریان عزیز باید با صرفه جویی در
استفاده از وسایل سرمایشی کولرهای آبی
و گازی داشته باشند و وسایل پرمصرفشان
را در خارج از پیک مصرف وارد مدار کنند
تا بتوانیم به بهترین نحو از این اتفاق عبور
کنیم .بهترین ساعاتی که آنها میتوانند
از وسایل پرمصرف استفاده کنند از ساعت
 10-11شب شروع میشود و تا هشت و نه
صبح ادامه دارد.
بار اقتصادی که ممکن است با بی
برنامه بودن خاموشیها به استان وارد
شود چه حد است؟ آیا بار اقتصادی
زیادی دارد؟
همه چیز بسته به برنامه ریزی است ،به هر
حال ما با افزایش دمــا و مصرف برق روبرو
هستیم ،اتفاقی که در روز  14تیرماه افتاد،
از کنترل ما خارج بود و بــه هر حال ناچار
به اعمال خاموشی بدون برنامه شدیم .به

هر حال این موضوع بار اقتصادی باالیی به
خصوص برای صنایع اصفهان دارد و در کنار
آنها نانواییها و اصناف مختلف ممکن است
آسیبببینند.
بــرای کاهش این آســیبهای
اقتصادی شرکت توزیع برق استان آیا
تدابیری اندیشیده است؟
بهترین و مهمترین اتفاقی که در این زمینه
رقم زدیم این است که خوشبختانه با صنعت
تعامل کردیم که یک روز کاری و عادی خود
را به روز جمعه انتقال دهند تا در زمانی که
ادارات تعطیل هســتند و پیک بار کاهش
مییابد آنها بتوانند از برق استفاده کنند .در
این زمینه صنایع همکاریهای بسیار خوبی
با ما داشتند و همین موضوع باعث شد که
ما شاهد کاهش خسارتها به صنعت باشیم
و با این ترفند توانستیم حداقل خاموشی را
داشته باشیم.
به نظر شما مردم در این راستا چه
نقشی دارند و چه باید بکنند؟ به هر
حال ما با افزایش دما روبرو هستیم و
از افزایش مصرف و استفاده از کولرها
و وسایل سرمایشی گریزی نیست.
ببینید تأمین این میزان بــرق که به نیاز
مصرف افزوده میشود ،در شرایط کنونی
بسیار سخت است و به طور قطع مدیریت
مصرف توسط مشترکان خانگی بسیار مؤثر
است .به ویژه در وسایل سرمایشی که باعث
افزایش شدید مصرف میشود در صورتی
که کولرهــای گازی روی دمای  ۲۵درجه
تنظیم و از دور کند کولرهای آبی اســتفاه
شود و همچنین اگر مردم توانایی مالی دارند
اقدام به تعویض وسایل و تجهیزات پرمصرف
خود کنند و از وسایل و تجهیزاتی با برچسب
باالتر و مصــرف انرژی کمتری اســتفاده
کنند تا شاهد بهبود شرایط باشیم .از پیک
خاموشیها عبور کنیم.
اکنون چند درصد مصرف برق باید
کاهش پیدا کند تا از این پیک خارج

شویم؟
تنها بین ده تا 15درصد انرژی الکتریکی کم
داریم و اگر درهر خانه یا مکانهای تجاری
سطح مصرف به این اندازه کاهش پیدا کند
میتوانیم بدون خاموشــی از این مرحله
خارج شویم.
و در ماههای آینده این خاموشیها
به چه شکل خواهد شد؟
همانطور که اشاره کردم طی یکی دو هفته
آینده این خاموشــیها به حداقل خواهد
رسید و با همکاری صنعت و کشاورزی که
جزو مشترکان سنگین ما هستند میتوانیم
در بخش خانگی به طور کامل خاموشــی
نداشته باشیم.
به نظر شــما با توجه به وضعیت
خشکســالی کــه در اصفهــان و
بخش مرکزی کشــور وجود دارد،
آیــا در ســالهای آینــده ممکن
است با مشــکالت جدیتری روبرو
شویم؟
عمده مشــکلی که باعث کاهــش و افت
فشار برق هست خشکسالی است و این در
حالی است که بخش قابل توجهی از تولید
نیروگاههای ما نیروگاههای آبی هســتند،
قطعاً اگر در سال آتی وضعیت خشکسالی
به همین شکل باشد ،با کاهش ذخایرآب
سدها و در نتیجه کاهش تولید نیروگاههای
برق آبی کشور خواهیم بود.
برای برون رفت از این مشکل آیا
نمیشود از انرژی خورشیدی استفاده
کرد و یا هزینههای باالیی دارد؟
بنده هر سرمایه گذار و یا شخص حقیقی
که در این زمینه پا پیش بگذارد را تشویق
میکنیم ،افراد حقیقی اگــر در این رابطه
سرمایه گذاری کنند ،حتی میتوانند این
انرژی را به شــرکت توزیع برق بفروشند و
باعث برگشت ســرمایه خود و همچنین
کمکبهشبکهکنند.

