
 آگهى مزایده
 شهردارى علویجه با در نظر گرفتن مفاد ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى به استناد مجوز شماره 6/329 ش و 6/331 ش شوراى اسالمى شهر و 
در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین واقع در شهرك کارگاهى کاوه جهت ایجاد مرکز معاینه فنى و احداث باسکول 60 تن بر اساس نظریه 

کارشناسى به شرح زیر اقدام نماید. 
*قیمت پایه کارشناسى قطعه شماره 14 فاز 4 به مبلغ هر مترمربع 85/000/000 ریال مى باشد.

*قیمت پایه کارشناسى قطعه شماره 20 فاز 4 هر مترمربع 85/000/000 ریال مى باشد.
*تضمین شرکت در مزایده متقاضیان مى بایست معادل 5 درصد قیمت پایه براى هر پالك به حساب سپرده شماره 3100001909000 شهردارى 

نزد بانک ملى واریز نمایند.
* زمان آگهى مزایده از تاریخ 1401/4/25 لغایت 1401/5/11 مى باشد. 

* متقاضیان جهت اطالع از موقعیت مکانى و شرایط پالك هاى ذکر شده مى توانند در طول مدت مزایده به شهردارى مراجعه نمایند.
* پیشنهادات مى بایست تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 1401/5/11 به دبیرخانه شهردارى علویجه تحویل گردد.

على اصغر شفیعى – شهردار علویجه شناسه: 1350054

نوبت اول

چگونه عیدغدیر را تبلیغ کنیمچگونه عیدغدیر را تبلیغ کنیم

تزئین کردن بیرون خانه و نصب پرچم درب منزل

شاد کردن دل اعضاى خانواده (جشن خانوادگى)

عیدى و هدیه دادن به کودکان و ایتام

دید و بازدید ، صله رحم و دیدار با بزرگان فامیل

هدیه دادن کتاب و سى دى مرتبط با غدیر   

نشر فضائل موال امیرالمومنین(ع) و  تبریک عیدغدیر

تخفیف ویژه دادن در کسب و کار و خوش برخورد  بودن

گذشت کردن از دیگران به عشق موال على (ع)

 عیادت از بیماران در بیمارستان در روز عید غدیر 

 دیدار از سالمندان و اهداى هدیه 

چگونه عیدغدیر را تبلیغ کنیم

اینفوگرافى/ سمیه عزیزیان
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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در نشست طرح و پیگیری مشکالت تشکل ها و فعاالن اقتصادی مطرح شد:

تراکنش های بانکی مالک وصول مالیات نیست

Nine Ways 
Stress Is More 

Dangerous 
Than You Think
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مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان خبر داد:

انعقاد قرارداد تولید انرژی خورشیدی فقط برای ۱۰۰۰ هکتار

بازیکن سابق سپاهان می گوید مورایس می تواند به فوتبال ایران کمک شایانی 
کند چون بسیار با تجربه است و از جایی می آید که مهد فوتبال است.

مهدی سیدصالحی در گفت وگو با ایسنا درباره انتخاب مورایس به عنوان سرمربی 
سپاهان اظهار کرد: او کارنامه و عملکرد قابل قبولی داشته و چند سال در کنار 
مورینیو حضور داشته است. در چند سال گذشته آقای ساکت در انتخاب مربی و 
بازیکن خارجی وسواس خاصی داشته و همیشه مربیانی که آورده نتایج خوبی 
گرفته اند. کارنامه مورایس مشخص است و امیدوارم بتوانند عملکرد موفقی را در 

لیگ برتر ثبت کنند.
او ادامه داد: مورایس می تواند به فوتبال ایران کمک شایانی کند چون بسیار با 
تجربه است و از جایی می آید که مهد فوتبال است. در تیم های بزرگی کار کرده 
است و به نظر من می تواند کالس فوتبالی خوبی برای مربیان ما داشته باشد. جدا 
از نتیجه و هر اتفاقی که قرار است بیفتد، حضور چنین مربیانی بسیار مثمر ثمر 

خواهد بود.
بازیکن سابق سپاهان در رابطه جدایی برخی از ستاره های این تیم گفت: همیشه 
موفقیت در اسم ها خالصه نمی شود. درست است که ستاره بسیار مهم است اما باید 
ببینیم آقای مورایس چه دیدگاهی دارد. مربیان بزرگ اسم برایشان مهم نیست و 
مهم این است که بازیکنان دیدگاه مشترکی با مربی داشته باشند و بتوانند تاکتیک 

سرمربی را در زمین پیاده کنند.
او ادامه داد: من احساس می کنم که مورایس کمک زیادی به سپاهان می کند 
و حتی جوانان زیادی را به فوتبال معرفی خواهد کرد. او قطعًا می تواند بازیکنان 
خارجی خوبی به ایران بیاورد و در کنار آن نگاه وسیع تری نسبت به انتخاب جوانان 
داشته باشد. در فوتبال روز دنیا جوانان خودشان را به عنوان ستاره معرفی می کنند 
و باتوجه به تجربه مورایس این اتفاق خواهد افتاد. امیدوارم نتایج خوبی برای 

سپاهان رقم بخورد.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات احداث 
پل روی کانال آب خیابان مقداد، گفت: این پل تا نیمه مردادماه تکمیل خواهد شد و در 
اختیار شهروندان قرار می گیرد. هوشنگ نظری پور در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، ضمن 
تبریک فرارسیدن دهه والیت و امامت، اظهار کرد: در بازدید ماه های گذشته از محله 
قصر و دیدار با اهالی این محله، قول احداث پل در خیابان مقداد به شهروندان داده شد 

که با دریافت مجوز از شرکت آب، این مهم در حال انجام است.
وی افزود: با توجه به اتمام عملیات زیرسازی و روکش آسفالت خیابان مقداد حدفاصل 
خیابان جی شرقی از تقاطع مالک اشتر تا میدان سلمان در سال گذشته و با توجه به 
طول حدود ۲۳۰۰ متری این خیابان، برای کاهش طول سفر و سهولت دسترسی 
شهروندان محله قصر و دیگر محله های واقع شده در محدوده کانال آب، احداث پل 
روی کانال آب ضروری بود. مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با اشاره به پیشرفت 
۵۰ درصدی احداث پل بتنی روی کانال آب، خاطرنشان کرد: طول این پل که به 

صورت دوربرگردان در حال احداث است، ۱۱ متر و عرض آن ۱۳.۵ متر است که 
پیش بینی می شود در ساخت آن ۱۸۳ مترمکعب بتن و ۳۵ تن میلگرد به کار برده شود؛ 
از دیگر ویژگی های این پل اجرای الینینگ جهت استحکام بیشتر سطح کانال آب در 

قسمتی که این پل احداث شده و افزایش ضریب نفوذناپذیری بستر کانال آب است.
وی تصریح کرد: پروژه احداث پل روی کانال آب واقع در خیابان مقداد تا اواسط 
مردادماه سال جاری با صرف اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد 
رسید و یک پل دیگر نیز با همین مشخصات در خیابان مقداد دوم احداث خواهد شد که 
عملیات اجرایی آن آغاز شده است و پیش بینی می شود تا پایان مردادماه به پایان برسد.

نظری پور در خصوص دیگر فعالیت های عمرانی و ترافیکی منطقه ۱۵ شهرداری، 
اضافه کرد: اجرای عملیات زیرسازی، لکه گیری و روکش آسفالت در بیش از ۲۰ هزار 
مترمربع معابر فرعی این منطقه با هزینه ای معادل ۱۲ میلیارد ریال در هشت ماه 

گذشته انجام شده است.

بازیکن سابق سپاهان:

مورایس به فوتبال ایران کمک شایانی می کند

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان مطرح کرد:

پیشرفت ۵۰ درصدی احداث پل کانال آب در خیابان مقداد
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ظاهـراً اخیـراً آمریکایی هایـی کـه در سـنین  
جوانـی داسـتان های ادبـی خوانده انـد جهان بینی 
پیچیده تـری دارنـد بـه ایـن معنـا کـه از غنـای 
روانشـناختی بهره مندنـد، در تشـخیص ریشـه 
مشـکالت تقویـت شـده و کمتـر از دیگـران بـه 
مشـروعیت نابرابری هـای معاصـر بـاور دارنـد.

به این ترتیب می توان گفت و نوشـت کـه خواندن 
داسـتان های روایی چـون رمان های عاشـقانه که 
خط داسـتانی و کاراکترهای اسـتانداردتری دارند، 
باعـث می شـود جهـان بینـی افـراد پیچیدگـی 

کمتری داشـته باشـد.
پس به همـه ایـن دالیـل و بـه اسـتناد یافته های 
ایـن مطالعـه امـروزه خوانـدن داسـتان های ادبی 
از همیشـه مهم تـر اسـت. درک تنـوع و پیچیدگی 
جهـان پیامدهـای روشـنی روی نحوه تفکـر افراد 
درباره نابرابری اجتماعـی دارد. آن هایـی که درک 
باالتر و پیچیده تری از ریشه مشکالت و معضالت 
موجـود دارند بیـش از سـایرین می تواننـد به جای 
سـرزنش افراد فاکتورهـای نهادینه شـده ای را که 
به رفتـار تبعیض آمیـز در جامعـه منجر می شـود، 

تشـخیص دهنـد. ایـن دسـته از افـراد می تواننـد 
شـهروندان خوبـی بـرای جامعـه دمکراتیـک و 

چندفرهنگـی مدرن باشـند.
خب با ایـن روال چرا مـا در ایران که ادبیات بسـیار 
غنی و قـوی داریـم نتوانیـم از این گنجیـه عظیم 
بهـره بـرداری کنیـم و هـم شـهروندان بهتـری 
باشـیم هم از عقبه فرهنگی و تاریخـی خودمان به 
عنوان یک سـبک زندگی بومی شـده نهایت بهره 
را ببریم. اینجاسـت که نقش نهادهـای متولی که 

کـم کاری کرده انـد، پـر رنگ می شـود.

نوشین رواقی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

شهروند بهتر با خواندن داستان های بیشتر!
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با حضور حجت االسالم والمسلمین رنجبر برگزار شد؛

 دوره تعالی خانواده در ادارات
تبلیغات اسالمی استان اصفهان

رکود جهانی بر بازارسرمایه سایه سنگینی انداخته است؛

 فازاحتیاط
 شرایط اکنونی بورس

پروژه ای در آستانه 20 سالگی

 احتمال تملک طرح
توسط بانک

٣
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مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان خبر داد:

 تشدید فعالیت
بازرسان بهداشت در اصفهان

چهره روز

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

هر گونه ساخت و ساز و تصرف 
غیرقانونی در حریم سدها جرم است

6

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: تمامی ممنوعیت هایی 
که پیرامون ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی در 
حریم و بستر رودخانه وجود دارد، در رابطه با حریم سدها نیز صدق 
می کند و نباید اجازه دهیم در محدوده و حریم سد تصرفات و ساخت 

و سازهای غیر قانونی انجام شود.

صفهان
منبع: اخبار ا



در شـــهر

Isfahan News
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مدیـر بهداشـت محیـط مرکز بهداشـت 
اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه شـرایط 
خـاص تابسـتان امسـال، از تشـدید 
فعالیـت بازرسـان بهداشـت و نظـارت 
بـر مراکـز تهیـه و توزیـع مـواد غذایـی، 
اماکـن عمومـی و بین راهـی و مراکـز 
 تفریحـی و گردشـگری در ایام تابسـتان

خبر داد.
سـید مهدی میرجهانیـان در گفت وگو با 
ایسـنا، با بیان اینکه در تابسـتان امسـال 
شـرایط فوق ویژه ای داریم، اظهـار کرد: 
همیشه در این ایام سـال به دلیل شرایط 
آب وهـوا، تعطیلـی مدارس و تمام شـدن 
کنکور موج سفرهای تابسـتانی در کشور 
بـه راه می افتـد. در دو سـال گذشـته بـه 
دلیل شـیوع کرونا حجم سـفرها کاهش 
چشـمگیری داشـت، اما امسـال افزایش 
سـفرهای تابسـتانی پیش بینی می شود.

وی بـا بیـان اینکـه تابسـتان امسـال 
مشـکل چندوجهـی داریـم، توضیـح 
داد: تابسـتان امسـال هـوا نسـبت بـه 
سـال های قبـل گرم تـر اسـت، حجـم 
سـفرها بیشـتر از قبـل شـده، ضمـن 
اینکـه ورود بیماری هایـی مثـل وبـا از 
کشـورهای همسـایه نگرانی هایـی بـه 

وجـود آورده اسـت.
مدیـر بهداشـت محیـط مرکز بهداشـت 
اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه در این 
شـرایط هرگونـه مصـرف آب و مـواد 
غذایی باید با حساسـیت ویژه ای توسـط 
مسـافران انجـام شـود، افـزود: طبـق 
اباغـی کـه از مرکـز سـامت محیـط 
کار و معاونت بهداشـتی وزارت بهداشت 
اعـام شـده، طرح هـای خاصـی بـرای 
تابسـتان امسال پیش بینی شـده، ازجمله 
طـرح تشـدید نظارت هـای مراکـز تهیه 
و توزیـع، اماکـن عمومـی و بین راهـی و 
مراکـز تفریحـی و گردشـگری در ایـام 
تابسـتان. در ایـن طرح هـا نظـارت بـر 
مـواد غذایـی، آب و مـکان فیزیکی تهیه 
و توزیـع مـواد غذایـی تشـدید می شـود.

وی بـا اشـاره بـه فعالیـت کشـیک های 
گشـت و بازرسـی طـی سـه نوبـت در 
شـهر اصفهان، گفـت: این کشـیک ها تا 
آخرین سـاعات شـب و حتی در روزهای 
تعطیل مشـغول گشـت و نظارت هستند.

میرجهانیـان بـا تأکید بـر اینکـه رعایت 
بهداشـت فـردی مهم تریـن مسـئله 
بـرای مـا اسـت، گفـت: شست وشـوی 
کامـل دسـت ها، شست وشـوی کامـل 
میـوه و سـبزی ها و اطمینـان از نـوع 
مـواد غذایـی مصرفـی اهمیـت زیـادی 
آن وظیفـه سـنگین  دارد. در کنـار 
دسـتگاه های نظارتـی بـرای تأمین آب 
آشـامیدنی سـالم و رعایـت بهداشـت 
عمومـی در اماکـن عمومـی، پارک هـا، 
رسـتوران ها، اغذیه فروشـی ها، هتل هـا، 
اقامتگاه هـای بـوم گـردی، اماکـن 
بین راهـی و هرجایـی کـه محـل تجمع 
مـردم و مسـافران اسـت در دسـتور کار 
قـرار دارد و بر ایـن موارد خیلی بیشـتر از 

قبـل نظـارت خواهـد شـد.
نعـکاس  وی بهتریـن گزینـه بـرای ا
مشـکات بهداشـتی مـردم را از طریـق 
سـامانه ۱۹۰ اعام کـرد و افـزود: مردم 
می تواننـد در هرلحظـه از شـبانه روز بـا 
این سـامانه تماس بگیرند. بسـته به نوع 
شـکایت بین ۷ تا ۲۴ سـاعت به شکایت 
آن هـا رسـیدگی می شـود و از طریق کد 
پیگیـری فـرد می توانـد نتیجه شـکایت 

خـود را رصـد کند.

تشدید فعالیت 
 بازرسان بهداشت

در اصفهان

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت 
استان اصفهان خبر داد:

حسین هرسیج رئیس دانشگاه اصفهان در مراسم تکریم از خانواده 
دانشگاهیان با یادآوری اینکه رهبر معظم انقاب بارها نسبت به آینده 
جمعیت کشور ابراز نگرانی و برتغییر سیاست های جمعیتی تاکید کردند، 
اظهار داشت: تاکید ایشان و برخی نخبگان دغدغه مند در این جهت منجر 
به تغییر برخی سیاست های باالدستی نسبت به جمعیت شد که نقطه اوج 
آن اباغ سیاست های کلی جمعیت و خانواده در سال های اخیر توسط رهبر 

معظم انقاب است.
وی افزود: با تأکید رهبر انقاب، سیاست های مجلس شورای اسامی و 
همچنین دولت سیزدهم بر مبنای تصویب طرح تعالی خانواده به سمت 

افزایش فرزندآوری چرخش یافته است.
هرسیج با بیان اینکه افزایش جمعیت با توسعه اقتصادی تعارضی ندارد، یادآور 
شد: افزایش نیروی انسانی آموزش دیده و صاحب فکر از مزیت های رشد و 

توسعه یک جامعه به شمار می رود.
رئیس دانشگاه اصفهان این دانشگاه را به عنوان دانشگاه جامعه محور و تمدن 
ساز، پیشرو و پیشگام در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانست و 
تصریح کرد: دانشگاه اصفهان اولین دانشگاهی است که همه معاونت های 
آن با برنامه ریزی مدون و معطوف به قانون در راستای توسعه قانون حمایت 
از خانواده به صورت منسجم اقدام نموده و برگزاری این مراسم نیز در راستای 

تداوم سیاست های مذکور است.
وی در ادامه از تصویب ساخت خوابگاه متأهلین برای دانشجویان، در 
کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاه خبر داد و تصریح نمود: حمایت از 
دانشجویان متأهل در راستای اجرای سیاست های افزایش جمعیت نخبگانی 
در جامعه در دستور کار دانشگاه اصفهان قرار دارد و در این راستا ساخت 

خوابگاه متأهلین، بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه این مراسم، عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسامی، دانشگاه اصفهان را یکی از دانشگاه های معتبر و شناخته شده در 
سطح ملی و بین المللی دانست و توضیح داد: خدمات این دانشگاه به گونه ای 
است که همه کشور از آن منتفع می شوند و خوشبختانه دکتر هرسیج از بدو 
مسؤولیت ریاست دانشگاه اصفهان در عرصه های عمرانی، رسیدگی به 
نیروی انسانی و کیفیت بخشی به فعالیت های علمی و پژوهشی اقدامات 

موثری انجام داده است.
وی افزود: گزارش های رسیده از دانشگاه اصفهان در زمینه های رسیدگی به 
نیروی انسانی و کیفیت بخشی در بخش های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و 

عمرانی حاکی از تسریع در حرکت به سمت عدالت بیش تر است.
مقتدایی همچنین، دانشگاه اصفهان را یکی از امیدهای علمی کشور دانست 
و تصریح کرد: اصفهان در زمینه علم و فناوری در حال حاضر در مرحله 
پیشگامی است و به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسامی از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است بر همین اساس توقع ما از دانشگاه های استان به 
خصوص دانشگاه جامع اصفهان در زمینه های علم و فناوری در بخش های 
علوم انسانی و سایر علوم بسیار باال است و مجلس از همه کسانی که در 

زمینه های علم و دانش فعالیت می کنند حمایت می نماید.
در پایان این مراسم نیز ۳۲ نفر از دانشگاهیان که در سال گذشته صاحب فرزند 
شده یا ازدواج کرده اند، به اتفاق خانواده مورد تکریم قرار گرفتند و با اهدای 

هدایایی تجلیل شدند.

