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برآورد خسارت سیل اخیردر گفت و گو با مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

»مونسون« 40 میلیارد تومانی برای راه ها و پل ها آب خورد!

Top 10 Biggest Sport Stadiums In The World 2022
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مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری اصفهان خبر داد:

اعطای بسته حمایتی و تسهیل شرایط مجوز سرویس مدارس

نشست مدیر عامل شرکت نفت سپاهان با نمایندگان 
عاملین پخش روغن موتوردر سراسر کشور در محل 
دفتر مرکزی برگزار شد. در این نشست که نمایندگانی 
از عاملین پخش اســتانها های اصفهــان، تهران، 
همدان، فارس، خوزستان، کردســتان، سیستان و 
بلوچستان، لرستان و ... حضور داشتند محمد امیر نیکو 
همت مدیر عامل شرکت نفت سپاهان در ابتدا ضمن 
ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه خواستارتداوم 
برگزاری این جلسات به منظور برطرف شدن برخی 

سوءتفاهم ها شد.
مدیر عامل شرکت نفت سپاهان تصریح کرد وظیفه 
شرکت نفت سپاهان در شرایط فعلی، کمک به توزیع 
عادالنه محصول و جلوگیری از رانت خواری است تا 
در نهایت مصرف کننده نهایی بتواند محصول کاماًل 

استاندارد و اصل را با قیمت مناسب دریافت نماید.
وی افزود: تغییری که در چند ماه گذشــته در روند 
توزیع محصوالت شرکت نفت سپاهان انجام گرفته 
در همین راستا بوده و شرکت کیمیا اسپیدی قشم به 
عنوان بازوی اجرایی شــرکت نفت سپاهان در یک 
چارچوب هدفمند و برنامه ریزی شده این وظیفه مهم 

را پیگیری می نماید.
نیکو همت گفت: برخی تخلفات انجام گرفته در بازار 
مثل احتکار محصول، فروش حوالــه ای، صادرات 
غیرقانونی، فروش محصوالت شــرکت با برندهای 
متفرقه و فروش روغن های تقلبی و مواردی از این 
قبیل ما را مجاب کرد تــا در روند توزیع محصوالت 
شرکت تغییراتی صورت دهیم تا هم مصرف کننده 
نهایی بتواند محصول با کیفیت و با قیمت مناســب 

دریافت کند و هم شــرکت از این فضای ناسالم 
زیان بیشتری نبیند.

در ادامه جلســه که تعدادی از مدیران ارشد صندوق 
بازنشستگی کارکنان صنعت نفت نیز حضور داشتند، 
مدیر عامل شــرکت نفت ســپاهان با سعه صدر به 
صحبت های تک تک عاملین پخش حاضردر جلسه 
گوش داد و در جریــان دغدغه ها و نگرانی های آنها 
قرار گرقت و ضمن ارائه پیشنهاداتی، شرایط همکاری 
جدیدی را برای عاملین مطرح نمود که قرار شد این 
پیشنهادات جدید توسط عاملین پخش روغن موتور 
مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن به شرکت اعالم 

گردد.
گفتنی اســت که قبل از آغاز این جلسه عوامل یکی 
از سایت های خبری کهید طوالیی در نشر اکاذیب 
و دروغ پراکنی در حوزه نفــت دارد با حضور در میان 
نماینــدگان عاملین پخش روغن موتــور و با ضبط 
گزارش های جهت دار سعی در ایجاد تشنج به منظور 
بهره برداری های خاص داشــت که خوشبختانه با 

درایت عاملین محترم به نتیجه نرسید.

مدیر عامل شرکت نفت سپاهان در نشست با نمایندگان عاملین پخش:

 وظیفه شرکت نفت سپاهان
کمک به توزیع عادالنه محصول و جلوگیری از رانت خواری

تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته اول فصل بیست ودوم لیگ برتر در ورزشگاه 
فوالدشهر مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که در نهایت دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

رسول شجاعی / ایمنا
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جهانـی   تخریـب  پیامدهـای  حـدوث  بـا 
محیط زیسـت و تأثیـر همه جانبـه آن درک 
ضرورت همراهـی جامعه بشـری در محافظت از 
محیط زیسـت به عنوان میـراث عمومی بشـر در 
سـطح بین المللی نیـز از اولویت هـای جهانی قرار 
گرفت و با تصویب اعالمیه ها و کنوانسـیون های 
جهانـی از جملـه کنفرانـس بین المللـی حقوقـی 
اسـتکهلم، اعالمیـه ریـو، کنوانسـیون تغییـرآب 
و هـوا، کنوانسـیون تنـوع زیسـتی، تعهـدات 
بین المللی بـرای دولت ها در محافظـت از محیط 

زیسـت و جلوگیـری از صدمـه بـه آن و سـالمت 
انسـان پدیـدار شـد.