استارتآپ

اولین توکن نوآوری برای تامین مالی اکوسیستم نوآوری کشور فعال شد

استخدام مونتاژکارماهر
جهت کار در کارگاه مونتــاژ بردهای الکترونیکی به
صورت پاره وقت و تمام وقت.
️ خانم و دارای سابقه مونتاژ بردهای اس ام دی.
️ حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.
️ پرداخت ســاعتی مطابق قانون اداره کار و با توجه به
مهارت امکان افزایش دارد.
️ بدون بیمه.
اطالعات بیشتر و ارسال رزومه از طریق واتساپ:
09162311290
تماس09162311290 :
دعوت به همکاری در تولیدی لباس زنانه تریکو
** اتوکار روزانه
** کمک برشکار
** نیرو جهت بسته بندی و وردست
** مزدی دوز بیرون بر
** دوزنده ماهر خانم جهت دوخت تریکو در کارگاه
در محیطی امن و کامال زنانه
با حقوق و مزایای عالی و تسویه نقدی
09130008943
(کثیری)️03132211505

موضوع را هم باید مد نظر داشــته باشیم
که برنامــه ریزی دقیقی در گــروه بندی
مشترکین عمومی به گروههای گرمسیری
و غیر گرمســیری و عدم اعمال مدیریت
اضطراری بار در ساعتهای بعد ازظهر به
مشترکینگرمسیری،همچنینهماهنگی
برنامه قطع کنتورهای فهام کشــاورزی،
بلــوک  80و فیدرهای کشــاورزی برای
عدم اعمال خاموشی متعدد به مشترکین
کشاورزی و هماهنگی با مشترکین اداری
غیر ساختمانی برای کاهش بار مواقع مورد
نیاز را در واحد دیسپاچینگ شرکت ایجاد
کردهایم تا شاهد کمتر شدن خاموشیها
باشیم .همچنین دیســپاچینگ شرکت
در راســتای کاهش مشکالت مدیریت بار
عالوه بــر ارائه زمانبندی خاموشــیهای
کمبود نیرو برروی وب سایت خود به آدرس
 www.epedc.irو اپلیکیشن برق من,
نسبت به ارسال پیامکهای اطالع رسانی
بروز خاموشی اضطراری برای مشترکین
دیماندی و حساس نیز اقدام کرده و مردم
میتوانند ازاین طریق برنامه خاموشیها
را بدانند .البته در زمینه بــی برنامه بودن
خاموشیها هم باید اطالع رسانی کنیم که
طی یکی دو هفته آینده ممکن است شاهد
تداوم گرمای بیش از حد و اعمال خاموشی
باشیم ،به این خاطر که با وجود کمکهای
صنایع ،کشــاورزان و همه مشــترکان در
برنامههای مدیریت بــار ،تولید نیروگاهها
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا محزونیه
سر دبیر :مرضیه ربیعی
دفتراصفهان  :میدان احمدآباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح (بهرام) ساختمان حورا
تلفن031-32274500:
روابطعمومی:تلفن 031-32274515 :فاکس32274502 :ـ 031
سازمان آگهیهای اصفهان 32274506 - 32274512 32274517 - 32274518:ـ 031
فاکس بازرگانی اصفهان 32274507 -32274511 :ـ 031
چاپ :صمیم
امور مشترکین اصفهان031-32274508 :

یکی از شــرکتهای فعال در حوزه تامین مالی اکوسیستم
گــــــزارش
نوآوری در همکاری با پارک فنــاوری پردیس اولین توکن
ایسنا
نوآوری را فعال کرد و به گفته آنها ،اینوتوکن ارائه شده در این
پروژه عالوه بر تامین راحتتر سرمایه برای شرکتهای نوپا ،موجب کاهش ریسک
خواهد شد.
اینوتوکن ابزاری مبتنی بر فناوری بالکچین و برای تسهیل فرآیندهای اکوسیستم نوآوری خلق
شده است .استارتآپها در شبکه اینوتوکن قادر خواهند بود خدمات مورد نیاز رشد و توسعه
خود را جامعتر ،بهتر و ارزانتر تهیه کنند و از سوی دیگر سرمایه گذاران خرد و کالن اکوسیستم
نوآوری نیز میتوانند ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش داده و ضمن آنکه خدمات دهندگان