رئیس دانشگاه اصفهان از تصویب ساخت خوابگاه 
متأهلین برای دانشجویان، در کمیسیون دائمی هیات 
امنای دانشگاه خبر داد و گفت: حمایت از دانشجویان 
متأهل در راستای اجرای سیاست های افزایش 
جمعیت نخبگانی در جامعه در دستور کار دانشگاه 
اصفهان قرار دارد و در این راستا ساخت خوابگاه 

متأهلین، بسیار حائز اهمیت است.

ساخته شدن خوابگاه 
متأهلین در دانشگاه اصفهان

در مراسم تکریم از خانواده دانشگاهیان مطرح شد:

گزارش

بهداشـتی  معاونـت  سرپرسـت 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان 
گفت: ۴۵ درصد از مردم اسـتان هنوز 
بـرای تزریق ُدز سـوم واکسـن کرونا 
اقـدام نکرده انـد. حمیـد َگلـه داری، 
در سـتاد کرونـا اسـتان تاکیـد کـرد: 
توصیـه ما بـه ایـن افـراد این اسـت 
که بطـور حتم نسـبت بـه تزریـق ُدز 

سـوم واکسـن اقـدام کننـد.
وی اظهـار داشـت: بـر اسـاس آمـار 
حدود ۸۵ درصد از شـهروندان استان 
ُدزهـای اول و دوم واکسـن را تزریق 
کرده انـد امـا میـزان تزریق ُدز سـوم 
در اسـتان تنهـا بـه حـدود ۴۰ درصد 

رسـیده است.
گلـه داری بـا بیان اینکـه ۱۵ درصـد 
از جمعیـت اسـتان تاکنـون هیـچ 
واکسـنی تزریـق نکرده انـد، اضافـه 
کـرد: بایـد ۱۵ درصـد از شـهروندان 
برای تزریـق ُدز نخسـت و ۴۵ درصد 
بـرای تزریـق ُدز سـوم بـه مراکـز 
بهداشـتی و درمانـی اسـتان مراجعه 

کننـد.
بهداشـتی  معاونـت  سرپرسـت 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان 
گفـت: تاکنون حـدود ۵۵۰ هـزار نفر 
از مـردم اسـتان اصفهـان ُدز سـوم 
واکسـن را تزریـق کرده انـد و اگـر ۶ 
ماه از زمان تزریق گذشـته باشـد آنها 
می تواننـد ُدز چهـارم را هـم تزریـق 
کننـد امـا بقیه مـردم هنـوز ُدز سـوم 

خـود را نزده انـد.
وی بـا بیان اینکـه بهتریـن روش 
تزریـق  کرونـا،  از  پیشـگیری 
واکسیناسـیون اسـت، اضافـه کـرد: 
از مدیـران دسـتگاه ها انتظـار داریـم 
تـا پرسـنل و خانواده هایشـان را در 
باره ضـرورت تزریق واکسـن توجیه 
و از سـامانه های پیامکـی و فضـای 
مجـازی، تابلوهـا و تلویزیون هـای 
شـهری و شـبکه های اجتماعـی در 

ایـن زمینـه اسـتفاده کننـد.
گلـه داری ادامـه داد: در زمـان حاضر 
پاسـتوکوک  واکسـن  نمونـه   ۲
و سـینوفارم در همـه مراکـز جامـع 
سـامت در شهرسـتان های اسـتان 
وجـود دارد و مـردم می تواننـد در 
سـاعات اداری بـا مراجعـه بـه ایـن 
مراکـز نسـبت بـه تزریـق ایـن دو 

نمونـه واکسـن اقـدام کننـد.
وی بیـان کـرد: هیـچ محدودیتی در 
تعیین نوع واکسـن ُدز سـوم و چهارم 

وجـود نـدارد و در صورتـی کـه هـر 
فردی در گذشـته هـر نوع واکسـنی 
را تزریق کرده باشـد در زمـان حاضر 
می توانـد به دلخـواه خود هر کـدام از 

واکسـن ها را تزریـق کنـد.
بهداشـتی  معاونـت  سرپرسـت 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان 
خاطرنشـان کـرد: یـک سـبد کامل 
از همـه واکسـن ها در مرکـز جامـع 
سـامت هر شهرسـتان وجود دارد تا 
در صـورت اصـرار برخی افـراد برای 
زدن نوع خاصی از واکسـن، بتواند آن 

واکسـن را تزریـق کنـد.
وی با بیـان وجود محدودیـت در باره 
واکسن های آسـترازنکا، پاستوکوک 
پاس و اسـپوتنیک گفت: ۹۰ درصد 
مـردم اسـتان اصفهـان واکسـن 
سـینوفارم تزریـق کرده انـد کـه در 
زمان حاضر این نوع واکسـن و سـایر 
واکسـن ها از جملـه اسـپایکوژن، 
فخـرا، کووپـارس و پاسـتوکوک در 

اسـتان موجود اسـت.
َگلـه داری افـزود: یـک مرکـز در هر 
شهرسـتان، همـه ایـن واکسـن ها 
را بصـورت کامـل در اختیـار دارد و 
در اصفهـان تـا روز گذشـته ۲ مرکـز 
کامـل بـود امـا از امـروز ایـن مراکز 
در شـهر اصفهان به ۱۱ مرکز شـامل 
ابـن سـینا، نـواب، زینبیـه، حضـرت 
علـی، بنکـدار، علـی ابـن حمـزه، 
کوجان، ملک شـهر، سـپاهان شهر، 
بهارسـتان و ماهـادی سـبزواری 
رسـیده اسـت که اسـامی این مراکز 
در سـامانه معاونـت بهداشـتی هـم 

وجـود دارد.
وی گفـت: واکسیناسـیون افـراد زیر 
۱۸ سـال بجـز افـراد دارای نقـص 
ایمنـی دونوبتـه بـود کـه بـرای آنها 
تزریـق ُدز سـوم هـم توصیـه شـده 
اسـت امـا در مـورد افـراد بـاالی ۱۸ 
سـال، تاکیـد بـر تزریـق چهـار ُدز 

واکسـن اسـت.
بهداشـتی  معاونـت  سرپرسـت 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان 
تصریـح کـرد: دسـتورالعمل سـتاد 
ملـی کرونـا در بـاره ماسـک ایـن 
اسـت کـه مـردم در شـهرهای قرمز 
و نارنجـی حتـی در فضـای بـاز هـم 
بایـد از ماسـک اسـتفاده کننـد، امـا 
در سـایر شـهرها تنهـا در فضاهـای 
بسـته و اماکن شـلوغ باید از ماسـک 

اسـتفاده شـود.

وی خاطرنشـان کـرد: اگـر ادارات 
می تواننـد خدمـات خـود را بصـورت 
غیرحضـوری ارائـه دهنـد ترجیـح 
بر ایـن اسـت کـه خدمـات بصورت 

غیرحضـوری ارائـه شـود.
گلـه داری افـزود: شـیوه نامه ها در 
سـالن های ورزشـی و اسـتخرها باید 
بطـور حتـم پیگیـری و رعایت شـود 
و مراکـز بهداشـتی نظـارت کاملـی 
بـر ایـن مراکـز خواهنـد داشـت و در 
وسـایط حمل و نقل عمومی از جمله 
اتوبـوس و مترو نیـز شـیوه نامه های 

بهداشـتی بایـد رعایت شـود.
• سـرایت سـویه جدید کرونا 
در  را  انفجـاری  می توانـد 

جامعـه ایجـاد کنـد
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه 
علـوم پزشـکی اصفهـان همچنیـن 
هشـدار داد: سـرایت سـویه جدیـد 
کرونـا نسـبت بـه اومیکرون بیشـتر 
اسـت و می توانـد انفجـاری را در 

جامعـه ایجـاد کنـد.
اسـاس  بـر  کـرد:  اضافـه  وی 
دسـتورالعمل، در صورتـی کـه بیش 
از ۸۵ درصـد از آحـاد جامعه واکسـن 
تزریـق کرده باشـند الـزام بـه تزریق 

واکسـن برداشـته خواهـد شـد.
گلـه داری بـا اشـاره بـه اینکـه وقایع 
مهمـی را از تیـر تـا مهـر در پیـش رو 
داریـم و موضـوع مهـم، فـرودگاه 
شهید بهشـتی اصفهان اسـت، تاکید 
کـرد: در زمـان حاضـر مکانـی برای 
قرنطینـه مسـافران در این فـرودگاه 

وجـود نـدارد.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه 
علـوم پزشـکی اصفهـان افـزود: در 
زمان حاضـر یک تیـم بهداشـتی در 

این فرودگاه مستقر اسـت و مراقبین 
کارشـناس  پزشـک،  سـامت، 
بهداشـت محیـط بطـور ۲۴ سـاعته 
در آنجـا حضـور دارنـد و بطـور قطع 
در بازگشـت حجـاج، تیـم مـا فعـال 
خواهد شـد و تمام افـرادی را که وارد 
اسـتان می شـوند، رصد خواهیم کرد.

وی ادامـه داد: اکنـون کانکسـی 
در فـرودگاه وجـود دارد کـه حـدود 
۵ تـا ۶ نفـر ظرفیـت دارد و مـا تنهـا 
می توانیم بـه مسـافران توصیه کنیم 

تـا قرنطینـه را رعایـت کننـد.
گله داری بیان کـرد: پیش از این مقرر 
بود فضایـی برای قرنطینه مسـافران 
در فرودگاه شهید بهشـتی آماده شود 
کـه تـا امـروز انجـام نشـده و اکنون 
شـرایط سـختی پیش روی ماست تا 

مسـافران را قرنطینـه کنیم.
وی تاکیـد کـرد: در ایـن شـرایط، 
وظیفـه مـا ایـن اسـت کـه عملیات 
بیماریابـی، غربالگـری و تذکـر الزم 
را بـه مـردم ارائـه دهیـم تا دسـتکم 

قرنطینـه را رعایـت کننـد.
وی یـادآور شـد: بدلیـل بازگشـت 
حجـاج و برگـزاری مراسـم پذیرایی 
در تاالرهـا، احتمـال ایجـاد بحـران 

وجـود دارد.
وی افـزود: پیـش از ایـن قـرار بـود 
شـهرداری مکانـی را بـرای قرنطینه 
مسـافران خـارج از کشـور در نظـر 
بگیـرد تـا مسـافران پـس از ورود به 

مـدت ۲ هفتـه قرنطینـه شـوند.
بهداشـتی  معاونـت  سرپرسـت 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان 
بـا اشـاره بـه ایـام دهـه اول محـرم 
و اربعیـن گفـت: سـازمان تبلیغـات 
اسـامی و حـج و زیـارت بایـد 

بـا مدیـران موکب هـا و هیات هـا 
مذاکـرات الزم را در بـاره رعایـت 
و  بهداشـتی  شـیوه نامه های 
واکسیناسـیون و اعـزام مسـووالن 

موکب هـا انجـام دهنـد.
وی بیـان کـرد: یکـی از معضـات 
امـروز در عـراق، جـز افزایـش آمـار 
روزانـه چهـار هـزار و ۸۰۰ فـرد 
کرونایـی و پنـج فوتـی ناشـی از آن، 
شـیوع بیمـاری وباسـت که بدتـر از 
کرونـا بـوده و تاکنـون ۲۰۰ فوتـی 
ناشـی از وبـا در این کشـور گـزارش 

شـده اسـت.
گلـه داری همچنیـن گفت: شـرکت 
فوالد مبارکه از روزهای اول تشکیل 
سـتاد کرونا در اسـتان قـول داده بود 
که هشـت میلیارد تومـان بابت خرید 
ُسـرنگ بـه دانشـگاه علوم پزشـکی 
بپـردازد امـا تاکنـون تنهـا ۲ میلیارد 
تومـان پرداخته و مابقـی آن پرداخت 

نشـده است.
وی اضافـه کـرد: مرکـز بهداشـت 
اسـتان در زمـان حاضـر ۱۴ میلیـارد 
تومان بابـت خریـد ُسـرنگ بدهکار 
اسـت و ایـن هزینه هـا بـا وجـود 
پیگیری زیـاد از تهران محقق نشـده 

اسـت.
بهداشـتی  معاونـت  سرپرسـت 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان 
گفـت: بانک هـا باالتریـن میـزان 
پوشـش تزریـق واکسـن را در بیـن 
ادارات اسـتان دارنـد کـه پوشـش 
بـه  تجـارت  بانـک  در  تزریـق 
صددرصـد رسـیده امـا در ایـن بیـن 
درصـد پوشـش آمـوزش و پـرورش 
با توجه بـه جمعیـت ۸۰ هـزار نفری 

پرسـنل آن کـم اسـت.

45 درصد از اصفهانی ها، ُدزسوم واکسن کرونا را تزریق نکرده اند
 سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
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این روزهـا گالری دیـدار میزبـان آثـار چاپ و نقاشـی های 
زهرا سـلیمی اسـت کـه بـا محوریـت زن و طبیعـت خلق 

شـده اند.
زهـرا سـلیمی دربـاره ایـن نمایشـگاه به ایسـنا گفـت: من 
محتـوای نقاشـی ها و آثـار چاپـی کـه در ایـن نمایـش 
ارائه شـده اند را از سـبک زندگی شـخصی خـودم در زمانی 
الهـام گرفته ام کـه در خانه ای قدیمـی همراه بـا مادربزرگ 
زندگـی می کردیـم، درواقـع درون مایـه ایـن نقاشـی ها را 

تلفیق احساسـات زنانه و مادرانه با نگاه به طبیعت تشـکیل 
می دهـد.

او افـزود: در ایـن نمایشـگاه نزدیـک بـه ۱۰۰ اثر نقاشـی و 
چاپ بـه سـبک اکسپرسیونیسـم یعنی بـا حالـت دفرمه و 
اغراق شـده در معرض دیـد عاقه منـدان قرارگرفتـه که با 

اسـتفاده از تکنیـک خطـوط خلق شـده اند.
ایـن هنرمنـد نقـاش یـادآور شـد: ویژگـی خاصـی کـه در 
نقاشـی ها و آثار چاپ به نمایـش درآمده وجـود دارد بداهه و 

بدون اتود بـودن آن ها اسـت، یعنی مـن آثار را بـدون طرح 
و اتـود قبلـی و به طـور مسـتقیم اجـرا می کنم.

بـه گـزارش ایسـنا، زهـرا سـلیمی دانش آموختـه رشـته 
گرافیک است و در رشـته نقاشـی، گرافیک و حجم فعالیت 
می کنـد. عاقه منـدان برای تماشـای آثـار نقاشـی و چاپ 
این هنرمنـد می توانند تـا ۲۲ تیرماه بـه گالری دیـدار، واقع 
در خیابـان توحیـد میانـی، خیابان قنـدی )مهـرداد(، کوچه 

شـهید قاسـمی )۳(، پاک ۶ مراجعـه کنند.

نمایشگاهی با 
موضوع زن و 

طبیعت برپاست

در گالری دیدار؛

خبر
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در موضوعـی ISC 2021 از ایران ۴۲ دانشـگاه حضور دارند که 
از اسـتان اصفهـان، دانشـگاه های اصفهان، صنعتـی اصفهان، 
کاشـان و علـوم پزشـکی اصفهـان در حوزه هـای مختلـف 

موضوعـی حائـز رتبـه شـده اند.
در رتبه بنـدی جهانی ISC بر اسـاس موضوع، از طرح تقسـیم 
بنـدی سلسـله مراتبـی OECD اسـتفاده شـده اسـت. در این 
طرح، تمـام حوزه های موضوعـی در ۶ رده اصلـی و ۴۲ زیر رده 
قـرار می گیرند کـه در نهایـت ۳۹ زیـر رده مـورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد )۳ زیـر رده کنـار گذاشـته می شـود(. ۶ رده اصلی در 
این طرح عبـارت از علـوم طبیعی، مهندسـی و فنـاوری، علوم 
پزشـکی و بهداشـت، علوم کشـاورزی، علوم اجتماعی و علوم 

انسـانی هستند.