اکثـر تهدیـدات محیط زیسـت و اخـالل در آن 
ناشـی از فعالیت انسـان ها اسـت که نیاز بـه ارائه 
و اجـرای راه حل هـای دقیق بـا مشـارکت عموم 
شـهروندان در محافظت از محیط زیسـت به ویژه 
هوای پـاک که نیاز مبـرم مردم اسـت و تقبل این 
مسـئولیت توسـط آنهـا و الـزام دولت بـه رعایت 
حق برخـورداری از محیط زیسـت سـالم به عنوان 
یکـی ازحقـوق اولیـه و بنیادین شـهروندان چون 

حق حیات بـرای ادامه زندگی سـالم شـهروندان 
الزامی اسـت.

همچنیـن حفاظـت و به سـازی محیط زیسـت 
و سـالمت شـهروندان، پیشـگیری و ممانعـت از 
هرنوع آلودگی ومقابلـه با تخریـب و جلوگیری از 
وارد آمـدن صدمه جمعـی به شـهروندان در ایران 
برابر اصل پنجاه قانون اساسـی را وظیفه عمومی 
تلقی کرده اسـت و دراصـل چهل و پنجـم قانون 
اساسـی کلیه ثروت های عمومـی و منابع طبیعی 

در اختیـار حکومت اسـالمی قرارداده اسـت.

حسین قاسمی
سرمقالـــه
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حقوق شهروندان در مقابل آلودگی محیط زیست و هوا
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نماینده مردم اردستان در مجلس:

 نقش رسانه ها در جهاد تبیین
تاثیرگذار است

چرا گاهی بر خالف اینکه خسته ایم، نمی توانیم بخوابیم؛

 فــراِر خــواب!
چـــــرا؟

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان مطرح کرد:

جایگاه مناسب اصفهان درزمینه 
فعالیت های مردم نهاد در کشور
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رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اصفهان:

امامان جمعه به ایجاد اشتغال و فقرزدایی 
در شهرها کمک کنند

چهره روز

استاندار در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
خواستار شد:

لزوم همراهی دستگاه های اجرایی 
برای تأمین فضای آموزشی

2

استاندار اصفهان گفت: امسال تأمین فضای آموزشی دانش 
آموزان مساله ای اساسی است و دستگاه های اجرایی مختلف 
باید همراهی الزم را در این زمینه داشته باشند و با هر روش که 

می توانند به آموزش و پرورش کمک کنند.

آگهى فراخوان شناسایی سرمایه گذار
تامین مالى، احداث و بهره بردارى  بخشى از تاسیسات فاضالب شهرستان لنجان

فراخوان شماره 401-2-197
    شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 و ماده 2 قانون تشکیل 
شرکت هاى آب و فاضالب مصوب سال 1369، تامین مالى، احداث ،تکمیل و بهره بردارى  بخشى از تاسیسات جمع آورى و تصفیه فاضالب شهرستان لنجان را 
در ازاى تخصیص بخشى از پساب تصفیه شده به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به 

سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
- شرح مختصري از پروژه :

- موضوع پروژه : تامین منابع مالى به مبلغ 27،000 میلیارد ریال جهت احداث، تکمیل، ارتقا و بهره بردارى تاسیسات فاضالب شهرستان لنجان به تفکیک :
الف: . تامین مالى و تکمیل تاسیسات فاضالب شامل 314 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب و احداث 14 باب ایستگاه پمپاژ . 

ب: تامین مالى واحداث، ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضالب جمعا به ظرفیت 6480 متر مکعب در شبانه روز
ج: بهره برداري، راهبري، تعمیر و نگهداري تاسیسات احداث شده در دوره واگذاري امتیاز استفاده از پساب تا سقف 25 سال

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
- دوره تامین مالى: 3 سال

- دوره بهره بردارى تجارى: با ارائه مدل مالى تا سقف 25 سال مى باشد.
- محل اجرا: شهرستان لنجان 

ب- شرایط کلى براي سرمایه گذاري :
- سرمایه گذار به صورت شخص حقیقى یا حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

- محل و زمان تحویل مدارك درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابى تکمیل شده، تا ســاعت 13:00 روز شنبه مورخ 1401/06/05 و محل تحویل دبیرخانه 
معامالت شرکت واقع در اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان شیخ کلینى ، خیابان جابر ابن حیان، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، اتاق 292 تحویل و رسید 

دریافت نماید. 
- بدیهى است پس از بررسى مدارك ارزیابى که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل مى شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت دریافت قیمت پیشنهادى 

دعوت به عمل مى آید.
- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنى یا مالى سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

تامین مالى، احداث و بهره بردارى  بخشى از تاسیسات فاضالب شهرستان لنجان

نوبت اول

    شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

عکس خبر



در شـــهر

Isfahan News
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 اخبار اصفهان  مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری 
اصفهان اعالم کرد: بسته های حمایتی برای 
رانندگان سرویس مدارس در نظر گرفته 
شده است. محمد پرورش با اعالم این خبر 
گفت: در سال جاری باتوجه به اعالم وزارت 
آموزش و پرورش مبنی بر بازگشایی مدارس 
و برگزاری کالس ها به صورت حضوری، 
سازمان تاکسیرانی شرایط مطلوبی را برای 
رانندگان سرویس مدارس ایجاد کرده است 
تا افراد مختلف با شرایط متفاوت امکان 
دریافت مجوز سرویس مدارس داشته باشند.