میتوانند بازار خود را گسترش دهند .این ابزار جدید مالی از سوی یکی از شرکتهای فعال
در حوزه ارائه خدمات حوزه توسعه کسب وکار ،با ایجاد بستری بر مبنای بالکچین و ایجاد
یک توکن واحد برای حوزه نوآوری کشور در جهت تعامالت هر چه بهتر بازیگران این حوزه،
گام برداشته است .هدف این فناوران در این پروژه ،ایجاد بازاری به منظور ایجاد امکان برای
بهره مندی اعضای اکوسیستم نوآوری کشور از ارزش ایجاد شده در آن و استفاده از توکن
دارایی اینوتوکن به عنوان یک ابزار تسهیلگر مراودات برای حلقه بسته مصارف و مراودات بین
بازیگران اکوسیستم نوآوری کشور است .فرایند اجرایی شدن پروژه به این صورت است که این
شرکت ارائه دهنده خدمات دانش بنیان به عنوان ناشر توکن ،از طریق کمیسیون راهبری که
متشکل از مجموعهای از فعاالن اکوسیستم نوآوری هستند ،اقدام به ارزیابی استارتآپهایی
که از جانب یکی از اعضای کمیسیون جهت دریافت اینوتوکن معرفی شدهاند ،میکند و در
صورت تأیید این کمیسیون ،ناشر در ازای اخذ درصدی از سهام شرکت ،تعدادی اینوتوکن در
ن نماینده مالکیت دارندگان آن در سبدی از سهام
اختیار این استارتآپ قرار میدهد .اینوتوک 
استارتآپها است و استارتآپ میتواند در ازای آن ،خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند .از
این طریق در زیست بوم نوآوری از توکنهای ارائه شده به پذیرندگان ،برای رفع نیازمندیهای
استارتآپها استفاده میشود .از آنجایی که اینوتوکن ابزار تامین مالی برای استارتآپها است،
دریافت کنندگان اینوتوکن با خرید آن به جای پذیرش ریسک یک استارتآپ ،در سبدی از
استارتآپها مشارکت خواهند داشت و به این ترتیب ضمن کمک به آن استارتآپ ریسک
کمتری را متحمل خواهند شد .در ابتدای انتشار ۲ ،میلیارد عدد توکن اینوتوکن بی پشتوانه
منتشر میشود .این توکنها به حساب پیش عرضه منتقل شده و قابلیت فروش و نقل و انتقال
ندارند .هر زمان که استارتآپی توســط یکی از معرفان به کمیسیون راهبری معرفی شود و
بتواند تأیید بیش از درصد  ۵۰درصد از اعضای کمیســیون راهبری را به دست آورد ،توکن از
حساب پیش عرضه به حساب استارتآپ منتقل خواهد شد که این توکنها قابل خریدوفروش
و تبادل هستند .پارسا عباسی از بنیانگذاران این شرکت فناور ،اینوتوکن را اولین توکن کشور

در حوزه نوآوری کشور دانست که با امضای تفاهم همکاری با مرکز شتابدهنده و نوآوری پارک
فناوری پردیس فعالیت خود را آغاز و ابراز امیدواری کرد که به واسط این توکن ،گردش مالی
در اکوسیستم نوآوری بیشتر و شفافتر و سرمایهگذاری بر روی استاتآپها نیز تسهیل شود.
وی با تاکید بر اینکه استارتآپها از این طریق میتوانند راحتتر جذب سرمایه داشته باشند،
اظهار کرد :این توکن یک توکن دارایی است که بر بستر بالکچین فعالیت میکند و یک رمز ارز
داخلی اکوسیستم نوآوری به شمار میرود؛ چرا که این توکن در اکوسیستم نوآوری به کار گرفته
شده است .عباسی در خصوص نحوه ارائه خدمات اینوتوکن ،توضیح داد :استارتآپها با ارائه
بخشی از سهام خود به اینوتوکن میتوانند به جای ریال  ،توکن دریافت کنند و ما به ازای آن،
خدماتی را که در اکوسیستم نوآوری نیاز دارند ،به صورت یکپارچه و ارزانتر دریافت خواهند کرد.
از سوی دیگر سرمایهگذاران به واسطه این ابزار مالی از سرمایهگذاری خیلی فرسایش خود که
سالها طول میکشد که از آن خارج شوند ،دور میشوند و از این طریق راحتتر سرمایهگذاری
میکنند ،ضمن آنکه نقد شوندگی سرمایهگذاری آنها نیز باالتر میرود.
این فعال حوزه توسعه سرمایه اکوسیستم نوآوری ،با بیان اینکه میزان سهام واگذار شده از سوی
استارتآپها از طریق شبکه این شرکت مشخص خواهد شد ،گفت :این شبکه شامل کمیسیون
راهبری متشکل از خبرگان اکوسیستم مانند صندوقها و شــتابدهندهها و سرمایه گذاران
خطرپذیر است و آنها در زمینه ارزشگذاری استارتآپها تصمیم میگیرند .میزان سهام هر
شرکت بر اساس ارزشگذاریای که این کمیسیون بر روی استارتآپها انجام میدهد ،تعیین
میشود و به میزانی که سهام این شرکتها واگذار شود ،به آنها توکن تعلق خواهد گرفت.
به گفته وی در ازای میزان توکنی که شرکتهای نوپا دریافت میکنند ،میتوانند کلیه خدماتی
را که در حوزه نوآوری نیاز است مانند منتورینگ ،ارائه آموزش ،فضای کار اشتراکی و تبلیغات
و سرمایه ،جذب کنند .عباسی تاکید کرد :سقف و کفی برای اعطای توکن برای شرکتها در
نظر گرفته نشده است و میزان توکن اختصاص داده شده به شرکتها با تشخیص کمیسیون
راهبری صورت میگیرد.