در رتبه بنـدی موضوعـی ISC، دانشـگاه های هدف بـه منظور 
رتبه بنـدی در هر حـوزه موضوعی، دانشـگاه هایی هسـتند که 
به لحاظ تعـداد انتشـارات در آن حوزه جـزء ۷۰۰ دانشـگاه اول 
جهان باشـند و در بازه زمانی سـه سـاله، حداقل ۱۵۰ مدرک در 
هر حوزه موضوعی منتشـر کرده و در پایگاه InCite ثبت شـده 
باشـند. دانشـگاه های اعـام شـده در این رتبـه بنـدی، در هر 
حـوزه موضوعی در نهایت به صـورت درهمکرد و نیز بر اسـاس 
 ،ISC قاره و کشور و... اعام خواهند شـد. رتبه بندی موضوعی
براسـاس ۳ معیار کلـی پژوهش، فعالیـت بین المللـی و نوآوری 
انجـام می گیرد کـه معیار پژوهـش به دلیـل اهمیتی کـه دارد، 

بیشـترین وزن را به خود اختصاص داده اسـت.
دانشـگاه صنعتی اصفهان در حوزه های موضوعی ریاضیات، 

علوم فیزیکی و نجوم، علوم شـیمی، زمیـن و علوم محیطی، 
مهندسـی عمران، مهندسـی بـرق و الکترونیک، مهندسـی 
مکانیک، مهندسـی شیمی، مهندسـی مواد، مهندسی محیط 
زیسـت، سـایر رشـته های فناوری، کشـاورزی، جنگلداری و 
شـیات، سایررشـته های علـوم کشـاورزی حائز رتبه شـده 
اسـت. دانشـگاه کاشـان نیزدرحوزه هـای موضوعـی علـوم 
شـیمی، مهندسـی مکانیـک، مهندسـی مـواد، مهندسـی 
محیط زیسـت و دانشـگاه اصفهـان در حوزه هـای موضوعی 
ریاضیـات ومهندسـی مکانیـک حائزرتبه شـده اند. همچنین 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان در حوزه هـای موضوعی 
تحقیقات پزشـکی پایـه، پزشـکی بالینـی و علوم بهداشـت 

برتر شـده است.

رتبه بندی موضوعی »ISC 2021« از ایران منتشر شد:

اعالم رتبه های دانشگاه های اصفهان
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شهرستان

Isfahan News

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان با 
اشاره به درخشش شماری از هنرمندان مستعد 
این منطقه فرهنگی در عرصه های  و جوان 
ملی و بین المللی گفت: هفته فیلم و عکس 
کاشان باید محفلی برای ارائه بهترین آثار و 
این خطه  تولیدات هنرمندان  ارتقای کیفیت 
نمکی  میثم  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به  باشد. 
در نشست خبری و رونمایی از پوستر و تیزر 
دوازدهمین هفته فیلم و عکس کاشان افزود: 
این رویداد فرهنگی و هنری از ۲۴ تا ۲۸ تیر 
ماه در پردیس سینمایی کاشان برگزار می شود.

وی با ابراز خرسندی از عزم جدی هنرمندان 
و هنردوستان کاشان برای برگزاری مطلوب 
دوازدهمین هفته فیلم و عکس افزود: انجمن 
سینمای جوانان دفتر کاشان یکی از فعال ترین 

دفاتر فرهنگی منطقه محسوب می شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید 
بر نقش رسانه ها در ترغیب قشرهای مختلف 
فعالیت های  از  حمایت  و  استقبال  به  مردم 
فرهنگی و هنری ادامه داد: رسانه ها زمینه ساز 
معرفی بیش از پیش هنرمندان و اثرهای آنان 

در سطح ملی و بین المللی هستند.
با  نیز  کاشان  جوان  سینمای  انجمن  رئیس 
یادآوری برگزاری نخستین هفته فیلم و عکس 
اکنون  گفت:  سال ۱۳۷۱  در  این شهرستان 
هفته  دوازدهمین  سال،   ۳۰ گذشت  از  پس 
فیلم و عکس در این شهرستان با انگیزه ای 

دوچندان برگزار خواهد شد.
علی محمد سرجه پیما با اشاره به آغاز فعالیت 
 ۱۳۶۶ سال  از  کاشان  جوان  سینمای  دفتر 
خاطر نشان کرد: تاکنون افزون بر ۲۵۰۰ نفر از 
جوانان منطقه فرهنگی کاشان از آموزش های 
بهره مند  و عکس  سینما  حوزه  در  دفتر  این 
با تبیین برنامه های دوازدهمین  شده اند. وی 
هفته فیلم و عکس کاشان اظهار داشت: اکران 
فیلم های کوتاه برتر ملی و ۲۵ فیلم کوتاه و 
کارگاه  پنج  برگزاری  و  کاشان  تولید  مستند 
تخصصی در حوزه سینما از جمله برنامه های 
این هفته است. رئیس انجمن سینمای جوان 
کاشان ادامه داد: نشست های نقد و بررسی و 
نمایشگاه عکس از ۳۵ هنرمند کاشانی، دعوت 
از هنرمندان استان های همجوار، نشست کتاب 
سینمایی،  کتاب  نمایشگاه  برپایی  سینما،  و 
انتخاب عکس و فیلم برتر از نگاه تماشاگران 
و یادبود زنده یاد امیر تسلیمی از مدرسان دفتر 
فیلم و  برنامه های هفته  از دیگر  نیز  کاشان 

عکس در این شهرستان است.
هفته  هنری  و  فرهنگی  رویداد  افزود:  وی 
عکس و فیلم کاشان با حمایت اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی، شهرداری، شورای شهر، موسسه های 
بهمن سبز و کی آشیان، ساربوک، خانه نقلی 
گفته  به  شد.  خواهد  برگزار  لوسی  خانه  و 
سرجه پیما، تیزر این رویداد را علی خوشدلی 
کارگردانی کرده و طراحی پوستر نیز بر عهده 
دانیال رحیمی کاشانی و علی مهزیار معصومی 
بوده است. کاشان در فاصله نزدیک به ۲۰۰ 
کیلومتری شمال اصفهان، با مساحت ۴۳۹۲ 
و  هزار   ۳۶۴ جمعیت  و  مترمربع  کیلومتر 
 ،۱۳۹۵ سال  سرشماری  پایه  بر  نفر   ۴۸۲
از  پس  اصفهان  شهرستان  پرجمعیت ترین 
شهر  وهشتمین  بیست  و  استان  این  مرکز 

پرجمعیت ایران محسوب می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان:

 هفته فیلم و عکس
 محفلی برای ارتقای آثار

هنرمندان کاشان باشد

خبر روز
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طرح های صنعتی نیمه تمام در لرستان یکی 
از معضالت موجود در حوزه اقتصاد و اشتغال 
و  طرح ها  می شود،  محسوب  استان  این 
پروژه هایی که با گذشت سال ها همچنان در 

چند قدمی افتتاح متوقف مانده اند.
• پروژه ای در آستانه ۲۰ سالگی

نیمه کاره  تولیدی  و  صنعتی  طرح های  این 
در لرستان موجب ناامیدی مردم شده چراکه 
با افتتاح و بهره برداری از آن ها زمینه ایجاد 
اشتغال خوبی در استان می تواند فراهم شود.

صدر  استان های  از  یکی  همواره  لرستان 
در  این  و  بوده  کشور  در  بیکاری  جدول 
حالی است که اگر برخی از همین طرح های 
نیمه تمام صنعتی و اقتصادی در لرستان به 
زخم  از  بخشی  شاید  برسند  افتتاح  مرحله 

ملتهب بیکاری در این استان التیام پیدا کند.
یکی از مطالبات مردم شهرستان ازنا فعال 
از  ازنا است که بیشتر  شدن کارخانه فوالد 
۱۹ سال فقط وعده شنیده است، مجوز اولیه 
کارخانه فوالد ازنا سال ۸۱ صادر و فعالیت 
سال  از  کارخانه  این  احداث  برای  رسمی 

۸۴ آغاز شد، این واحد صنعتی که یکی از 
مهم ترین پروژه های استان لرستان در این 
حوزه محسوب می شود قرار بوده با ظرفیت 
تولید ساالنه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن ورق 
در فاز اول و ساالنه ۷۰۰ هزار تن فوالد در 

فاز دوم وارد چرخه فعالیت شود.
این پروژه صنعتی از آن جهت برای لرستان 
و لرستانی ها ارزشمند است که بهره برداری از 
آن می تواند به طور مستقیم هزار و ۵۰۰ شغل 
در یکی از بیکارترین استان های کشور ایجاد 
کند که این رقم مجزا از اشتغال غیرمستقیم 

این واحد صنعتی است.
از سوی دیگر مجتمع فوالد ازنا در صورت 
بهره برداری کامل می تواند از خروج ساالنه 
میلیون ها دالر ارز از کشور جلوگیری کرده 
واحدهای  مهم ترین  از  نیز  لحاظ  این  به  و 
در  این  و  می شود  محسوب  کشور  صنعتی 
حالیست که همچنان وضعیت آن در هاله ای 

از ابهام است.
• مالک فوالد ازنا در زندان است

بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، معدن 

و تجارت لرستان در گفت و گو با خبرنگار 
مهر با بیان اینکه مجتمع فوالد ازنا در فاز 
اول ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد اظهار 
صنعتی  طرح  بزرگترین  طرح  این  داشت: 
استان محسوب می شود در صورتی که راه 

اندازی شود.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه االن 
مالک این مجموعه در مراجع قضائی یک 
مسائل حقوقی دارد که این مسائل حقوقی نیز 
با این مجتمع فوالد ازنا مرتبط نیست عنوان 
کرد: این مسائل حقوقی نیز تأمین ارز و سایر 
سرمایه گذاری هایی که در کشور دارد، است.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
لرستان با تاکید بر اینکه مالک این مجموعه 
در حال حاضر در زندان اوین به سر می برد 
مجموعه  برای  را  مدیرعاملی  کرد:  عنوان 

انتخاب کرده اند.
گشا  گره  دولت  سفر  مصوبه   •

می شود؟
جعفری با بیان اینکه متناسب با مصوبه ای که 
در سفر رئیس جمهور به استان در نظر گرفته 

شده، دو موضوع در رابطه با این مجموعه 
دوران  تمدید  افزود:  است  شده  مطرح 
مشارکت این مجموعه یکی از مسائل مطرح 
شده در این رابطه است چرا که مجتمع فوالد 
ازنا نزدیک به ۱۶۳ میلیون دالر تسهیالت 
ارزی با عاملیت بانک صنعت و معدن دریافت 

کرده و هنوز در دوران مشارکت است.
وی بیان داشت: یک بار در سال ۱۳۹۰ در 
هیئت وزیران دوران مشارکت این مجموعه 
تمدید شده است، اما با توجه به اینکه این 
دوران مشارکت به اتمام رسیده مقرر شده که 
به استناد مصوبه سفر رئیس جمهور مجدد 
در شورای اقتصاد مطرح و نسبت به تمدید 

دوران مشارکت آن اقدام شود.
توسط  ازنا  فوالد  تملک  احتمال   •

بانک
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
لرستان با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط 
حقوقی که پیش آمده مالک این مجموعه 
محسوب  بانکی«  بدهکاران  »ابر  از  یکی 
می شود ادامه داد: در سنوات گذشته چندین 

بار شرکت های بزرگ فوالدی کشور مانند 
پیدا  ورود  طرح  این  به  هم  مبارکه  فوالد 
این  واگذاری  به  اقدام  مالک  اما  کرده اند، 

مجموعه نکرده است.
جعفری تصریح کرد: در نهایت با توجه به 
بازدیدی که مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
و اعضای هیئت مدیره بانک از این مجموعه 
داشته اند، مقرر شده که آخرین وضعیت این 
طرح را بررسی کنند، در صورتی که امیدوار به 
ادامه کار باشند و توسط مالک تعیین تکلیف 
شود، ادامه کار را انجام می دهند، در غیر این 

صورت نسبت به تملک آن اقدام می کنند.
• انتقاد امام جمعه از بالتکلیفی طرح

که  می شود  مطرح  حالی  در  سخنان  این 
امام  سپهوند«  »علی  االسالم  حجت  اخیراً 
جمعه ازنا از عدم تعیین تکلیف این مجموعه 
صنعتی انتقاد کرده و اظهار داشت: از رئیس 
کل دادگستری استان توقع داریم با رایزنی با 
قوه قضائیه طرح فوالد ازنا را از بالتکلیفی 

خارج کند.
امام جمعه ازنا با اشاره به بالتکلیفی ادامه دار 

کارخانه فوالد ازنا افزود: واقعاً حیف است این 
همه سرمایه که در این پروژه به کار رفته، اما 

همچنان بالتکلیف و تعطیل باشد.
انتظار  کرد:  اضافه  سپهوند  االسالم  حجت 
می رود با طی مراحل قانونی مشکل مجتمع 

فوالد ازنا از هر نظر مرتفع شود.
• وعده دهه فجر محقق می شود؟

همچنین این سخنان در حالی مطرح می شود 
که پیش از این »حسین گودرزی« نماینده 
با  شورای  مجلس  در  ازنا  و  دورود  مردم 
رونمایی از وعده ای جدید، خبر از آغاز به کار 

این طرح صنعتی در دهه فجر ۱۴۰۱ داد.
پروژه  این  از  خود  بازدید  جریان  در  وی 
صنعتی اظهار داشت: ۱.۵ سال است که از 
اولین بازدید من از این مجموعه می گذرد، 
حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر نیروی جوان ازنایی در 
حضور  بدون  و  می کنند  کار  کارخانه  این 
نیروهای خارجی در حال راه اندازی شرکت 

هستند.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به نیاز شهرستان به تکمیل 

این پروژه صنعتی، خطاب به کارگران این 
پروژه گفت: ما برای رفع مشکالت کنار شما 
هستیم، باالتر از همه خدا در کنار ما است، 
یک برنامه زمانبندی با مسئوالن پروژه داریم 
پروژه  این  تولید  فجر ۱۴۰۱ خط  دهه  که 

شروع به کار کند.
• آب پاکی استاندار روی دست مردم!

لرستان  استاندار  زیویار«  »فرهاد  همچنین 
پروژه  این  گرد  عقب  از  گویی  و  گفت  در 
به نقطه اول خبر داده و گفته است که این 
طرح صنعتی با مشکالت حقوقی مواجه شده 

است.
وی در گفت و گوی تلویزیونی صدا و سیمای 
آماده  ازنا  فوالد  است:  گفته  لرستان  مرکز 
واگذاری شد اما به جهت دعواهای حقوقی به 
همان نقطه اول برگشتیم، بنده نه خوش بین 
و نه بدبین هستم اما پیگیری می کنیم چون 
نمی توان اشخاص حقیقی را وادار کرد اما از 
راه اندازی  برای  خودمان  امکانات  و  ابزارها 
آنها استفاده می کنیم با همکاری اشخاص، 
دستگاه قضا و قوه مجریه باید پیگیری کنیم.

گزارش

پروژه ای در آستانه ۲۰ سالگی

احتمال تملک طرح توسط بانک

شهرستان های  مردم  نماینده  فارس،  استاندار  حضور  با  مراسمی  در 
ارسنجان در مجلس شورای اسالمی، مدیرعامل  و  پاسارگاد  مرودشت، 
شرکت آبفا استان فارس و جمعی از مسئولین ارشد استان، پروژه آبرسانی 

به روستاهای شرق شهرستان مرودشت به بهره برداری رسید.
استاندار فارس در مراسم بهره برداری از پروژه آبرسانی به روستاهای شرق 
شهرستان مرودشت، ضمن قدردانی از شکیبایی مردم این روستاها، گفت: 
رفع مشکل آب این روستاها، از مصوبات سفر رئیس جمهور به فارس بود.

شهرستان  مردم  نماینده  پیگیری های  به  اشاره  با  ایمانیه  محمدهادی 

مرودشت در مجلس برای نهایی شدن این پروژه، گفت: امروز به حمداهلل 
مشکل آب شرب روستاهای کناره، کوشک و مهرآباد به صورت موقت 

مرتفع می شود.
جالل رشیدی کوچی نماینده مردم شهرستان های مرودشت، ارسنجان و 
پاسارگاد در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: با توجه به میزان خروجی 
آب موجود، مشکل آب رسانی به روستاهای شرق مرودشت تا حدودی 
برطرف می شود اما مردم این مناطق مطمئن باشند که تا برطرف شدن 
کامل این مشکل پیگیری های الزم انجام خواهد شد. مدیرعامل شرکت 

استاندار  پیگیری و حمایت  با  پروژه  این  نیز گفت:  فارس  استان  آبفای 
فارس و مسئوالن محلی و تالش های مجموعه آبفا، اجرایی و کامل شده 
است. علی جان صادق پور گفت: این پروژه شامل اجرای ۴۰ کیلومتر خط 
انتقال با استفاده از لوله های پلی اتیلن و گالوانیزه، کلکتورها، شیرآالت و 
دیگر تجهیزات الزم، با صرف اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال بوده است.

صادق پور خاطرنشان کرد: با بهره برداری کامل از این پروژه آبرسانی به ۳۰ 
روستا، شامل ۱۱ روستای مجموعه اکراد شهرستان زرقان و ۱۹ روستای 

شرق شهرستان مرودشت ممکن خواهد شد.