او از تالش برای تسهیل و تسریع روند اخذ 
و تمدید مجوز سرویس های مدارس خبر 
داد و افزود: ثبت نام خودروهای شخصی 
برای دوگانه سوز کردن، اعطای وام تعویض 
مخازن سیان جی، بخشودگی جرائم سنوات 
گذشته رانندگان، بخشودگی جرائم پروانه 
شرکت های سرویس دانش آموزی، تمدید 
استعالم های مورد نیاز برای افرادی که قباًل 
مجوز داشته اند، کاهش استعالم ها برای 
افراد جدیدالورود و امکان استفاده از خدمات 
بیش از 60 مرکز رفاهی و تفریحی، قسمتی 
از بسته حمایتی این سازمان برای رانندگان 

سرویس مدارس است.
پرورش افزود: برای معاینه فنی خودروهای 
سرویس مدارس در سال های گذشته مانند 
خودروهای عمومی سختگیری می شد که 
در راستای حمایت از رانندگان سرویس 
مدارس این شرایط تعدیل شده و معاینه 
فنی این خودروها مانند خودروهای شخصی 

اعمال می شود.
او از دیگر محاسن این طرح را صدور 
مجوز تردد در محدوده زوج و فرد شهر 
برای رانندگان سرویس دانست و خبر داد: 
رانندگان پس اخذ مجوز سرویس مدارس 

می توانند از این شرایط بهره مند شوند.
به گفته پرورش، متقاضیان می توانند برای 
ثبت نام اولیه در این طرح و کسب اطالعات 

بیشتر، کد رایگان
 *6655* 401401 #را شماره گیری کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
برتاکسیرانی شهرداری اصفهان به ارائه 
توضیحاتی درباره اهمیت سرویس مدارس 
در حمل و نقل درون شهری پرداخت و 
تأکید کرد: سرویس مدارس در 9 ماهه 
سال تحصیلی می توانند از ترددهای اضافی 
جلوگیری کرده و باعث کاهش ترافیک، 
کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی 

هوا شوند.
او افزود: از سوی دیگر سرویس مدارس 
نقش مهمی در اقتصاد خانواده و کسب 
درآمد بیشتر ایفا می کنند، چراکه رانندگان 
سرویس می توانند با کمترین زمان در آمد 

قابل توجهی را کسب کنند.

اعطای بسته حمایتی و 
تسهیل شرایط مجوز 

سرویس مدارس

مدیرعامل سازمان مدیریت و 
نظارت برتاکسیرانی شهرداری 

اصفهان خبر داد:

حجت االسالم علیرضا در آیین افتتاح کارگاه خیاطی در مهاباد اردستان افزود: 
امامان جمعه عالوه بر بحث معنویت باید به فکر دین و دنیای مردم باشند.

وی تصریح کرد: باید مکان ها و ظرفیت های خالی هر شهر شناسایی و با 
همکاری نیکوکاران و قشرهای مختلف، آن ها را به مرکز فعالیت و اشتغال 

تبدیل و برای خانواده ها درآمدزایی ایجادکرد.
رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اصفهان به نقش امامت جمعه در 
حرکتی که رهبر معظم انقالب اسالمی برای مسووالن تبیین کردند اشاره 
کرد و گفت: جهاد تبیبن یکی از موضوع های مهم و مورد تاکید ایشان است و 

امامان جمعه باید در زمینه خدمات رسانی به مردم گام بردارند.
وی افزود: امروز دشمن تالش دارد با شبهه افکنی طوری وانمود کند که 
مسووالن از مردم جدا هستند و در این مورد امام جمعه باید مجموعه ها را در 

کنار یکدیگر جمع کند تا راهگشای مشکل های مردم باشند.
حجت االسالم فرهنگ تصریح کرد: ایجاد کارگاه های تولیدی و اشتغالزا 
در هر شهر با محوریت امام جمعه اقدامی مفید و اثرگذار در تأمین هزینه 

خانواده های کم درآمد است و باید این نوع اقدام ها گسترش یابد.
همچنین امام جمعه مهاباد اردستان گفت: کارگاه خیاطی بهره برداری شده 
با سرمایه گذاری ۳50 میلیون تومان، 1۲ دستگاه چرخ خیاطی و ۲4 نفر در ۲ 