افتتاح پروژه 
آبرسانی به 

روستاهای شرق 
شهرستان مرودشت

 در نشسـتی بـا حضور معاون حقوقـی و امور مجلس 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشـکالت پیوسـتن 
دانشـگاه  بـه  گلپایـگان  مهندسـی  فنـی  دانشـکده 

صنعتـی اصفهان بررسـی شـد.
بـه گزارش خبرگزاری صدا و سـیما، مرکـز اصفهان؛ 
مرتضـی فرخی گفـت: در بازدید میدانی از دانشـکده 
فنـی مهندسـی گلپایـگان نقطـه نظـرات و مطالبات 
مسـئوالن و جامعـه علمـی شهرسـتان گلپایـگان در 
مـورد فرآینـد پیوسـتن ایـن دانشـکده بـه دانشـگاه 
صنعتـی اصفهـان مـورد بحـث و تبـادل نظـر قـرار 

فت. گر
و  گلپایـگان  مـردم  نماینـده  خاتمـی  سیدمسـعود 
در  هـم  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  خوانسـار 
ایـن نشسـت گفـت: بـا توجـه بـه دوری شهرسـتان 
گلپایـگان از مرکـز اسـتان، الزم اسـت که دانشـگاه 
فنـی مهندسـی گلپایـگان مسـتقل شـود و از وزارت 

علـوم تحقیقات و فنـاوری انتظار توقـف طرح الحاق 
دانشـگاه  بـه  گلپایـگان  مهندسـی  فنـی  دانشـگاه 
عسـگریان  محمدرضـا  مـی رود.  اصفهـان  صنعتـی 
در  دانشـکده  ایـن  گفـت:  نیـز  گلپایـگان  فرمانـدار 
گذشـته زیـر نظـر دانشـگاه صنعتـی شـریف فعالیت 
داشـته و بحـث پیوسـتن آن بـه دانشـگاه صنعتـی 
باعـث نارضایتـی شـهروندان شـده اسـت. او افـزود: 
بـا بهـره بـرداری از فـاز نخسـت ایـن پـروژه، مردم 
روسـتاهای  جملـه  از  مرودشـت  شـرق  روسـتاهای 
کنـاره، مهرآبـاد و کوشـک کـه پیـش از ایـن دچـار 
مشـکالت جـدی آب بودنـد از مزایـای آن منتفـع 
خواهنـد شـد. مدیر عامل شـرکت آبفا اسـتان فارس 
اظهـار امیـدواری کرد کـه با تأمین اعتبـار الزم برای 
تکمیـل ایـن پـروژه بـه مبلـغ تقریبـی ۶۰۰ میلیـارد 
ریـال، در آینـده شـاهد بهـره بـرداری کامـل از ایـن 

طـرح بـزرگ آبرسـانی باشـیم.

علـی اصغـر افشـاری ورزشـکار اهل شـهرضا اسـتان 
اصفهـان، نشـان طـال و عنـوان فنی تریـن بوکسـور 

رقابت هـای انتخابـی تیـم ملـی را بدسـت آورد.
اسـتان  و جوانـان  اداره کل ورزش  روابـط عمومـی 
اصفهـان اعـالم کـرد: این بوکسـور در این مسـابقات 
حریفانـی از کرمان، قم، زنجـان و در فینال آذربایجان 
غربی را از پیش رو برداشـت و کاپ تکنیک مسـابقات 

را بـه نـام خـود به ثبت رسـاند.
مسـابقات بوکـس قهرمانـی جوانان کشـور و انتخابی 

تیـم ملـی با حضـور ۲۵۵ ورزشـکار و مربی در سـالن 
ورزشـی شـهید بهشـتی مشـهد برگزار شد.

افشـاری بـا هدایـت کریـم راسـتی، نایـب قهرمانـی 
بوکـس آسـیا را نیـز در کارنامـه دارد.

اسـتان اصفهـان ۲۸ شهرسـتان و افـزون بـر پنـج 
میلیـون و ۳۰۰ نفـر جمعیـت دارد و حـدود ۳۷۵ هزار 
ورزشـکار سـازمان یافتـه و یـک هزار و ۷۰۰ باشـگاه 
در ایـن اسـتان فعالیت می کنند. شهرسـتان شـهرضا 

در ۷۰ کیلومتـری جنـوب اصفهـان واقـع اسـت.

پروژه تأمین آب آشامیدنی پایدار ۵۴ روستای شهرستان نایین در شرق استان 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیر  شد.  آغاز  آبرسانی  جهاد  طرح  قالب  در  اصفهان 
شهرستان نایین افزود: طرح یاد شده در مجتمع های آبرسانی روستایی الی سیاه 
و کوهستان- بهارستان شهرستان نایین با همکاری بسیج سازندگی سپاه استان 
اصفهان اجرا شده است. محمدعلی عباسی خاطرنشان کرد: حفر و تجهیز دو حلقه 
چاه آب، اجرای ۱۱۷ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، احداث سه هزار و ۷۰۰ 
متر مکعب مخزن و پنج ایستگاه پمپاژ از جمله فعالیت هایی بود که برای این طرح 
آبرسانی انجام گرفت. وی اضافه کرد: همچنین ۲۲ هزار و ۵۰۰ متر حفاری، ۹ 

هزار و ۵۰۰ متر لوله گذاری پروژه نیز اکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیر آب و فاضالب نایین گفت: طرح جهاد آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور 
با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( سپاه در استان های مختلف در حال 
اجراست. شهرستان نایین با حدود ۴۰ هزار نفر جمعیت در ۱۴۰ کیلومتری شرق 
اصفهان قرار دارد. شرکت آب و فاصالب اصفهان، آب آشامیدنی یکصد شهر و 

۹۴۸ روستای استان را تأمین می کند.

دادستان عمومی و انقالب شاهین شهر از بررسی قضایی ابعاد پرونده 
فوت یک نوجوان ۱۷ ساله در شهربازی شهر »گز« از توابع شهرستان 
شاهین شهر خبر داد. به گزارش ایرنا، از روابط عمومی دادگستری 
کل اصفهان، سید نصیرالدین صالحی افزود: بررسی این حادثه در 
پی شکایت والدین این نوجوان در دستور کار این دستگاه قضایی قرار 
گرفته است. وی اظهار داشت: در زمان حاضر در حال بررسی ابعاد این 
پرونده هستیم و اطالعات و جزییات بیشتر ماجرا پس از پایان یافتن 

تحقیقات اعالم می شود.
چهاردهم تیر امسال یک نوجوان هنگام استفاده از دستگاه »سالتو« 
پارک شهید مدرس شهر گز شهرستان شاهین شهر و میمه دچار حادثه 

شد و جان باخت.
بنا به گفته مدیر کل استاندارد اصفهان این دستگاه به دلیل نداشتن 
از آن  بهره برداری  بوده و  پلمب  بودن  ناایمن  استانداردهای الزم و 
بدون رفع اشکال و مجوز انجام شده است. استان اصفهان حدود ۸۰ 
مجموعه شهرباری و پارک بادی دارد. شهر گز در فاصله ۱۸ کیلومتری 

شمال اصفهان قرار دارد.

نشستی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد:

بررسی مشکالت پیوستن دانشکده فنی مهندسی گلپایگان به 
دانشگاه صنعتی

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان اعالم کرد:

نشان طال در دستان بوکسور شهرضایی

مدیر شرکت آب و فاضالب شهرستان نایین خبر داد:

طرح تأمین آب آشامیدنی پایدار ۵۴ 
روستای شهرستان نائین

 دادستان عمومی و انقالب شاهین شهر:

بررسی قضایی فوت یک نوجوان در 
شهربازی »گز« اصفهان آغاز شد

گفت:  کاشان  احمر  هالل  جمعیت  رییس 
راه  آزاد  در  پراید  برخورد ۲ دستگاه سواری 
قم - کاشان ۲ کشته و ۲ مصدوم برجای 
گذاشت. سیدمنصور ابوطالبی در گفت وگو با 
خبرنگاران با بیان اینکه این سانحه رانندگی 
افزود:  داد،  رخ  کاشان  راوند  پل  به  نرسیده 
نجاتگران هالل احمر پایگاه شهدای امدادگر 
عوارضی کاشان پس از اطالع از حادثه به 
محل اعزام شدند. وی ادامه داد: مصدومان 

تصادف پس از رهاسازی تحویل امدادگران 
اورژانس قرار گرفتند و با دریافت درمان های 
کاشان  بهشتی  شهید  بیمارستان  به  اولیه 
منتقل شدند. طول آزادراه کاشان - قم ۱۰۴ 

کیلومتر است.
شهرسـتان کاشـان بـا جمعیـت افـزون بـر 
۳۶۴ هـزار نفـر در فاصله حدود ۲۰۰ شـمال 
اصفهـان، دارای ۲ پایـگاه امـداد و نجـات 

جـاده ای جمعیـت هـالل احمر اسـت.

مامـوران فراجـا مقادیـر زیـادی روغـن صنعتـی احتـکار شـده بـه ارزش ۳ 
میلیـارد ریـال را کشـف و ضبـط کردنـد.

فرمانـده انتظامی شهرسـتان برخـوار گفت: این روغن ها شـامل ۵۶ بشـکه 
روغـن پایـه، ۱۳ بشـکه گریـس، ۷۱ چیلـک گریـس، ۱۸ قوطی ضـد یخ و 

۱۲۶ چیلـک ۴ لیتـری ضـد یخ کشـف و ضبـط کردند.
سـرهنگ نعمـت خلیلـی افزود: در ایـن خصوص یک نفر دسـتگیر و پس از 

تشـکیل پرونـده به مراجع قضائی معرفی شـدند.

دادسـتان شهرسـتان چـادگان یـک هفتـه 
بـه شـهرداری های ایـن شهرسـتان بـرای 
جمـع آوری سـگ های ولگـرد مهلـت داد.

مهلـت یـک هفتـه ای بـرای جمـع آوری 
خبرگـزاری  گـزارش  ولگردبـه  سـگ های 
صـدا و سـیما، مرکـز اصفهـان؛ اسـماعیل 
انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان  ونـد  مومـه 
به منظـور  تصمیـم  ایـن  گفـت:  چـادگان 
صیانـت از حقـوق عامـه، پاسـخگویی بـه 
مطالبـات شـهروندان و ایجاد نظـم و امنیت 
شـهری گرفته شـد و با مسـئوالنی که این 

تصمیـم را اجرایـی نکننـد برخورد می شـود.
محمـد عـرب چادگانی شـهردار چـادگان با 
بیـان اینکـه شـهرداری به صـورت هفتگی 
سـگ های پرسـه زن را زنـده گیـری و بـه 
محل هـای ویـژه نگهـداری آنـان منتقـل 
می کنـد، افـزود: در هفتـه پیـش رو تمامـی 

ایـن سـگ ها جمـع آوری می شـوند.
وی در ادامـه گفـت: از ابتـدای سـال جاری 
تاکنـون، ۳۰ قـالده سـگ بـدون صاحب و 
پرسـه زن به محـل نگهداری ایـن حیوانات 

منتقـل و میکروچیپ گذاری شـدند.

رییس جمعیت هالل احمر کاشان:

تصادف در آزادراه
قم - کاشان ۲ کشته و ۲ مصدوم داشت

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار خبر داد:

کشف روغن صنعتی
احتکاری در شهرستان

دادستان شهرستان چادگان:

صیانت از حقوق عامه
و ایجاد نظم و امنیت شهری
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Establishment of free trade 
zones (FTZs) in Iran dates back 
to Iranian calendar year 1368 
(March 1989 - March 1990) 
following the fall in the coun-
try’s oil income in the preced-
ing year which prompted the 
government to promote the 
non-oil exports.
The first two free trade zones 
of Iran were established in 
the south of country. The first 
one was Kish Free Trade Zone 
established in 1368 on Kish 
Island in the Persian Gulf and 
the second one was Qeshm 
Free Trade Zone established 
the year after on Qeshm Island 
in the Strait of Hormuz. 
Some five other free trade 
zones have been also estab-
lished in the country since 

then, including Chabahar in 
southeastern Sistan-Baluch-
estan Province, Arvand in 
southwestern Khuzestan Prov-
ince, Anzali in northern Gilan 
Province, Aras in East-Azarbai-
jan Province and Maku in 
West-Azarbaijan Province, 
both in the northwest of the 
country. 
Development of existing free 
trade zones and establishment 
of new FTZs has become one 
of the major economic ap-
proaches of Iranian govern-
ment.
In May 2021, the Former 
President Hassan Rouhani 
announced the law on the 
establishment of seven free 
trade-industrial zones and 13 
special economic zones for 

implementation to Secretari-
at of Iranian Free Zones High 
Council and Ministry of Fi-
nance and Economic Affairs.
This law is in line with the re-
alization of paragraph 11 of the 
general policies of the resist-
ance economy based on the 
development of the field of op-
eration of the free and special 
economic zones of the country 
and for the purpose of trans-
ferring advanced technologies, 
expanding and facilitating pro-
duction, exporting goods and 
services, meeting essential 
needs, and providing financial 
resources from abroad.
The related bill had been ap-
proved by the parliament in 
late May 2020, and ratified 
by the Expediency Council on 

late May 2021 to become a law 
on the establishment of new 
zones in Ilam, Sistan-Baluch-
estan, Kordestan, Bushehr, 
Ardebil, Golestan and Kerman-
shah provinces.
It should be noted that the new 
free zones have a critical need 
for government funding to be 
established and achieve their 
goals, something that has not 
been yet realized.
And, it should be also men-
tioned that the secretary of 
Iran’s Free Zones High Coun-
cil, in last November, had re-
ferred to the establishment of 
new free zones as a big mis-
take.
“The creation of seven new 
free zones announced this 
year was a big mistake; Be-
cause the capacity of the cur-
rent free zones has not yet 
been exploited and the desire 
to create free zones harms the 
country”, Saeed Mohammad 
complained at the time.
“79 free/special zone licenses 
have been issued in the coun-
try, of which 32 zones are ac-
tive, but only two percent of 
the country’s non-oil exports 
are from these zones, and 
production in them is one per-
cent and investment making 
is seven percent”, he further 
explained.
“Our free zones are plagued 
with many problems, the first 
one is lack of infrastructure”, 
he said, adding, “After 39 
years, Kish still has no elec-
tricity, we have 22,000 empty 
units in Kish, and if they live 
there, we will face a big elec-
trical problem.”
Complaining about the lack of 
budget for the new zones, the 
official also said on Sunday, 
“We do not have any resourc-
es in this year’s budget law for 

the development of new free 
zones, and we cannot legally 
use the resources of existing 
free zones.”
Refereeing to the activity of 
eight FTZs in the country and 
establishment of seven new 
ones which was approved last 
year, Mohammad said, “In the 
budget bill of 1401 (started on 
March 21), for the establish-
ment of new free zones, we 
had made a request to allocate 
foreign currency through oil 
bartering, but this clause was 
deleted in the parliament’s ad 
hoc budget review committee. 
For this reason, we sought to 
use the capacity of other ex-
isting free zones in a “certain” 
way, in order to build the infra-
structure of the new free zones 
this year with the help of the 
old free zones.”
“A few days ago, a new notice 
was sent by the parliament 
to the president and it was 
reflected to us that, unfortu-
nately, the use of aid from the 
existing free zones was also 
opposed”, he added.
Referring to the actions taken 
in the process of setting up 
free zones, Mohammad said 
the executive directors of sev-
en new free zones have been 
introduced, the statutes of 
these zones were approved by 
the Supreme Council of Free 
Zones, and the master plan of 
each zone is being prepared.
At the end, the secretary of 
Free Zones High Council asked 
the members of parliament 
to take action for amending 
the budget of 1401 for the 
free zones and removing the 
restriction placed on the sec-
retariat, so that they can take 
measures to set up these 
zones in the remaining months 
of 1401.

New FTZs in need of budget to be developed

Amman seeks good 
relations with Teh-
ran: Jordan PM

Awf al-Khasawneh, Jordan’s 
Prime Minister, says his country 
is looking for good relations with 
Iran.
In an interview with BBC aired on 
Monday, the Jordanian premier 
noted that Amman has never 
confronted Tehran as “a source 
of threat against Jordan’s national 
security.”
He pointed out that relations 
with Iran should be based on the 
norms and rules of the interna-
tional system and focused on 
non-interference in the internal 
affairs of countries, respect for 
national sovereignty, territorial in-
tegrity and neighborly principles.
“Previously, there were many 
hostile statements made by Iran 
towards the countries of the (Per-
sian) Gulf Cooperation Council, 
but the number of these state-
ments has decreased,” al-Kha-
sawneh noted, expressing his 
happiness in this regard. 
Also on 29 June, Jordanian For-
eign Minister Ayman al-Safadi 
stressed that no talks had been 
held on the formation of an Arab 
alliance with Israel to counter 
Iran.
He added that what was men-
tioned in the interview of the 
Jordan King’s interview with the 
CNBC was that the King stressed 
his support for the formation of 
an Arab defense pact.
It was natural for Jordan to “de-
fend any joint Arab institution-
alized action, whether security, 
defense or economy,” al-Safadi 
said.
The chief Jordanian diplomat 
dismissed as baseless reports by 
Western and Israeli media outlets 
about Tel Aviv’s attempt to estab-
lish a military alliance with several 
Arab countries against Iran with 
the help of the United States.
On the other hand, al-Safadi an-
nounced, several Arab countries 
are conducting joint coordination 
prior to the U.S. president’s visit 
to the region. He also said he was 
visiting Doha in the same direc-
tion to convey a message from 
the King of Jordan to the Emir of 
Qatar.
Elsewhere in the interview, al-Sa-
fadi called the issue of Palestine a 
fundamental issue.
Concluding his interview, the Jor-
danian foreign minister highlight-
ed that all Arab countries seek to 
establish good relations with Iran, 
and “to reach this stage, we must 
eliminate the causes of tension 
through dialogue.”
In an interview with CNBC on 
June 24, King Abdullah II of Jor-
dan said he would support the 
formation of a Middle East mili-
tary alliance similar to NATO, and 
that it can be done with countries 
that are like-minded.
“I’d like to see more countries in 
the area come into that mix,” he 
said.
“I would be one of the first people 
that would endorse a Middle East 
NATO,” Abdullah said.
He added, “The mission state-
ment has to be very, very clear. 
Otherwise, it confuses every-
body.”
The Jordanian king noted, “I’m 
hoping what you’re seeing in 
2022 is this new vibe, I guess, 
in the region to say, ‘how can we 
connect with each other and work 
with each other’.”
While Iran has been vocal in ex-
pressing its objection to the con-
cept of “regional NATO”.

Iran slams Swe-
den for violating 
Hamid Nouri’s ba-
sic rights

Iran’s top human rights offi-
cial has denounced Sweden 
for denying Hamid Nouri the 
opportunity to see his family 
in person while he has been 
confined to a solitary confine-
ment for almost three years.
The comments were made by 
Kazem Gharibabadi, secre-
tary of Iran’s High Council for 
Human Rights, at a meeting 
with Nouri’s son in Tehran on 
Sunday.
Nouri, a former Iranian offi-
cial, was unlawfully detained 
in November 2019 immedi-
ately after he landed in Stock-
holm airport.
The official criticized the “ille-
gal” trial of Nouri and his “ar-
bitrary” incarceration.
He said throughout this time, 
Sweden has also violated fun-
damental human rights prin-
ciples, stressing that keeping 
Nouri in solitary confinement 
for the previous 32 months 
is an outrage in the country’s 
human rights record.
Additionally, Gharibabadi in-
formed his son about the ac-
tions taken by the Judiciary 
and other Iranian bodies to in-
vestigate the illegal detention 
of the former official.
Swedish prosecutors have re-
quested the maximum penalty 
of life imprisonment for Nouri, 
accusing the former Iranian 
judiciary official of prisoner 
abuse in 1988.
The accusations against Nouri 
are a result of claims leveled 
against him by terrorist Mu-
jahedin-e-Khalq Organization 
members (MKO). Nouri is 
charged by his accusers of 
participating in the 1988 mur-
der and torture of MKO mem-
bers. He categorically denies 
such an accusation. 
“The Islamic Republic of Iran 
will do its utmost to free him,” 
Gharibabadi underscored.
Nouri’s son described the 
circumstances of his father’s 
detention in Sweden, high-
lighting the 32-month-long 
harsh treatment of his father 
by Swedish authorities.
“Swedish authorities have not 
yet accepted my father’s re-
quest to visit an ophthalmol-
ogist,” he regretted.
“Although my mother and 
sister have traveled to Swe-
den to visit him, Swedish au-
thorities have not allowed any 
meetings between them,” he 
added.  
According to the most recent 
reports, court officials in Swe-
den have relocated his cell, 
but his conditions have not 
improved, and he is still being 
held in a solitary cell despite 
major health concerns.
Nouri also revealed details of 
his physical abuse by Swed-
ish police for the first time. 
“Three Swedish policemen 
inflicted severe blows on my 
head and ears due to which I 
still feel pain and problems in 
my ears.”
Despite his long-term solitary 
detention, he asserts that “no 
human rights organization 
has come to me or is follow-
ing up on my case.”

 The value of Iran’s non-oil export 
to the United Arab Emirates (UAE) 
rose 29 percent in the first quarter 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-June 21), from that of the 
same quarter in the previous year, the 
spokesman of Islamic Republic of 
Iran Customs Administration (IRICA) 

announced.
Ruhollah Latifi said that Iran export-
ed commodities worth $1.645 billion 
to the UAE in the three-month period 
of this year.
The official also announced that Iran 
imported non-oil goods valued at 
$3.426 billion from the United Arab 

Emirates in the first quarter of the 
present year, which was six percent 
more than the figure for the first 
quarter of the previous year.
Increasing non-oil exports to the 
neighboring countries is one of the 
major plans that the Iranian govern-
ment has been pursuing in recent 

years.
Iran shares land or water bor-
ders with 15 countries namely 
UAE, Afghanistan, Armenia, Azer-
baijan, Bahrain, Iraq, Kuwait, Ka-
zakhstan, Oman, Pakistan, Qatar, 
Russia, Turkey, Turkmenistan, and 
Saudi Arabia.

Quarterly non-oil export to UAE increases 29% year on year

During the past Iranian calendar week 
(ended on Friday), 12,466,612 million 
tons of commodities worth $604 mil-
lion were traded at Iran Mercantile Ex-
change (IME).
As reported by the IME’s Public Rela-
tions and International Affairs Depart-
ment, the exchange traded on its met-
als and minerals trading floor 2.235 
million tons of commodities valued at 
almost $423 million.
Items traded on this floor included 
1.186 million tons of cement, 443,619 
tons of steel, 520,000 tons of iron ore, 
73,000 tons of sponge iron, 1,105 tons 
of zinc, 8,300 tons of aluminum, 5,000 
tons of copper, 190 tons of molybde-
num concentrate, 30 tons of precious 
metals concentrate and 24 kg of gold 
bars.
Based on this report, the IME wit-
nessed on both domestic and export 
rings of its oil and petrochemical trad-
ing floor 225,317 tons of commodities 
worth almost $178 million.
The IME’s customers purchased on 
this floor 84,665 tons of polymeric 
products, 7,150 tons of vacuum bot-
tom, 29,000 tons of lube cut, 40,907 
tons of chemicals, 1,295 tons of sulfur, 
3,609 tons of base oil, 59,195 tons of 
bitumen and 330 tons of insulation.
Last was the IME’s side market on 
which the exchange traded 5,752 tons 

commodities.
As previously reported, 10,826,000 
million tons of commodities worth 
more than $3 billion were traded at 
Iran Mercantile Exchange during the 
past Iranian calendar month Khordad 
(ended on June 21), the third month 
of Iranian calendar year, showing 21 
percent and 36 percent growth in value 
and weight, respectively, as compared 
to the second month.
The exchange saw on both domestic 
and export pits of its oil and petro-
chemical trading floor, trade of 1.558 
million tons of commodities valued at 
more than $1.1 billion.
The IME’s customers purchased on 
this floor 300,800 tons of vacuum 
bottom, 400,622 tons of bitumen, 
444,102 tons of polymeric products, 

206,000 tons of lube cut, 155,855 tons 
of chemicals, 25,165 tons of sulfur, 
24,198 tons of oil, 500 tons of argon 
and 800 tons of insulation.
Furthermore, the exchange saw trade 
of more than 9.181 million tons of 
commodities worth nearly $2 billion on 
its metals and minerals trading floor.
Items traded on this floor included 
5,986,000 tons of cement, 1,669,000 
tons of steel, 1,224,000 tons of iron 
ore, 180,000 tons of sponge iron, 
83,470 tons of aluminum, 55,149 
tons of zinc, 35,361 tons of copper, 
670 tons of molybdenum concentrate, 
1,000 tons of coke, 60 tons of lead, 90 
tons of precious metals concentrate 
and 5 kg of gold bars.
On its agricultural trading floor, the 
exchange saw offering of five tons of 

saffron.
Next was the IME’s automobile trading 
floor with trades of 22 Cara Sedan au-
tomobiles.
Last was the IME’s side market on 
which the exchange traded 86,358 
tons commodities.
The value of trades at the Iran Mer-
cantile Exchange rose 102 percent, 
and the volume of trades at the ex-
change increased 128 percent in the 
past Iranian calendar year 1400 (ended 
on March 20), which was the highest 
level of growth in the history of the ex-
change since its establishment.
Statistical data show that in the past 
year, in addition to new records in the 
volume and value of trades of different 
products, 10 major records in total 
value and physical market trades were 
registered. In a way that besides the 
total value of trades, the volume and 
value of physical market trades, the 
volume, and value of industrial prod-
ucts and petrochemicals trades, the 
value of oil products trades and the 
volume and value of side market trades 
all hit records.
IME is one of the four major stock 
markets of Iran, the other three mar-
kets are Tehran Stock Exchange (TSE), 
Iran’s over-the-counter (OTC) market 
known also as Iran Fara Bourse (IFB), 
and Iran Energy Exchange (IRENEX).

Commodities worth $604m traded at IME in a week
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 10,891 
points to 1.487 million on Monday.
As reported, over 6.041 billion secu-
rities worth 34.96 trillion rials (about 
$125.75 million) were traded at the 
TSE.
The first market’s index dropped 6,748 

points, and the second market’s index 
fell 25,733 points.
TSE is on the four Iranian stock ex-
changes, the other three ones are Iran 
Mercantile Exchange (IME), Iran Energy 
Exchange (IRENEX), and Iran’s over-
the-counter (OTC) market, known as 
Iran Fara Bourse (IFB).

TEDPIX loses 
10,800 points 
on Monday

Tehran, Belgrade 
explore avenues of 
economic co-op

Head of Iran Trade Promotion 
Organization (TPO) Alireza 
Peyman-Pak who has led an 
economic delegation to Serbia 
arrived in Belgrade and was of-
ficially welcomed by the coun-
try’s Deputy Economy Minister 
and representatives of the Min-
istry of Foreign Affairs and the 
Chamber of Commerce and In-
dustry of Serbia, IRNA reported 
on Monday.
In the meeting between the offi-
cials, the two sides announced 
readiness for the development 
of bilateral cooperation and em-
phasized their determination to 
use all the existing capacities 
to realize the economic goals 
outlined by the presidents of the 
two countries.
As reported, the five-day visit of 
the Iranian delegation is aimed 
at developing bilateral cooper-
ation, following up on issues 
raised in the two countries’ 
Joint Economic Committee 
meeting, and planning the next 
round of the committee meeting 
in Iran.
During the visit, Peyman-Pak 
is scheduled to have meetings 
with high-ranking Serbian of-
ficials, including the Minister 
of Foreign Affairs, Minister of 
Agriculture, Minister of Mines 
and Energy, Deputy Minister of 
Trade, and Minister of Finance.
Deputy head of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA), head 
of Qazvin Chamber of Com-
merce, and a group of busi-
nessmen active in various fields 
including medical equipment, 
tourism, food industry, cosmet-
ic products, petrochemicals, 
fertilizer and urea, paraffin, fur-
niture and wood industries, ag-
ricultural products, information 
technology, knowledge-based 
products, etc. accompany the 
TPO head during this visit.

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

Environment chiefs 
from neighboring 
states to meet soon 
on dust storms: 
Raisi
President Ebrahim Raisi of Iran 
announced on Monday that 
chiefs of environment organiza-
tions from neighboring countries 
will meet in future days to assess 
ways on how to counter sand 
and dust storms (SDSs), Tasnim 
reported.
Raisi broke the story after a meet-
ing with the country’s environ-
ment officials.
Tasnim did not say which country 
will host the conference.
Experts say Iraq, Syria and Saudi 
Arabia are the main sources of 
dust storms. They also blamed 
buildings of many dams by Tur-
key on the routes of the Euphrates 
and Tigris, which flow into Syria 
and Iraq, for the dust crisis.
Reportedly, on Monday about 140 
Iranian citizens from the south-
western province of Khuzestan 
were admitted to hospital due to 
dust storms.
Dust storms has become more 
recurrent in the current year.
Experts have also blamed mis-
management of water and repeat-
ed droughts for SDSs.

Head of Iran Furniture Manufacturers 
and Exporters Union Hassan Ahmadi-
an said the country has the potential 
to export $600 million worth of furni-
ture annually, while the exports of the 
mentioned products currently stand at 
about $60 million, IRIB reported.
According to Ahmadian, many coun-
tries including Azerbaijan, Armenia, 
Kazakhstan, Tajikistan, Oman, Qatar, 
Kuwait, Afghanistan, and even Rus-
sia are eager to buy Iranian furniture, 
but the producers in Iran are currently 
facing some problems mainly in the 
supply of raw materials.
The financial turnover of the furniture 
industry in Iran is more than eight bil-
lion dollars, and due to job creation 
and high added value, it is considered 
one of the valuable industries, Ah-
madian said.
The official noted that more than 
80,000 industrial, guild, and service 
units operate in the furniture industry 
and this industry accounts for more 
than eight percent of the industrial 
employment in the country.
He said his union has been trying to 
promote the domestic production of 
furniture in the country and prevent 

the imports of such products in order 
to support local manufacturers.
“In order to support domestic furni-
ture production and industry, we tried 
to limit the import of such products, 
so that annual imports in this sector 
decreased from 250 million dollars to 
about 10 million dollars per year. We 
managed to prevent about one billion 
dollars of revenue outflow in the last 
five years,” Ahmadian said.
The head of Iran Furniture Manufactur-
ers and Exporters Union further called 
on the government and the Industry, 
Mining, and Trade Ministry to take the 
necessary measures for the facilitation 
of the imports of raw materials needed 
in this industry.
“In the MDF and wood industry, we 
are the largest supplier in the region 
after Turkey, provided that the gov-
ernment and relevant organizations 
support exports; we need the support 
of the Ministry of Industry, Mining and 
Trade to supply raw materials. If they 
allow the raw materials needed by the 
furniture industry to be properly sup-
plied for six months, then we do not 
need subsidized foreign currency sup-
port,” he said.

‘Iran’s annual furniture exports can reach $600m’

The Islamic Republic of Iran Shipping 
Lines (IRISL) has assigned 300 contain-
ers to transport goods to Russia, mak-
ing the north-south corridor operational 
again, Mehr News Agency reported on 
Monday.
The mentioned containers have been 
allocated to execute the first phase of 
a program for transiting Russian com-
modities to India via the mentioned cor-
ridor, the IRISL announced in a state-
ment.
“According to the plans made by the Is-
lamic Republic of Iran Shipping Lines, 
in the first phase, 300 containers have 
been considered for transporting cargos 
to Russia, and if the demand increas-

es, the number of these containers will 
increase continuously,” the statement 
said.
As reported, IRISL has entered the op-
erational phase of transporting cargos 
through the north-south corridor after 
completing a trial phase in June when 
commodities were transited from Rus-
sia to India and vice versa.
To be transited to India through the 
north-south corridor, Russian cargos 
depart St. Petersburg for the Caspian 
Sea port city of Astrakhan. From Astra-
khan, the cargo crosses the length of the 
Caspian to the northern Iranian port of 
Anzali and then transferred by road to 
the southern port of Bandar Abbas on 

the Persian Gulf. From there they are 
loaded onto a ship and sent to the Indian 
port of Nhava Sheva.
The north-south corridor was launched 
in the past with the aim of transit-
ing goods between India and Europe 
through the southern ports of Iran via 
the Caspian Sea.
Despite the Iranian government’s great 
emphasis on the necessity of activating 
this path, it remained in the early stages 
of execution for many years; But now, 
due to new conditions and the discon-
nection of Russia and Europe, this cor-
ridor has come under the spotlight once 
again for the purpose of carrying transit 
cargos between India and Russia.

The total volume of water stored behind Iranian 
dams is estimated at about 24.59 billion cubic me-
ters since the beginning of the current water year 
(September 23, 2021) up to July 9, showing a four 
percent decline compared to the same period last 
year, IRIB reported.
According to Firouz Ghasemzadeh, the director-gen-
eral of the Energy Ministry’s water information and 
data office, the total volume of water inflow to the 
country’s dams since the beginning of the current 

water year is reported to be 28.15 billion cubic me-
ters, which shows an increase of four percent com-
pared to the same period last year.
Ghasemzadeh called on people to follow standard 
consumption management patterns and help the 
government in handling the country’s current water 
crisis.
Iran’s total dam reservoirs currently stand at 50.5 
billion cubic meters, according to the Energy Min-
istry data.

Out of a total of 183 currently operational dams 
across Iran, 52 are related to the Caspian Sea catch-
ment area, 12 are based in the Urmia basin, 68 dams 
are located in the Persian Gulf and the Gulf of Oman 
watersheds, 34 dams are in the Central Plateau, 11 
dams are in Sarakhs catchment basin, and another 
six dams are located across the eastern boundary 
basin (Hamoun).
A recent report by Nature Scientific Journal on Iran’s 
water crisis indicates that from 2002 to 2015, over 

74 billion cubic meters have been extracted from aq-
uifers, which is unprecedented and its revival takes 
thousands of years along with urgent action.
Three Iranian scientists studied 30 basins in the 
country and realized that the rate of aquifer deple-
tion over a 14-year period has been about 74 billion 
cubic meters, which is recently published in Nature 
Scientific Journal.
Also, over-harvesting in 77 percent of Iran has led to 
more land subsidence and soil salinity.