نوبت کاری از امروز فعالیت خود را آغاز کرد.
حجت االسالم احسان اهلل برزگرپیشه با بیان اینکه در ۲ سال گذشته با 
همکاری کمیته امداد امام خمینی )ره( و نیکو کاران افزون بر یک میلیارد و 
۲60 تومان بین نیازمندان بخش مهاباد توزیع شده است، افزود: به این فکر 
افتادیم تا به جای توزیع کمک نقدی بین نیازمندان، این مبلغ را به سمت کار 

تولیدی و اشتغال پایدار ببریم.
وی خاطر نشان کرد: مدیریت آموزش و پرورش اردستان یک باب مدرسه 
متروکه و غیرفعال را در اختیار قرار داد که با کمک جوانان شهر و نیکوکاران 
این واحد مرمت و با همکاری و مساعدت نیکوکاران و ارتش و جوانان مهاباد 
اقدام به تهیه این تعداد چرخ خیاطی شد و این واحد تا 60 دستگاه چرخ 

خیاطی ظرفیت دارد.
امام جمعه مهاباد اظهار داشت: هم اکنون سفارش تولید ۷00 دست لباس 
فرم مدرسه، لباس برای کارگران شهرداری مهاباد و تعدادی از دستگاه های 
اداری و کارخانه ها گرفته شده و ماهیانه تا ۲ هزار دست لباس در این کارگاه 

تولید خواهد شد.
وی تصریح کرد: با همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه ای اردستان می توان 
افراد عالقه مند به حرفه آموزی را در این مرکز آموزش داد، همچنین از 
حسینیه ها و مدرسه ها در روزهای تعطیلی برای فعالیت های تولیدی استفاده 

و ایجاد اشتغال کرد.
شهر مهاباد با جمعیت افزون بر چهار هزار و 500 نفر در ۲۲ کیلومتری شمال 
غربی اردستان و آیت شهرستان با افزون بر 4۳ هزار نفرجمعیت در 11۸ 

کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده است.

ــه  ــه جمع ــتگذاری ائم ــورای سیاس ــس ش ریی
اســتان اصفهــان گفــت: امامــان جمعه بــه عنوان 
ــهر در  ــر ش ــی ه ــای فرهنگ ــوول قرارگاه ه مس
ــت  ــی حرک ــتغال و فقرزدای ــاد اش ــتای ایج راس
ــت  ــراد، کرام ــری اف ــه کارگی ــان ب ــد و در زم کنن
انســانی فــرد مــورد توجــه و احتــرام واقع شــود.

امامان جمعه به ایجاد 
اشتغال و فقرزدایی در 

شهرها کمک کنند

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اصفهان:

گزارش روز

اسـتاندار اصفهـان گفـت: امسـال 
تأمیـن فضـای آموزشـی دانـش 
آمـوزان مسـاله ای اساسـی اسـت 
و دسـتگاه های اجرایـی مختلـف 
باید همراهـی الزم را در ایـن زمینه 
داشـته باشـند و بـا هـر روش کـه 
می تواننـد بـه آمـوزش و پـرورش 

کمـک کننـد.
سـید رضـا مرتضـوی در جلسـه 
شـورای برنامـه ریـزی و توسـعه 
اجتماعـات  سـالن  در  اسـتان 
افـزود:  اصفهـان  اسـتانداری 
اگـر دسـتگاه های اجرایـی دارای 
سـاختمان های مـازاد هسـتند کـه 
فضـای  بـرای  آن  از  می تـوان 
آموزشـی و خوابگاهی اسـتفاده کرد 
آن را در اختیـار آمـوزش و پـرورش 
برای کالس هـای درس و همچنین 
خوابگاه دانشـجو معلمان قرار دهند 
و از ایـن مجموعه پشـتیبانی الزم را 

داشـته باشـند.
وی اظهـار داشـت: بـا توجه بـه نیاز 
آموزش و پـرورش اسـتان به فضای 
آموزشـی و کالس درس هرجـا 
کـه آنهـا بـه کمـک مجموعـه ای 
نیـاز دارنـد یـا سـاختمان خالـی در 
منطقه ای وجـود دارد، نباید ممانعتی 

در ایـن زمینـه صـورت گیـرد.
وی تصریـح کـرد: اگـر اقـدام الزم 
و مقتضـی در ایـن زمینـه صـورت 
نگیـرد، اسـتانداری اصفهـان حتمـًا 
آن را پیگیـری و با عامـالن برخورد 

خواهـد کـرد.
بـه  خطـاب  اصفهـان  اسـتاندار 
مسـووالن اسـتان گفـت: مـا تـا 
زمانیکـه ایـن مسـوولیت هـا را بـه 
عهـده داریـم باید نـگاه هـم افزایی 
داشـته باشـیم و فضایـی را فراهـم 
کنیـم کـه مـردم خدمـت بیشـتر و 