Water level of dam reservoirs declines %4

IRISL assigns 300 containers to transport goods to Russia

Nine Ways Stress Is More 
Dangerous Than You Think
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/health-news/mental-eight-ways-stress-
harms-your-health-082713#9.-Stress-can-lead-to-long-term-disability

The accumulated stresses of everyday 
life can damage your health in irrevers-
ible ways — from early aging to heart 
problems to long-term disability. 
Some people believe stress makes 
them perform better. But that’s rarely 
true. Research consistently shows the 
opposite — that stress usually causes 
a person to make more mistakes. 
Besides making you forget where you 
put your keys, stress also can have dra-
matic negative impacts on your health.
Here are 8 examples:
1. Stress makes it difficult to control 
your emotions
It’s no secret that stressed people can 
fly off the handle. But new research 
reveals just how little stress is actually 
required for you to lose your cool.
A 2013 study by neuroscientists found 
that even mild levels of stress can im-
pair our ability to control our emotions.
In the study, researchers taught sub-

jects stress control techniques. But 
after participants were put under mild 
stress — by having their hands dunked 
in icy water — they could not easily 
calm themselves down when shown 
pictures of snakes or spiders.
2. Stress can promote disease
Some people are more prone to certain 
diseases, and chronic stress can give 
these conditions the green light.
Stress has been linked to illnesses that 
include cancer, lung disease, fatal ac-
cidents, suicide, and cirrhosis of the 
liver.
Researchers at Johns Hopkins Univer-
sity have discovered that children ex-
posed to chronic stress are more likely 
to develop a mental illness if they are 
genetically predisposed.
3. Stress can affect your love life
Sex is a pleasurable and effective way 
to relieve stress. But stress can also 
get you out of the mood quicker than 

you think.
A 1984 study found that stress can af-
fect a man’s body weight, testosterone 
levels, and sexual desire.
Numerous studies have shown that 
stress — especially performance anx-
iety — can lead to impotence.
High levels of stress in pregnant wom-
en also may trigger changes in their 
children as they grow, specifically be-
havioral and developmental issues.
4. Stress can ruin your teeth and gums
Some people respond to stressful sit-
uations through nervous tics or by 
grinding their teeth.
While people often grind their teeth 
unconsciously or when they sleep, it 
can do lasting damage to your jaw and 
wear your teeth thin.
A multi-university study in 2012 also 
linked stress to gum disease.
Researchers concluded that the pres-
sures of marriage, parenthood, work, 

or lack of romantic involvement were 
factors in periodontal disease.
But those at greatest risk were people 
who became highly emotional when 
dealing with stress caused by their fi-
nances.
5. Stress can ruin your heart
Stress can physically damage your 
heart muscle.
Stress damages your heart because 
stress hormones increase your heart 
rate and constrict your blood vessels. 
This forces your heart to work harder, 
and increases your blood pressure.
According to the American Institute of 
Stress, the incidence rate of heart at-
tacks and sudden death increases after 
major stress inducing incidents, like 
hurricanes, earthquakes, and tsunamis.
6. Stress can make you gain weight
In the ancient days of hunter-gatherers, 
harsh conditions forced people to eat 
as much as possible when food was 

available in order to store up for lean 
times.
That compulsion lives on inside us, and 
comes out when we are stressed.
Researchers at the University of Miami 
found that when people find them-
selves in stressful situations, they are 
likely to consume 40 percent more 
food than normal.
Those scientists recommended turning 
off the nightly newscast before eating 
dinner, to keep bad news — and over-
eating — at bay. 
7. Stress can make you look older
Chronic stress contributes significantly 
to premature aging.
8. Stress can lead to long-term dis-
ability
The potential dangers created by even 
mild stress should not be underes-
timated. They can lead to long-term 
disability serious enough to render you 
unable to work.



اقتصاد استان

Isfahan News

 یلـدا توکلـی  در نشسـت طـرح 
و پیگیـری مشـکالت تشـکل ها و 
فعاالن اقتصادی عضـو اتاق بازرگانی 
اصفهـان بـا وزیـر امـور اقتصـادی و 
دارایـی، وزیـر بـرای بررسـی و رفـع 
مشکالت بیش از 30 تشـکل و فعال 
اقتصـادی دسـتور ویـژه صـادر کرد.

جمعی از اعضـای هیـات نمایندگان، 
روسای تشـکل ها و فعاالن اقتصادی 
عضـو اتـاق بازرگانـی اصفهـان بـا 
حضور مهـدی طغیانی نماینـده مردم 
اصفهان در مجلس شـورای اسالمی 
به منظـور طرح و پیگیری مشـکالت 
واحدهـای تولیـدی و صنعتی اسـتان 
در نشسـتی در وزارت امـور اقتصادی 
و دارایـی بـا وزیـر و رئیـس سـازمان 
امورمالیاتی کشـور دیـدار و گفت وگو 

کردنـد.
احسـان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در این نشسـت بـا بیان اینکه 
پیـرو سـفر بـه اصفهـان و قولـی که 
به اعضـای اتـاق بازرگانـی و فعاالن 
اقتصـادی اصفهـان داده بودیـم، این 
نشسـت تشـکیل شـد، تصریح کرد: 
حضورمعاونین وزارت اقتصـاد در این 
نشسـت بـه دلیـل اهمیتی اسـت که 
بـرای فعـاالن اقتصـادی اصفهـان و 
کمک بـه رفع مشـکالت بخش های 

تولیـدی و صنعتـی قائل هسـتیم.
• تراکنش هـای بانکـی مالک 

وصول مالیات نیسـت
داوود منظـور رئیـس سـازمان امـور 
مالیاتـی کشـور در ایـن نشسـت بـا 
بیان اینکـه تفویـض اختیـارات الزم 
در خصـوص تقسـیط مالیـات بـه 
مدیران کل اسـتان ها داده شـده است 
افـزود: در صـورت تقاضـای انجـام 
تقسـیط طوالنی تر، از طریـق مکاتبه 
بـا وزراتخانـه می تـوان مـوارد را بـه 

صـورت مـوردی پیگیـری کـرد.
وی هـدف از تقسـیط را کمـک بـه 
شـخص معسـر بیان و تصریـح کرد: 

کوتاه تـر بـودن زمان تقسـیط مالیات 
بـر ارزش افـزوده با فـرض اینکـه در 
زمـان فـروش ایـن مالیـات دریافـت 
می شـود انجـام شـده اسـت بـا ایـن 
وجود در صـورت نیاز فعـال اقتصادی 
بـه مسـاعدت بیشـتر، همـکاری 
بیشـتری بـا آنهـا صـورت خواهـد 

گرفـت.
منظـور در ادامه با اشـاره بـه تغییرات 
بخشـنامه تقسـیط جرائـم امسـال 
نسـبت بـه سـال های گذشـته نیـز 
گفـت: اختیاراتی کـه به مدیـران کل 
اسـتان ها داده شـده تا حد زیادی رافع 
نیازهـای تسـهیل پرداخـت مالیـات 
می باشـد ولی رویکرد بخشـنامه های 
سـال های گذشـته سـازمان، عمدتـًا 
نوعـی تشـویق بـه عـدم پرداخـت 
بـوده اسـت در صورتیکـه هـدف از 
جریمـه، اثـر بازدارندگـی فعل اسـت 
و اگـر تمامـی افـراد مشـمول جریمه 
بخشـیده شـوند پـس دلیلـی بـرای 

پرداخـت وجـود نـدارد.
مالیاتـی  امـور  سـازمان  رئیـس 
کشـورافزود: بـر ایـن اسـاس در 
بخشـنامه جدیـد اعمال بخشـودگی 
سختگیرانه تر شده اسـت. فراتر از آن 
در صورت نیاز به مسـاعدت بیشـتر با 
مکاتبه مدیـران کل، از اختیارات خود 
بـرای بخشـودگی اسـتفاده خواهیـم 

کـرد.
وی بـر ضـرورت پرداخـت بـه موقع 
مالیـات توسـط فعـاالن اقتصـادی 

تاکیـد کـرد.
منظـور در خصـوص تراکش هـای 
بانکـی نیـز گفـت: در این بخشـنامه 
عمـاًل تصریـح شـده تراکنش هـای 
بانکی مالک وصول مالیات نیسـت و 
تمرکز ما بـر تراکنش های باال اسـت 
و موارد مشـکوک بر اساس مستندات 

رسـیدگی خواهد شـد.
منظـور در بحـث جریمـه تراکنش ها 
نیز تصریح کرد: بر اسـاس بخشـنامه 

جدید بـه مدیران کل اسـتان ها اختیار 
بخشودگی صددرصدی جرائم مربوط 
بـه مالیـات تراکنش هـا ابـالغ شـده 
اسـت. ضمن اینکه اجازه بخشـودگی 
جرائـم مـاده 169 و معامـالت فصلی 

نیز صادر شـده اسـت.
• اسـترداد مالیـات بـر ارزش 
افزوده صادرکنندگان اصفهان 

با قید و شـرط همراه اسـت
بهنام ابراهیمی دبیرکل اتاق بازرگانی 
اصفهـان نیـز در این نشسـت ضمن 
تشـریح اهـم مشـکالت فعـاالن 
اقتصـادی اسـتان، ایجـاد بانک طال 
را یکـی از مطالبـات فعـاالن صنعت 
طـالی اصفهـان بیـان و تصریـح 
کـرد: ایجـاد بانـک طـال عـالوه بـر 
ایجـاد ظرفیـت اسـتفاده از ذخایـر 
طـالی بانـک مرکـزی و خانوارهـا 
و همچنیـن پرهیـز از نقـل و انتقـال 
طال بین شـهرها و مراکـز مختلف در 
توسـعه اشـتغال و ارزآوری این صنف 
تاثیرگـذار خواهـد بـود. که مقرر شـد 
این درخواست در کمیسـیون شورای 
پول و اعتبار بررسـی و پـس از احصاء 
نقاط قـوت و ضعف در شـورای پول و 

اعتبـار بررسـی شـود.
دبیرکل اتـاق بازرگانـی اصفهان عدم 
پرداخـت مطالبـات اسـترداد ارزش 
افـزوده صادرکننـدگان اسـتان را نیز 
یکـی از چالش هـای بـزرگ فعـاالن 
اقتصـادی اسـتان و از مطالبات اصلی 
پارلمان بخش خصوصـی اصفهان در 
سـال های اخیر عنوان و تصریح کرد: 
عـدم اسـترداد مالیـات ارزش افـزوده 
صادرکنندگان در مهلـت قانونی مقرر 
مشـکالت تأمین نقدینگی و سرمایه 
در گـردش بنگاه هـا را تشـدید خواهد 
کـرد کـه مشـکالت جـدی بـرای 
اشـتغال و توسـعه صادرات اسـتان در 

پـی خواهد داشـت.
وی همچنیـن اسـترداد مالیـات بـر 
ارزش افـزوده حاصـل از صـادرات در 
اصفهـان را برخـالف رویـه قانونـی 
موجـود در کشـور، منـوط به بررسـی 
نداشـتن  و  شـرکت ها  عملکـرد 
پرونده هـای بـاز مالیاتـی به ِویـژه در 
زمینه تراکنش ها ذکـر و تصریح کرد: 
این مـورد مشـکالت زیـادی را برای 
صادرکننـدگان ایجاد کرده اسـت. که 
بنـا بـه دسـتور رئیـس سـازمان امور 

مالیاتـی کشـور مقرر شـد این شـیوه 
اجرایـی در اصفهـان اصـالح و ارزش 
افزوده حاصل از صـادرات در پایان هر 
فصل پس از ارائه درخواسـت استرداد 
از جانـب صادرکنندگان پـس از تأیید 
گمـرک و سـازمان امـور مالیاتـی در 
مهلت مقرر یکماهه مصـرح در قانون 

پرداخـت شـود.
چشـمگیر  افزایـش  ابراهیمـی   
نقدینگی مورد نیاز فعـاالن اقتصادی 
و واحدهـای تولیـدی را بـا توجـه بـه 
اجـرای طرح هـای حـذف نـرخ ارز 
ترجیحی و محاسـبه حقوق ورودی بر 
مبنای نـرخ ETS و همچنین افزایش 
چشـمگیر حقوق و دسـتمزد در سـال 
1401 و حمایـت از تأمین سـرمایه در 
گردش مورد نیـاز واحدهـای تولیدی 
و صنعتی را از دیگـر مطالبات پارلمان 
بخـش خصوصـی اصفهـان عنـوان 

کـرد.
 در ادامـه ایـن نشسـت روسـای 
فعـاالن  و  تشـکل ها  انجمن هـا، 
اقتصـادی عضـو اتـاق بازرگانـی 
اصفهـان مشـکالت حـوزه مالیاتی، 
بانکـی و ارزی خـود را مطـرح کردند.
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مدیـرکل اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان اصفهـان گفت: بـه ازای هر 
مـگاوات تولید بـرق 1.۵ هکتار زمیـن نیاز اسـت؛ تاکنـون از ۲166 هکتـار، تنها 
یک هزار هکتـار از اراضی ملی طـی تخصیص به جهاد کشـاورزی بـرای انرژی 

خورشـیدی منجربـه قـرارداد اجـاره شـده و مابقی تنهـا در حـد واگـذاری زمین 
پیـش رفته اسـت.

محمدعلـی کاظمـی در گفت وگو بـا خبرنـگار ایمنا، بـا تاکید بـر اینکه بـه دلیل 
خشکسـالی های متوالـی و کمبود حجـم آب در پشـت سـدها عمدتـاً نیروگاه ها 
با مشـکل مواجه شـده اند، اظهـار کـرد: اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی به عنوان 
انرژی طبیعـی و پاک بـدون اثرات زیـان آور بـرای محیط زیسـت می تواند نقش 

مؤثـری در تأمیـن انرژی های ضروری داشـته باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه بهره منـدی از انـرژی خورشـید طـی سـال های 90 و 91 در 
اسـتان اصفهان آغاز شـده اسـت، افزود: تاکنـون از ۲166 هکتار، تنهـا یک هزار 
هکتـار از اراضـی ملـی طـی تخصیـص بـه جهـاد کشـاورزی بـرای انـرژی 
خورشـیدی منجربـه قـرارداد اجـاره شـده و مابقی تنهـا در حـد واگـذاری زمین 

پیـش رفته اسـت.
مدیـرکل اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اصفهـان پیرامـون اینکه با شـرایط 
کشـور و تحریم ها، در اعطـای مجوز به سـرمایه گذاران پنل خورشـیدی بیشـتر 
درصـدد واگذری هـا و جـذب سـرمایه گذاران خارجـی بودنـد، ادامـه داد: بـرای 
بهره منـدی و تبدیل انرژی خورشـیدی به برق مقرر شـد از تسـهیالت اسـتفاده 
شـود اما متقاضیان موفق به اجـرای پروژه نشـدند چراکه حجم عملیـات اجرایی 

طرح در اسـتان اصفهان بسـیار محـدود بود.
• حفظ محیط زیست از اولویت های دولت سیزده

وی بـا اشـاره بـه اینکـه توسـعه انرژی هـای پـاک و تجدیدپذیـر و حفـظ 
محیط زیسـت از اولویت های دولت سـیزدهم اسـت، تصریح کرد: طی جلسـاتی 
براسـاس تفاهمنامـه مابیـن وزارت نیـرو و اسـتانداری اصفهـان، درخصـوص 

همـکاری و واگـذاری اراضـی ملـی اعـالم آمادگـی کرده ایـم.
کاظمی با بیـان اینکه مدیریت اسـتان اصفهـان درصدد برنامه ریـزی جدی تری 
برای توسـعه نیروگاه های تجدیدپذیر اسـت، اضافـه کرد: اکنون خاسـتگاه های 
هـدف وزارت نیرو بـه منابع طبیعـی اسـتان معرفی شـده اند که با شناسـایی این 
اراضی ملـی برطبق شـرایط وزارتخانه مقرر شـده طـی مراحل مزایـده، انتخاب 
پیمانـکار بـا سـرمایه گذار ضمـن معرفـی بـه منابـع طبیعـی و جهاد کشـاورزی 
اراضـی در جهـت توسـعه نیـروگاه خورشـیدی بـا حفاظـت از محیط زیسـت در 

اختیـار آن ها قـرار بگیرد.
وی بـا بیان به اینکـه برای ایجـاد تحـول در زمینه انـرژی تجدیدپذیر در اسـتان 
آماده هسـتیم، گفـت: الزم اسـت اسـتفاده از انرژی خورشـیدی به منظـور تولید 
برق و داشـتن هوای پـاک و حفاظت از محیط زیسـت در اصفهان بـا راهکارهای 

تعاملـی در دسـتور کار تمـام بخش ها قـرار گیرد.
• ناگزیـر از اسـتفاده انرژی هـای تجدیدپذیـر بـرای حفـظ 

یسـت محیط ز
مدیرکل اداره منابع طبیعـی و آبخیزداری اصفهان شهرسـتان کوهپایه و جرقویه 
را از اراضـی مناسـب بـرای گسـترش تولیـد انـرژی خورشـیدی در بیابان هـای 

اسـتان اصفهان دانسـت و ادامه داد: طی سـنوات گذشـته بـرای توسـعه نیروگاه 
خورشیدی در شهرسـتان جرقویه 1۵ هکتار اراضی ملی واگذار شـده بود و اکنون 
به منظور پیشـرفت این انـرژی پـاک و تجدیدپذیر واگـذاری 10 هکتـار دیگر از 
اراضی را درخواسـت شـده اسـت. بـه ازای هـر مـگاوات تولیـد بـرق 1.۵ هکتار 

زمیـن نیاز اسـت.
وی با بیـان اینکـه طی دهـه گذشـته بـا خشکسـالی های متوالـی، تغییـر اقلیم 
و کمبـود بارش هـا مواجه شـدیم، اظهـار کرد: بـا توجه بـه خشکسـالی و کمبود 
منابع آبـی زیرزمینی که از یک سـو در تولیـدات برق آبی و از سـوی دیگر با حجم 
آب پشـت سـد زاینده رود عمدتاً توربین هـای تولید بـرق با مشـکالت عدیده ای 
روبـه رو هسـتند، بـرای حفـظ محیط زیسـت ناگزیـر بـه اسـتفاده از انرژی های 

تجدیدپذیر هسـتیم.
کاظمـی درباره اینکـه انرژی خورشـیدی یکـی از منابع تأمیـن انـرژی رایگان و 
عاری از اثرات مخرب محیط زیسـتی اسـت که می تواند جایگزین سـوخت های 
فسـیلی مخرب و آالینده همچون مـازوت در نیروگاه ها شـود، خاطرنشـان کرد: 
اکنـون هدف گذاری در اسـتان اصفهان بـا هدف تسـریع در امر سـرمایه گذاری، 
جـذب سـرمایه گذار و تخصیـص اراضی ملـی انجام شـده اسـت تـا در کارگروه 
موانع تولیـد و سـرمایه گذاری اسـتان بـا واگـذاری زمین توسـط منابـع طبیعی، 
جهاد کشـاورزی و دسـتگاه های متولی در اسـرع وقـت اراضی برای فـاز اجرایی 

در اختیـار این سـرمایه گذاران قـرار بگیرد.

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان خبر داد:

انعقاد قرارداد تولید انرژی خورشیدی فقط برای ۱۰۰۰ هکتار

در نشست طرح و پیگیری مشکالت تشکل ها و فعاالن اقتصادی مطرح شد:

تراکنش های بانکی مالک وصول مالیات نیست

رسـول سـواری، در حاشیه جلسه سـتاد تسـهیل در شهرسـتان گلپایگان در 
جمع خبرنگاران، اظهار کـرد: تأمین آب اولویت اصلی شـهرک های صنعتی 
گلپایگان اسـت که مقرر شـد ادارات آبفـا و امـور آب پیگیری هـای الزم را در 
خصوص تخصیـص آب هـای خریداری شـده بـرای شـهرک های صنعتی 
گلپایگان و سـعید آباد انجام دهند و شـرکت شـهرک ها نیز برای انتقال آب از 
چاه و... کمک خواهد کرد. در آینده نزدیک توسـعه شهرک صنعتی گلپایگان 
را داریم که بـرای تأمین برق آن پیـش بینی های الزم انجام شـد و امیدواریم 

طبـق برنامه پیـش برویم تا برای فاز توسـعه با مشـکل مواجه نشـویم.
وی ادامـه داد: مقرر شـد در جلسـات کارشناسـی شـکل هندسـی ورودی و 
خروجی بـه شـهرک صنعتی سـعید آبـاد مـورد بررسـی قـرار گیـرد. در این 
خصـوص اقداماتـی در گذشـته انجام شـده، امـا مقرر شـد بـا اصالحیه ها و 

تکمیـل مـوارد نیمـه کاره موجود مشـکل حل شـود.
مدیرعامـل شـرکت شـهرک های اسـتان اصفهـان گفـت: طـی دو سـال 
گذشـته بـه برخـی از افـراد در شـهرک های صنعتـی گلپایـگان زمین هایی 
واگذار شـده اسـت که اهلیـت الزم را ندارنـد و زمین هـا از آنهـا بازپس گیری 
خواهـد شـد. همچنیـن قـرار شـد شـرکت شـهرک ها مسـاعدت الزم را در 
پرداخـت بدهی های واحدهـای صنعتی برای اخذ سـند زمین ها انجـام دهد. 
در رابطه با تمام زیر سـاخت هایی کـه برای کیفی کـردن تولید و اشـتغال در 
شـهرک های صنعتی انجام می شـود، شرکت شـهرک ها مسـاعدت الزم را 

انجام خواهـد داد.
سـواری گفت: با توجـه بـه ظرفیت هـای خوبـی کـه در حـوزه کارآفرینی و 
اشـتغال در ایـن شهرسـتان وجـود دارد با کمـک فرمانـداری نقاطـی برای 
جانمایی شـهرک جدید با مسـاحتی مابین هزار تـا دوهزار هکتار مشـخص 
شـود تا نیاز صنعتگران بـرای راه انـدازی واحدهای صنعتی جدید رفع شـود. 
بیالن مالی شـرکت شـهرک های اسـتان توسـط سـازمان های حسابرسی، 
سازمان بازرسـی و دیوان محاسبات بررسی می شـود و اگر واحدهای تولیدی 
در ایـن زمینه سـوالی دارنـد وظیفه خودمـان می دانیم که پاسـخگو باشـیم. 
برنامـه ریـزی می کنیـم که بیالن مالی شـرکت شـهرک ها توسـط سـایت 
به اطالع صاحبـان صنایع برسـد و در این رابطه شـفاف سـازی انجام شـود.

وی افـزود: انتخاب نماینده شـرکت شـهرک ها در گلپایگان را در دسـتور کار 
داریم و با نظـر فرماندار فرد مـورد نظر تا حـدود دو ماه آینده معرفی می شـود. 
برای خلعید زمین هـا قراردادها را بر اسـاس سـال عقـد آن از قدیـم به جدید 
مورد بررسـی قرار داده ایم، قراردادهای قدیمی در اولویت اول ما هسـتند و در 

خلعید اقدام جـدی انجـام می دهیم.
مدیرعامل شـرکت شـهرک های اسـتان اصفهـان، یادآورشـد: قراردادهای 
قدیمی که متعلق به حدوداً سـال ۷6 اسـت و سـاخت و سـاز انجـام ندادند را 
خلعید و زمین هـای پس گرفته شـده را بـرای واگذاری مجدد به شهرسـتان 
اعـالم می کنیـم و بـا افـرادی کـه زمین هایـی طـی دو تـا 3 سـال گذشـته 
دریافت کردنـد و به دلیل مشـکالت اقتصـادی و کرونا نتوانسـتند واحد خود 
را به بهره بـرداری برسـانند همـکاری می کنیم و بـه آنها مهلـت می دهیم تا 

دوسـال آینده واحـد صنعتی خـود را به بهـره برداری برسـانند.

مدیرعامل شرکت شهرک های استان اصفهان گفت: 
طی دو سال گذشته به برخی از افراد در شهرک های 
صنعتی گلپایگان زمین هایی واگذار شده است که 
اهلیت الزم را ندارند و زمین ها از آنها بازپس گیری 

خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های استان اصفهان خبر داد؛

اجرای خلع ید برخی زمین های 
شهرک های صنعتی در گلپایگان

گفت و گو
رییس کل دادگستری اسـتان اصفهان 
گفـت: تمامـی ممنوعیت هایـی کـه 
پیرامـون سـاخت و سـازهای غیرمجاز 
و تصرفـات غیرقانونـی در حریـم و 
بسـتر رودخانـه وجـود دارد، در رابطـه 
بـا حریـم سـدها نیـز صـدق می کند و 
نباید اجازه دهیـم در محـدوده و حریم 
سـد تصرفات و ساخت و سـازهای غیر 

قانونـی انجام شـود.
حجـت االسـالم جعفـری در نشسـت 
شـورای حفـظ حقـوق بیـت المـال در 
اراضـی ملـی و منابـع طبیعـی بیـان 
داشـت: سـاخت سـازهای غیرمجاز در 
حریم و بسـتر رودخانه و مسیل ها از دو 
منظر قابـل پیگیـری و تصمیـم گیری 
قانونـی اسـت؛ یکـی سـاخت و سـاز و 
دیگـر تصرفـات غیرقانونـی کـه بایـد 

بـرای ایـن دو تفکیـک قائـل شـد.
رییس کل دادگستری اسـتان اصفهان 
افـزود: گاهـی اوقـات افـرادی کـه به 
نوعی مالـک اراضی محـدوده حریم و 
بسـتر رودخانه هسـتند گمـان می کنند 
می تواننـد بدون اخـذ هیچ مجـوزی از 
سـازمان ها و نهادهای ذیربـط اقدام به 
ساخت و سـاز در محدوده حریم و بستر 
کننـد و این تصـور کامـاًل اشـتباه بوده 
که البتـه در ایـن حـوزه نیار بـه اطالع 
رسـانی می باشـد و دسـتگاه قضایی در 
عیـن احتـرام بـه مالکیت اشـخاص از 
هر گونه سـاخت و سـاز خالف قانون و 
بدون اخـذ مجوزهـای الزم جلوگیری 

می نمایـد.
حجـت االسـالم و المسـلمین جعفری 
خاطرنشـان سـاخت: در رابطـه بـا این 
موضوع نیز افرادی هسـتند کـه با علم 
و آگاهـی کامـل وارد شـده و حتـی در 
سـایه غفلت برخی مسـؤوالن نسـبت 
بـه اخـذ مجوزهـای الزم نیـز اقـدام 
نـد کـه ایـن مـوارد نیازمنـد  نموده ا

پیگیـری قانونـی هسـت.
رییس دسـتگاه قضایی اسـتان با اشاره 
بـه تصریـح قانونگـذار بـه ضـرورت 
هنـگام  بـه  و  نه  پیشـگیرا حضـور 
نهادهـای مسـؤول در حوزه سـاخت و 
سـاز غیرمجـاز و تصرف حریم و بسـتر 
از ابتـدای وقـوع تخلـف تأکیـد کـرد: 
نتیجـه تعلـل در ایـن امـر چیـزی جـز 
ایجـاد نارضایتـی عمومـی نخواهد بود 
و پیگیری این مسـأله بـه صورت جدی 
در دسـتور کار دسـتگاه قضایی اسـتان 
اسـت و باید جلوی کار خـالف از همان 

ابتـدا گرفته شـود.
عالی تریـن مقـام قـوه قضاییـه در 
اسـتان در بخش دیگری از سـخنانش 
تصرفـات غیـر مجـاز در خصـوص 
تصرفـات غیرقانونـی در حریـم سـد 
زاینـده رود نیـز تصریـح کـرد: تمامـی 
ممنوعیت هایـی کـه پیرامون سـاخت 
و سـازهای غیرمجـاز و تصرفـات 
غیرقانونـی در حریـم و بسـتر رودخانه 
وجـود دارد، در رابطـه بـا حریم سـدها 
نیز صـدق می کنـد و نباید اجـازه دهیم 
در محـدوده و حریـم سـد تصرفـات و 
سـاخت و سـازهای غیر قانونـی انجام 

شـود.

هر گونه ساخت و ساز و تصرف 
غیرقانونی در حریم سدها 

جرم است

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

 اخبار اصفهان  نمایشگاه بین المللی اصفهان در حالی برای برپایی 
نمایشگاه جامع مدیریت و خدمات شهری، حمل و نقل و ترانزیت، 
و تجهیزات ایمنی، حفاظت و امنیت آماده می شود که قرار است 
این رویداد به محلی برای تأمین و تجهیز شهرداری ها، ارگان ها و 

نهادهای خدمات رسان سطح کشور تبدیل شود.
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان درباره برپایی این نمایشگاه 
گفت: از ماه ها قبل برنامه ریزی های گسترده ای برای برپایی این 
رویداد نمایشگاهی انجام شد؛ همچنین مجموعه مدیریت شهری 

اصفهان شامل شورای اسالمی شهر و شهرداری اصفهان نیز برای 
برپایی آن در کنار نمایشگاه بین المللی قرار گرفتند و شاهد برپایی یک 
نمایشگاه جذاب و مفید برای تمامی ذی نفعان و مخاطبان مرتبط با 

موضوع نمایشگاه خواهیم بود.
احمدرضا طحانیان با اشاره به برگزاری آخرین جلسه هماهنگی برپایی 
این نمایشگاه، افزود: در جلسه ای که با حضور اعضای شورای اسالمی 
شهر، معاونان شهردار و همچنین مدیران ارشد مجموعه شهرداری 
اصفهان برگزار شد، به این نتیجه رسیدیم که الزم است نمایشگاه 

جامع مدیریت و خدمات شهری را به محلی برای تأمین تجهیزات 
مورد نیاز شهرداری ها، ارگان ها و نهادهای خدمت رسان در سراسر 
کشور تبدیل کنیم. وی تصریح کرد: بر اساس این برنامه ریزی، از 
تمامی شرکت ها و برندهای معتبری که در حوزه تأمین تجهیزات 
مورد نیاز شهرداری ها فعالیت می کنند دعوت کرده ایم در نمایشگاه 
حضور یابند؛ همچنین گستره وسیع بازدیدکنندگان این نمایشگاه 
نیز شرایطی را فراهم می آورد تا یکی از بهترین و با کیفیت ترین 

نمایشگاه های سال اصفهان را شاهد باشیم.

مدیرعامل نمایشگاه 
بین المللی اصفهان خبر داد:

نمایشگاه مدیریت 
و خدمات شهری 
تأمین کننده نیاز 

دستگاه ها

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان 
از بازسازی و بهره برداری از ۲00 دستگاه 
اتوبوس فرسوده به عنوان یکی از پروژه های 

شاخص این معاونت خبر داد.
حسین حق شناس با بیان اینکه بازسازی و 
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی یکی از برنامه های 
مهم و در دست اقدام معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان است، گفت: در این 
راستا بازسازی و بهره برداری از ۲00 دستگاه 

اتوبوس فرسوده را در دستور کار قرار داده ایم.
وی افزود: بازسازی و نوسازی ناوگان 
اتوبوسرانی شهرداری با هزینه ای بالغ بر ۲00 
میلیارد تومان از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی 
شهرداری اصفهان طی دو سال انجام می شود 

و در سال 140۲ به بهره برداری خواهد رسید.
• خرید ۱۷۳ دستگاه اتوبوس جدید 

توسط شرکت خودروساز
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان 
خرید 1۷3 دستگاه اتوبوس جدید توسط 
شرکت خودروساز را از دیگر پروژه های 
شرکت واحد اتوبوسرانی برشمرد و تصریح 
کرد: خرید این اتوبوس ها با مشارکت دولت 
بوده است و ۲0 درصد هزینه آن را شهرداری 

پرداخت می کند.
وی تاکید کرد: هر دستگاه اتوبوس سه میلیارد 
و ۷00 میلیون تومان قیمت دارد که برای خرید 
آن، ۲0 درصد مبلغ از سوی شهرداری اصفهان 

پرداخت می شود.

اولین نشست از سلسله نشست های مالیاتی 
اتاق بازرگانی اصفهان با عنوان دادرسی 
مالیاتی برگزار شد. امراهلل عابدی معاون سابق 
حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور 
به ارائه توضیحاتی در خصوص دادرسی 
مالیاتی و وظایف اعضاء بند 3 ماده ۲44 
پرداخت. در این نشست که با حضور معاون 
سازمان امور مالیاتی استان، نمایندگان اتاق 
در هیات های حل اختالف مالیاتی و مدیران 
حقوقی شرکت های عضو اتاق بازرگانی برگزار 
شد عابدی گفت: تغییرات مقررات مربوط به 
دادرسی مالیاتی در اصالحیه قانون مالیات بر 
ارزش افزوده بعضاً منجر به تغییر سامانه های 
مالیاتی شد. وی این تغییرات را شامل تغییر 

شکل هیات ها، موعدهای اعتراض و مراجعه 
برای حل اختالف و عمده این تغییرات را 
مربوط به ماده های ۲38، ۲39، ۲44 و ۲۵1 
دانست و افزود: از آنجا که فرایند دادرسی 
مالیاتی از ماده ۲38 شروع می شود، در صورت 
اجرای درست این ماده بسیاری از مشکالت در 
مراحل بعدی رفع خواهد شد. عابدی با مثبت 
ارزیابی کردن تغییرات ماده ۲38 تصریح کرد: 
در این ماده وقتی برگ تشخیص، مطالبه و 
یا استرداد ابالغ می شود در صورت اعتراض 
مؤدی ظرف 30 روز مهلت اعتراض خواهد 
داشت همچنین فرصت 30 روزه مسئولین 
مربوطه برای رسیدگی به اختالف به 4۵ روز 

تغییر پیدا کرد.

 معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان:

2۰۰ اتوبوس فرسوده در اصفهان 
بازسازی می شود

برگزاری اولین نشست از سلسله نشست های مالیاتی اتاق بازرگانی

 تغییرات مقررات مربوط به
دادرسی مالیاتی بررسی شد



Isfahan News
بازرگـــانی

چهار شنبه 22 تیر 1401  | شمـاره 1100



 رضـا اخـاق پـور  در هفتـه گذشـته، شـاخص کل 
بـورس تهـران بـا نوسـان های زیـادی روبـرو بـود و در 
کنـار روزهـای بـد، روزهـای سبزپوشـی را هـم تجربـه 
کـرد. حمایت ضمنـی مسـئولین از بـورس باعث شـد تا 
روزنه هایی ازامید در دل سـرمایه گذاران روشـن شـود اما 
این امیـد به دلیل بـی اعتمادی فعـاالن بازار وشـرایط بد 
حاکم بر اقتصـاد جهانی زیـاد دوام نیاورد و سـبب شـد تا 
در نهایت، بورس هفتـه را قرمز پوش به پایان برسـاند. در 
حال حاضـر، حجم معامالت اشـخاص حقیقی همچنان 
پایین اسـت و به نظر می رسـد حقیقی هـا انگیزه خـود را 
برای سـرمایه گذاری در بازارسـهام از دسـت داده اند و در 

حـال خـروج از بورس هسـتند.
• اثر کم رنگ حذف ارز ترجیحی بر بورس

در حال حاضـر؛ بـورس تهران بـا ابهام ها وریسـک های 
سیستماتیک مختلفی روبرو اسـت. تاثیرحذف ارز 4200 
تومانی بر سوددهی شـرکت ها هنوز شفاف سـازی نشده 
اسـت. موضوعی که در حـال حاضر باعث شـده تا قیمت 
سهام شـرکت ها متناسـب با افزایش قیمت محصوالت 
و تورم کاالیی رشـد پیدا نکنـد. در کنارتورم؛ نامشـخص 
بـودن نتیجه مذاکـرات هسـته ای، قطعـی احتمالی برق 
صنایع در تابسـتان، نوسـان نرخ ارز وشـکاف قیمتی بین 
ارز دولتـی و بـازار آزاد از دیگـر ابهـام هـاو ریسـک های 
سیسـتماتیکی اسـت کـه سـبب شـده در شـرایط فعلی 
فعـاالن بـازار بـا احتیـاط بیشـتری در بـورس سـرمایه 

گـذاری کنند.
• سایه مذاکرات هسته ای بر صنایع بورسی

 یکـی دیگـر از ابهام هـای ایـن روزهـای بازارسـرمایه، 
نامشـخص بودن نتیجه مذاکـرات هسـته ای و طوالنی 
شـدن فرآیند آن اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه فعاالن 

بازار سـرمایه به طـور مرتب اخبـار مذاکرات هسـته ای را 
دنبـال می کنـد و در انتخـاب گزینه های سـرمایه گذاری 
بـه نتایجـه احتمالـی مذاکـرات توجـه دارنـد. هـر مقدار 
احتمال بـه نتیجه رسـیدن مذاکـرات هسـته ای واحیای 
برجام بیشـتر شـود، سـهام گروه های بانکی و خودرویی 
مـورد توجه فعـاالن بـازار سـرمایه قرارخواهنـد گرفت و 
برعکس هر مقدارشـانس توافق کاهش یابـد، گروه های 
صـادرات محـور کـه از درآمـد ارزی برخوردار هسـتند، با 