بهتـری دریافـت کننـد.
وی افـزود: رفتـار مـا نبایـد بـه 
گونـه ای باشـد کـه برخـی مسـائل 
ماننـد تعصـب دسـتگاهی، مانـع از 
این هـم افزایـی شـود؛ بلکـه هرجا 
نیـاز بـه همـکاری بیـن بخشـی 
اسـت، ایـن کار در کوتاهترین زمان 
ممکـن انجـام شـود زیـرا انجـام 
مأموریت هـای حاکمیتـی، اداری و 
خدماتـی بـا همیـن پشـتیبانی ها به 

خوبـی میسـر می شـود.
مرتضـوی بـا اشـاره بـه اینکـه باید 
فهرسـت اداره هـا و دسـتگاه های 
اجرایـی کـه دارای سـاختمان های 
نامناسب و اسـتیجاری هستند، تهیه 
شـود، اظهـار داشـت: پـس از تهیـه 

این فهرسـت بایـد ارائه پیشـنهادها 
و پیگیری هـای الزم بـرای رفع آنها 

صـورت گیـرد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مـا بایـد 
منابع محـدود موجود را بـه گونه ای 
تخصیـص دهیـم کـه بیشـترین 
منفعـت را بـه همـراه داشـته باشـد، 
گفت: الزمه این کار، سیاسـتگذاری 

و مدیریـت اسـت.
مرتضـوی همچنیـن تاکیـد کـرد 
کـه موضـوع ایجـاد نیروگاه هـای 
خورشـیدی در بیمارسـتان ها در 
کارگـروه نیروهـای تجدیدپذیـر 
اسـتان و با همـکاری دانشـگاه های 
علـوم پزشـکی اصفهـان و کاشـان 
مورد بررسـی و پیگیری قـرار گیرد.

پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
اصفهـان نیز در این جلسـه گفت: در 
کالنشـهر اصفهان با کسـری شدید 
مدرسـه و کالس درس مواجهیـم 
بطوریکـه بسـیاری از مـدارس مـا 
دونوبتـه هسـتند و در ناحیـه پنـج 
اصفهـان، هیچ دبسـتان یـک نوبته 

وجـود نـدارد.
محمدرضـا ابراهیمی با بیـان اینکه 
کسری نیروی انسـانی در آموزش و 
پـرورش اسـتان اصفهـان نیـز یک 
معضـل بـزرگ اسـت، افـزود: یکی 
از اقدامـات انجـام شـده بـرای رفع 
ایـن مشـکل، افزایـش ظرفیـت 
دانشـجویان در دانشـگاه فرهنگیان 
اصفهـان بـود بطوریکـه ظرفیـت 
آن سـه برابـر شـد و ۲ هـزار و ۳00 

دانشـجو دارد.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکـه 
پـس از ۲ سـال دوران کرونـا، مقرر 
اسـت کالس هـای درس بطـور 
حضوری برگزار شـود، امسـال برای 
حدود هـزار و 500 دانشـجو معلم در 
اسـتان کمبود خوابـگاه داریـم که از 
مسـووالن اسـتان و سـازمان های 
مختلـف می خواهیـم که بـرای رفع 

این مشـکل بـه مـا کمـک کنند.
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلس 
ایـن  در  نیـز  اسـالمی  شـورای 
جلسـه گفـت: پارسـال و امسـال 
بودجه هایـی از محـل تبصـره 1۸ 
بـه منظـور اشـتغال بـرای اسـتان 
در نظـر گرفته شـد کـه الزم اسـت 
ایـن بودجه هـا بـا سیاسـتگذاری 

هزینـه شـود.
مهـدی طغیانـی بـا بیـان اینکـه 
امسـال ۲ هـزار میلیـارد تومـان 
از محـل تبصـره 1۸ بـرای اسـتان 
اصفهان در نظر گرفته شـده اسـت، 

افـزود: اینکـه ایـن بودجـه چگونـه 
و بـرای چـه بخش هایـی اسـتفاده 
دقیـق  بطـور  بایـد  می شـود، 

شـود. مشـخص 
وی همچنیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه 
پیـدا کـردن زمیـن مناسـب بـرای 
مدرسـه در بافت مرکـزی و تاریخی 
شـهر اصفهان بسـیار دشـوار است، 
خاطرنشـان کرد: مجموعه دانشگاه 
هنـر اصفهان نیـز در 6 خانه تاریخی 
مسـتقر اسـت که مسـائل و خطرات 

خاص خـود را بهمـراه دارد.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی 
اسـتانداری اصفهـان نیـز گفـت: 
جلسـه های مربـوط بـه تبصـره 1۸ 
از آبـان سـال گذشـته برگـزار شـده 
و تـا کنـون هـزار میلیـارد تومـان 
از اعتبـارات در نظـر گرفتـه شـده، 

پرداخـت شـده اسـت.
امیررضـا نقـش بـا بیـان اینکـه مـا 
تـا پایـان شـهریور امسـال بـرای 
اسـتفاده از ایـن بودجـه مهلـت 
داریـم، افـزود: جلسـه های مربـوط 
بـه تبصـره 1۸ بطـور منظـم برگزار 
می شـود و مصوبـات و عملکـرد آن 

مشـخص اسـت.
همچنیـن رییـس دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اصفهـان در ایـن جلسـه با 
اشـاره به نصب نیروگاه خورشـیدی 
در بیمارسـتان شـهرضا، اظهـار 
داشـت: ایـن کار عـالوه بـر تأمیـن 
بـرق مـورد نیـاز بیمارسـتان بـه 
تأمیـن بودجـه بـرای هزینه هـای 
بیمارسـتان از محـل فـروش بـرق 

تولیـدی، کمـک می کنـد.
شـاهین شـیرانی با بیان اینکـه این 
کار را می تـوان در بیمارسـتان های 
شـرق اصفهان ماننـد خـور و ورزنه 
نیـز انجـام داد، افـزود: خیرانی برای 
ایـن کار اعـالم آمادگـی کرده انـد 
و وزارت بهداشـت نیـز از ایـن کار 

اسـتقبال می کنـد.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه 
ریـزی اصفهـان دربـاره مصوبـات 
ریـزی  برنامـه  شـورای  جلسـه 
اسـتان به خبرنـگاران گفـت: امروز 
مصوبـات کارگروه هـای زیربنایـی 
و آمایـش و اقتصـادی و کمیتـه 
سـاماندهی فضـای سـاختمان های 
اسـتان در این جلسـه مورد بررسـی 

و تأییـد قـرار گرفـت.
از  افـزود:  قاسـمی  محمدرضـا 
جملـه مصوبـات کارگـروه زیربنایی 
و آمایـش می تـوان بـه الحـاق 
روستای سـلیمی به شـهر اصفهان، 
شـرکت دانـش بنیـان در کاشـان و 
ضوابـط سـاخت و سـاز شـهرداری 
کوهپایـه و از مصوبـات کارگـروه 
اقتصـادی بـه تصویـب سـهم تعهد 

اشـتغال اسـتان اشـاره کـرد.
وی با بیان اینکه بر اسـاس سـامانه 
رصـد، تعهـد قانونـی بـرای ایجـاد 
۷0 هـزار شـغل در اسـتان اصفهان 
داریـم، ادامـه داد: امـروز همچنیـن 
بـر سـاماندهی فضـای سـاختمانی 
بـا رویکرد حـل مشـکالت تعزیرات 
حکومتـی بمنظـور نظـارت بـر این 

موضـوع نیـز تاکید شـد.

قاسـمی بـا اشـاره بـه اینکـه مـا بـا 
۲ مسـاله یعنـی فـروش و تغییـر 
کاربـری دربـاره سـاختمان های 
هسـتیم،  مواجـه  دولتـی  مـازاد 
توضیح داد: در حالت فـروش، اموال 
و دارایـی که دسـتگاه دولتـی به آن 
نیـاز نـدارد در چارچوب تبصـره 1۸ 
فروختـه می شـود و پـول آن بـرای 
هزینـه کـرد در طرح هـای تملـک 

دارایـی بـه اسـتان بـر می گـردد.
وی اضافـه کـرد: در حالـت تغییـر 
کاربری نیـز سـاختمانی که توسـط 
دسـتگاه اجرایی اسـتفاده نمی شـود 
به یک دسـتگاه دیگـر با حـق بهره 

بـرداری واگـذار می شـود.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه 
نیروگاه هـای  دربـاره  امـروز 
شـورای  جلسـه  در  خورشـیدی 
برنامـه ریـزی اصفهـان صحبـت 
شـد، خاطرنشـان کرد: هـزار و 100 
هکتـار زمیـن بـرای ایجاد نیـروگاه 
خورشـیدی در اسـتان واگـذار شـده 
کـه 900 هکتـار آن کار نشـده و در 

حـال خلعیـد اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا، در ایـن جلسـه 
دربـاره مباحـث مختلفـی ماننـد 
بـه  سـلیمی  روسـتای  الحـاق 
اصفهان، الحـاق 15 هکتار به شـهر 
دهـق، بودجه هـای تبصـره 1۸ و 
نیروگاه هـای تجدیدنظـر بحـث و 

تبـادل نظـر شـد.
پنـج  از  بیـش  اصفهـان  اسـتان 
میلیـون و ۳00 هـزار نفـر جمعیـت 

در ۲۸ شهرسـتان دارد.