اقبال بیشـتری رو بـه رو می شـوند. اما درحـال حاضر که 
نتیجه مذاکرات هسـته ای همچنان در هاله ای از ابهام به 
سـر می برد سـرمایه گذارانی که سـعی دارند ریسک خود 
را درقبال آینده برجام و مذاکرات هسـته ای پوشش دهند 
بهتر اسـت ترکیبی از سـهام این دو گروه یعنی گـروه ارز 

آور و ارز بـر انتخـاب نمایند.
• تأثیـر اقتصـاد جهانـی بر شـاخص بورس 

ن ا تهر

هر چند بورس تهران از لحاظ سـاختاری بـه بورس های 
بیـن المللی متصـل نیسـت، اما شـرکت های حاضـر در 
بـورس تهـران از اقتصـاد جهانی تأثیـر می گیرنـد. حال 
پس از جنگ روسـیه واوکراین که باعـث کاهش عرضه 
و افزایـش قیمت غـالت و انرژی در کشـورهای مختلف 
جهان شده اسـت، هراس ناشـی از کاهش رشـد اقتصاد 
جهانی واحتمال وقوع رکود در اقتصادهای جهانی سـبب 
شـد تا در هفته گذشـته قیمت کامودیتی هـا در بازارهای 

جهانی ریـزش کنـد. افـت قیمـت کامودیتی ها بـه این 
دلیل کـه می توانـد باعـث افزایـش دوبـاره نرخ بهـره از 
جانب بانک مرکـزی آمریکا - فـدرال رزرو - بـرای مهار 
تورم شـود؛ سـبب شـد تا در روز سه شـنبه هفته گذشـته 
قیمـت طـال، نفـت و فلـزات بـه شـدت کاهـش یابـد. 
ریـزش قیمت هـا در بازارهـای جهانـی باعث شـد تـا در 
روز چهارشـنبه هفته گذشـته، نمادهای فعـال در صنایع 
فوالدی، پتروشـیمی و پاالیشـی در بورس تهـران نیز با 

افت قیمت بـه کار خـود پایـان دهند.
• آیا رکود جهانی در راه است؟

در شـرایط فعلی، بازارهای جهانی در شـرایط بالتکلیفی 
به سـر می برند. جنـگ روسـیه و اوکراین باعـث افزایش 
تـورم ورشـد قیمت هـای جهانـی غـالت و انرژی شـده 
اسـت. پـس ازافزایـش تـورم، بانک هـای مرکـزی 
کشـورهای مختلـف دنیـا، سیاسـت انقباضـی پولـی - 
افزایـش نـرخ بهـره بانکـی - را در پیش گرفتنـد که این 
موضـوع، احتمال رکـود دراقتصادجهانـی را تقویت کرده 
اسـت. از سـوی دیگر، کاهش قیمـت نفـت دربازارهای 
آتی بـه زیر یکصـد دالر در هر بشـکه، اوج گیـری دوباره 
ویـروس کرونـا، افزایش نـرخ بهـره در آمریـکا وریزش 
قیمت طال و کامودیتی ها همگی می تواند از نشـانه های 
رکود در اقتصاد جهانی باشـد واحتمال وقوع آن را افزایش 
دهـد. در مجمـوع ایـن تحـوالت نشـان می دهـد کـه 
چشـم انداز بازارهـا هنـوز واضح وشـفاف نیسـت ودر فاز 
ترس و رکـود قرار دارنـد. لـذا در چنین شـرایطی فعاالن 
بازارسـرمایه بهتـر اسـت در هنـگام انتخـاب معامـالت 
سـهام عالوه بـر تحلیـل عملکـرد شـرکت ها، بـه اخبار 

اقتصادجهانـی هـم توجـه کنند.
کارشناس بورس و بازار سرمایه
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چهار شنبه 22 تیر 1401  | شمـاره 1100

ISFAHAN
N E W S

www.esfahan-news.com

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

مدیـر کل تعزیـرات حکومتـی اسـتان اصفهـان از محکومیت 1/6 
میلیـارد ریالـی بـرای قاچـاق لـوازم خانگـی در اصفهـان خبـرداد. 
علی اکبـر مختاری بـا بیان اینکـه مامـوران کالنتـری 13 اصفهان 
از انبـار یـک مرکـز آموزشـی در شـمال غربـی اصفهـان مقـداری 
لـوازم خانگـی، لـوازم یدکـی و انـواع کفش به ظـن قاچاق کشـف 
و توقیـف کردنـد، اظهـار کـرد: پـس از تحویـل کاالها به سـازمان 
جمـع آوری و فـروش امـوال تکمیلـی و تشـکیل پرونـده آن را بـه 
جهت انجـام تشـریفات قانونی و رسـیدگی بـه پرونده به ایـن اداره 

ارسـال می کننـد.

مدیـر کل تعزیـرات حکومتـی اسـتان اصفهـان ادامـه داد: پـس از 
ارجـاع پرونـده بـه شـعبه و انجـام اسـتعالمات قانونـی و بابررسـی 
در مجمـوع اوراق و محتویـات پرونـده شـعبه اقـدام به صـدور رأی 
کرده که بـر این اسـاس متهم پرونـده عالوه بـر ضبـط کاال به نفع 
 دولت بـه پرداخـت مبلغـی بالـغ بـر 6 میلیـارد و 152 میلیـون ریال

محکوم شد.
مختـاری در ادامـه افـزود پـس قطعیـت رأی صـادره پرونـده بـه 
اجـرای احـکام ارسـال و جریمـه فـوق الذکـر وصـول و بـه خزانـه 

کشـور واریـز شـد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان خبر داد:

محکومیت 1/6 میلیاردی برای قاچاق لوازم خانگی در اصفهان

نتایج یک پژوهش حاکی از این است 
که بازی های اکشن، اکشن-ماجرایی، 
نقش آفرینی و بازی های راهبردی بیش 
از سایر انواع بازی به عنوان بستر صحیح 
انتقال دانش حقوقی زیست محیطی 
مناسب هستند.  حیط زیست مجموعه ای 
از به هم پیوستگی عوامل بیرونی است 
که رشد و حیات موجودات زنده انسانی، 
جانوری و گیاهی را تحت تأثیر قرار 
می دهد. حقوق محیط زیست به مثابه 
یک حق بشری امروز اهمیت بسیار 
زیادی دارد. این امر به ضرورت حفظ 
محیط زیست و به جبران ناپذیر بودن 
خسارات زیست محیطی بازمی گردد. 
در این چارچوب روش های آموزشی 
فرصت های  به مثابه  غیرمستقیم 
افزایش آگاهی عمومی در قبال حقوق 
محیط زیست قلمداد می شوند. کارشناس 
مرکز نوآوری و صنایع سرگرمی دانشگاه 
اصفهان در گفت وگو با ایسنا بابیان 
اینکه یکی از فرصت های آموزشی 
بازی های رایانه ای است، اظهار کرد: 
بازی های رایانه ای عالوه بر سرگرم 
سازی مخاطب، امکان انتقال گزاره های 
حقوقی زیست محیطی را نیز فراهم 
می کند، ضمن اینکه 20 درصد مخاطبان 

بازی های رایانه ای کودکان هستند.
نسیبه صرامی افزود: در پژوهشی با عنوان 
»آموزش حقوق محیط زیست به کودک 
در بستر بازی های رایانه ای« که در 
هفتمین کنفرانس بازی های رایانه ای در 
دانشگاه اصفهان ارائه شد، نویسندگان در 
پی تبیین راهکارهای موجود در آموزش 
عمومی حقوق محیط زیست به کودک 
در بستر بازی های رایانه ای بودند که 
فرصت های آموزشی موجود در بستر 
بازی های رایانه ای را موردبررسی قرار 
دادند. وی بابیان اینکه گفته می شود 
بازی های رایانه ای واجد نوعی فضای 
زیستی مجازی هستند، تصریح کرد: 
فرد با انجام بازی در این فضا قرار گرفته 
و به برقراری تعامل ذهنی با مؤلفه های 
بازی مبادرت می ورزد. صرامی اضافه 
به عنوان  می تواند  تعامل  این  کرد: 
حقوق  دانش  انتقال  برای  فرصتی 
محیط زیست مورداستفاده قرار گیرد. 
در این چارچوب، شایسته است تا با 
مخاطب شناسی صحیح، تأثیر اجتماعی 
آموزش موردنظر در بستر بازی های 
رایانه ای سنجیده شود. وی با اشاره به 
تفاوت های آماری میان کشورهای 
گوناگون، خاطرنشان کرد: به طور نسبی 
20 درصد از مخاطبان بازی های رایانه ای 
را افراد زیر 1۸ سال تشکیل می دهند. 
به این ترتیب، آموزش حقوق محیط زیست 
به یک پنجم مخاطبان بازی رایانه ای 
فرصتی قابل توجه به وجود می آورد. 
این کارشناس افزود: باوجود تفاوت های 
بنیادین موجود میان فضای بازی رایانه ای 
و فضای دانشگاهی، محتوای حقوق 
زیست محیطی را در پرتو دو ویژگی 
مطالب آموزشی ساده شده و برقراری 
تناسب میان سرگرمی و آموزش تدوین 
و منتقل می کند. به گفته صرامی، در این 
پژوهش عنوان شد که بازی های رایانه ای 
ازنظر انواع به هشت دسته قابل تقسیم 
هستند که دراین بین، بازی های اکشن، 
اکشن-ماجرایی، بازی های نقش آفرینی 
و بازی های راهبردی بیش از سایر انواع 
به عنوان بستر صحیح انتقال دانش حقوق 
زیست محیطی مناسب تشخیص داده 
می شوند. وی افزود: این پژوهشگران 
بازی های  که  کردند  نتیجه گیری 
رایانه ای به عنوان بستر آموزش حقوق 
محیط زیست برای کودکان قابل استفاده 
است و عالوه بر الزامات یادشده در انتقال 
دانش حقوقی زیست محیطی به این گروه 

سنی می توان از آن استفاده کرد.
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آموزش حقوق 
محیط زیست به کودکان

 در قالب بازی های رایانه ای
ارائه شد:

رکود جهانی بر بازارسرمایه سایه سنگینی انداخته است؛

فازاحتیاط؛ شرایط اکنونی بورس

 مریم یادگاری  تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه صنعتی 
اصفهان و سازمان فنی و حرفه ای کشور و استان اصفهان، در راستای 
اجرای طرح ملی توانمندسازی مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیالن 
دانشگاهی، ظهر امروز دوشنبه 13 تیرماه، با حضور معاون سازمان فنی 
و حرفه ای کشور و مسئولین اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان 

منعقد شد.
حمیدرضا صفوی معاون پژوهـش و فناوری دانشـگاه صنعتی اصفهان 
در آئیـن امضای تفاهم نامـه میان دانشـگاه صنعتی اصفهان و سـازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشـور و اسـتان اصفهـان، با بیان اینکه کشـور 
ناگزیـر باید بـه سـمت آموزش هـای مهارت محـور حرکت کنـد؛ تأکید 
کـرد: تجربه کشـورهای بـزرگ دنیا نشـان می دهـد، بـه آموزش های 
حرفـه ای و تربیـت تکنسـین های خبـره، در آموزشـگاه های خصوصی 
و در کنـار آموزش های آکادمیک دانشـگاهی توجه جدی شـده اسـت.

معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه صنعتـی اصفهـان، بـه اجـرای 
طرح دسـتیار فنـاوری که باهـدف آمـوزش مهارت هـای کاربـردی به 
دانشـجویان در دانشـگاه برگزار می شـود اشـاره داشـت و خاطرنشـان 
کـرد: سـازمان فنـی و حرفـه ای نیـز می توانـد در کنـار آموزش هـای 
علمـی دانشـگاه، آموزش هـای مهارت محـور را بـا ایجـاد دوره هـای 

کارآمـوزی هدفمنـد و علمـی توسـعه دهد.
علی حسـین شـهریور، معاون آموزش، برنامه ریزی و سـنجش سازمان 
فنی و حرفه ای کشـور نیز در این نشسـت با اشـاره به اینکـه تفاهم نامه 
در سـطح ملی با دانشـگاه صنعتی اصفهان نشان از توجه سـازمان فنی 
و حرفـه ای به ظرفیت هـای باالی دانشـگاه صنعتی اصفهـان به عنوان 
دانشـگاه مرجع دارد بیان کـرد: تربیت نیروی انسـانی ماهر بـرای بازار 

کار وجه اشـتراک همکاری مشـترک دانشگاه و این سـازمان است.
شـهریور، با تأکید بر نیـاز فارغ التحصیالن دانشـگاهی بـه آموزش های 

مهارتـی خاطرنشـان کرد: ۷0 تـا ۸0 درصـد فارغ التحصیالن دانشـگاه 
بـرای آموزش هـای سـطح 1 و 2 مهارتـی بـه مراکـز فنـی و حرفه ای 
مراجعـه می کنند چـرا که افـراد جامعـه آگاه اند کـه مدرک دانشـگاهی 

به تنهایـی ایجـاد اشـتغال نمی کند.
معـاون سـازمان فنـی و حرفه ای کشـور با بیـان اینکـه بازار کار تشـنه 
نیروی کار ماهر اسـت؛ افزود: مسـئولیت ما و دانشـگاه در کنار یکدیگر 
اسـت کـه نسـبت بـه مهارت افزایـی و توانمنـدی دانشـجویان در کنار 

آموزش های سـطح بـاالی علمـی اهتمام داشـته باشـیم.
و  دانشـجویان  ویـژه  مهارتـی  طرح هـای  برگـزاری  از  وی 
دانش آموختـگان در دانشـگاه ها بـا همـکاری وزارت عتـف یادکـرد و 
گفت: اکنون این امـکان وجود دارد که دانشـجویان همراه بـا گذراندن 
واحدهای درسـی و اخذ دانشـنامه، مـدرک مهارتی بین المللی سـازمان 

فنـی و حرفـه ای را نیـز کسـب کننـد.

معـاون سـازمان فنـی و حرفه ای بـا امضـای ایـن تفاهم نامه خواسـتار 
همکاری اسـاتید دانشـگاه صنعتی اصفهان برای ارتقا سـطح آموزشـی 

مربیـان سـازمان فنی و حرفه ای شـد.
آرش اخـوان، مدیـرکل سـازمان فنـی و حرفه ای اسـتان اصفهـان نیز 
در این نشسـت بـا اشـاره بـه تفاهم نامه هـای موفـق دانشـگاه صنعتی 
اصفهان با دانشـکده های مهندسی نسـاجی و مواد، خواسـتار گسترش 
همکاری های این سـازمان با دانشـگاه صنعتـی اصفهان برای توسـعه 
آموزش هـای مهارت محـور بـرای دانشـجویان دانشـگاه صنعتـی 

اصفهان شـد.
شـایان ذکر اسـت در پایـان ایـن نشسـت، دو تفاهم نامـه همـکاری 
مشـترک میان دانشـگاه صنعتـی اصفهـان و سـازمان آمـوزش فنی و 
حرفـه ای کشـور و اداره کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـتان اصفهان 

منعقد شـد.

 مریـم محسـنی  اولیـن جلسـه بـا مبلغیـن میدانی 
خواهران سـازمان تبلیغـات برگزار شـد. اولین جلسـه از 
دوره تعالـی خانـواده بـا موضوع شـیوه های ترویـج نماز 
ویژه مبلغیـن میدانـی خواهر بـا حضور حجت االسـالم 
والمسـلمین ابراهیم رنجبر مدیر سـتاد اقامه نماز اسـتان 
روز چهارشنبه 15 تیرماه در سالن جلسـات اداره تبلیغات 

اسـالمی خواهران برگزار شـد.
در ایـن دوره مدیـر سـتاد اقامـه نمـاز اسـتان پیرامـون 
امـر اهمیـت نماز سـخن نمـود و بیـان داشـت: در قرآن 
1100 آیـه پیرامون امـر نماز اسـت و این آیـات در مورد 
چهـار موضـوع احـکام، آثـار و بـرکات، اسـرار و تاریـخ 
نمـاز صحبـت می کنند کـه بـا تفحـص و تفکـر در این 

آیـات می توانیـم مسـیر زندگـی درسـت و بـا آرامـش 
کامل را بـه دسـت آوریم. حجت االسـالم و المسـلمین 
رنجبر بـه روایات اشـاره داشـت و گفت: حـدود 60 هزار 
روایت در دو کتاب اصلی تشـیع به نام وسـائل الشـیعه و 
مسـتدرکات الوسـائل ما داریم که پیرامـون 53 موضوع 
بحـث می کنـد کـه یکـی از موضوعات امـر نماز اسـت 

و 20 هـزار از ایـن روایـات مختص بـه امر نماز اسـت و 
این اهمیت ایـن موضوع را می رسـاند. وی بیان داشـت: 
خداونـد در چهار جـا از قرآن به حفـظ نماز اشـاره دارد لذا 
در حفظ ایـن مهـم بایـد کوشـید. در پایان به پرسـش و 
پاسـخ پرداختنـد و حاضرین سـؤاالت خود پیرامـون امر 

نمـاز را مطـرح و بـه جـواب کامل می رسـیدند.

تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور امضا شد؛

هدفمند شدن توسعه آموزش های مهارت محور

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
امتیاز: 38/5

با حضور حجت االسالم والمسلمین رنجبر برگزار شد؛

دوره تعالی خانواده در ادارات تبلیغات اسالمی استان اصفهان
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