لزوم همراهی دستگاه های اجرایی برای تأمین فضای آموزشی
استاندار در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواستار شد:
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مراسم تجلیل از خیران، مراکز نیکوکاری و مؤسسات خیریه، مودیان و عاملین 
زکات استان اصفهان با حضور معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد کشور برگزار شد. حبیب اهلل آسوده، در مراسم تجلیل از خیران، مراکز 
نیکوکاری و مؤسسات خیریه استان اصفهان که در آستانه هفته ملی تشکل ها 
و مشارکت های اجتماعی برگزار شد، با اشاره به کمک های خیران به جامعه 
هدف کمیته امداد، گفت: سال گذشته بیش از 11 هزار میلیارد تومان کمک های 
نقدی، کاال و خدمات مردم نیکوکار کشور جمع آوری و در اختیار خانواده های 
تحت حمایت قرار گرفت. وی با تاکید بر اینکه کمک های خیران در طرح اکرام 

ایتام و محسنین مستقیمًا به حساب این فرزندان واریز می شود، افزود: یک 
میلیون و 190 هزار نیکوکار در سطح کشور، 409 هزار فرزند یتیم و نیازمند را 
تحت حمایت دارند. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد خاطرنشان 
کرد: بیش از 6 هزار نفر از این فرزندان درحال حاضر در سطوح مختلف نخبگی 
فرهنگی، علمی، ورزشی و ... قرار دارند. آسوده با بیان اینکه سال گذشته 1۷۲0 
میلیارد تومان زکات در سطح کشور جمع آوری شد، ادامه داد: ۸0 درصد زکات 
برای رفع نیازهای محرومان و ۲0 درصد برای پروژه های عام المنفعه مناطق 

محروم مصرف می شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی گفت: از میزان 4۸۸ میلیارد تومان صدقه 
جمع آوری شده در سال گذشته 50 درصد آن از صندوق های کوچک خانگی 

جمع آوری شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان نیز در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت 
خیران و نیکوکاران، اظهار کرد: اگر مشارکت و همکاری اقشار مختلف جامعه در 
بیش از چهار دهه فعالیت کمیته امداد نبود، خدمت رسانی مطلوب به محرومان 
جامعه محقق نمی شد. کریم زارع در پایان افزود: خیران استان اصفهان در امور 

خیر و در عرصه های رفع فقر در کشور پیشتاز هستند.

برگزاری همایش تجلیل 
از برترین خیران، مراکز 
نیکوکاری و عاملین زکات در 
استان اصفهان

 با حضور معاون توسعه مشارکت های مردمی
کمیته امداد انجام شد؛

خبر اول

ISFAHAN
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فرماندار آران و بیدگل با اشاره به نقش 
مهم و برجسته خبرنگاران و رسانه ها در 
پیشرفت کشور و این شهرستان گفت: 
بخش  و  دولتی  مدیران  دوسویه  تعامل 
و  است  ضروری  رسانه ها  با  خصوصی 
می تواند توسعه پایدار منطقه را به همراه 

داشته باشد.
از  تجلیل  آیین  در  رضایی  اکبر  علی 
خبرنگاران و اصحاب رسانه آران و بیدگل 
به مناسبت روز خبرنگار افزود: این روز 
مقام شامخ  پاسداشت  ارزشمند  فرصتی 
است  فرهیخته ای  انسان های  تمامی 
که در راه روشنگری و آگاهی بخشی به 
جامعه و راه اعتالی اسالم ناب و خط 
تقدیم  را  خود  جان  اسالمی  مقاومت 

انقالب کردند.
 وی ادامه داد: بدون تردید خبرنگاران و 
اصحاب رسانه فرماندهان جهاد تبیین و 
روشنگری در جنگ روایت ها هستند و 
می توانند امیدآفرینی را در جامعه تبیین 
و  مردم  بین  ارتباطی  پل  عنوان  به  و 
بیان  وی  کنند.  نقش آفرینی  مسووالن 
و  نفس  به  اعتماد  فرهنگ  ترویج  کرد: 
خودباوری در کنار ترویج قناعت و رفع 
دوران  این  در  ویژه  به  مصرف گرایی، 
توسط  نیز می تواند  ناجوانمردانه تحریم 
تبیین  رسانه ها  در  خوبی  به  خبرنگاران 

شود.
رضایی به شرایط دشوازرد کنونی کشور 
اشاره کرد و اظها. داشت: همه دشمنان 
بسیج شدند تا با انواع تحریم ها به کشور 
داشتن  با  کنون  تا  که  بزنند  ضربه  ما 
رهبری فرزانه و همراهی ملت فرهیخته 
در این راه شکست خوردند. وی تصریح 
کرد: در این شرایط خبرنگاران و اصحاب 
در صحنه  قدرت  با  دارند  وظیفه  رسانه 
حضور پیدا کنند و با روشنگری و آگاهی 
این  در  را  ایران  سرافراز  ملت  بخشی 

شرایط همراهی کنند.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رییس  همچنین 
توجه  با  گفت:  بیدگل  و  آران  اسالمی 
ارائه  بر  مبنی  سیزدهم  دولت  تأکید  به 
نقش  مردم،  به  ادارات  فعالیت  عملکرد 
رسانه ها در این زمینه بسیار مهم است، 
چنانچه رسانه ها می توانند در ارائه خدمات 
بهتر دستگاه های دولتی به مردم نقش 
با  ضابطی  سعید  کنند.   ایفا  پررنگی 
دستگاه های  مدیران  تمامی  اینکه  بیان 
اجرایی باید با اصحاب رسانه در خصوص 
گزارش عملکرد و شفاف سازی خدمات 
به  توجه  با  افزود:  کنند،  همکاری  خود 
مبنی  جهادی  و  مردمی  دولت  رویکرد 
به  پاسخگویی  لزوم  و  شفاف سازی  بر 
مردم درباره عملکرد مدیران، مطالبه گری 
مسلم  حق  اصولی  و  سازنده  انتقاد  و 
رسانه شهرستان  اصحاب  و  خبرنگاران 

است.
فعاالن  و  خبرنگاران  از  آیین  این  در 
رسانه ای آران و بیدگل با اهدای لوح و 

هدایایی تجلیل شد.

فرماندار آران و بیدگل:

تعامل دوسویه دستگاه های 
اجرایی با خبرنگاران 

ضروری است

گزارش

ISFAHAN
N E W S

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی گفت: از مسئوالن اردستان 
می خواهیم با توجه به اینکه نقش رسانه ها در جهاد تبیین تاثیرگذار است 

نسبت به این موضوع بی توجهی نکنند.
حجت االسالم سیدصادق طباطبایی نژاد، در دیدار با خبرنگاران شهرستان 
اردستان، اظهار کرد: امروز با وضعیتی که دشمنان برای ما به وجود آوردند 
و تاکیدات مقام معظم رهبری، خط مقدم خبرنگاران و اصحاب رسانه جهاد 
تبیین است، زیرا جنگ اصلی امروز برای کشور برعکس جلوه دادن خدمات 
و پیشرفت های کشور است. وی در پاسخ به سؤاالت خبرنگاران شهرستان، 

افزود: از زمانی که بنده نماینده مردم اردستان در مجلس شدم، با توجه به 
مطالبه ای که وجود داشت اولویت تمام مجموعه شهرستان را موضوع تکمیل 
باند دوم محور اردستان به اصفهان قرار دادم که در طول سال های گذشته 
بسیاری از مسیر دو بانده شده و فقط ۵ کیلومتر این مسیر باقی مانده که 

پیگیر تکمیل این مقدار هستیم.
تغییر  کرد:  تصریح  مجلس،  در  اردستان  مردم  نماینده  ایسنا،  گزارش  به 
مدیران در شهرستان اردستان بر مبنای نیازها و وضعیت عملکردی آنها 
انجام می شود. هیچ گاه مدیران و مسئوالن شهرستان را بر مبنای سیاست 

و جناح بازی، منصوب و یا تغییر ندادیم. طباطبایی نژاد با بیان اینکه در حال 
حاضر با فشار استان احتمااًل برخی روسای ادارات اردستان شامل ورزش 
و جوانان، ناحیه مقاومت بسیج، آموزش و پرورش اردستان و زواره، جهاد 
کشاورزی، اوقاف و امور خیریه و بیمارستان تغییر کنند، خاطرنشان کرد: به 
مسئوالن استانی تاکید کردیم از عملکرد برخی از این مدیران راضی هستیم، 
ولی اگر تاکید بر تغییر است مدیرانی جایگزین شوند که تخصص و آشنای 
وظایف آن اداره را داشته باشند، اهل کارهای سیاسی و جناحی نباشند و با 

توجه به مطالبه مردم منطقه، بومی شهرستان باشند.

نماینده مردم اردستان در مجلس:

نقش رسانه ها در جهاد 
تبیین تاثیرگذار است

 ۵۰ افزایش  از  آباد  نوش  شهرداری  شهری  خدمات  امور  مدیر 
درصدی میزان تولید زباله شهری در ۱۲ روز اول محرم در این شهر 
خبر داد. علیرضا امانی پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: میانگین 
روزانه تولید زباله در شهر نوش آباد حدود چهار تن است که استقبال 
مسافران و میهمانان برای شرکت در آیین های سنتی و مذهبی 

محرم این شهر باعث شد که این رقم به شش تن در روز برسد.
وی افزود: مراسم امسال بدون محدودیت های شرایط کرونا برگزار 
شد و ایستگاه های صلواتی و هیئت های مذهبی برای پخش نذری 
فعال بودند که این عامل باعث شد تا حضور گردشگران بیشتر شده 
و در روزهای ۸ تا ۱۲ محرم به رقمی حدود ۵۰ هزار نفر برسد که 

سه برابر جمعیت ساکن شهر است.
مدیر امور خدمات شهری شهرداری نوش آباد، تصریح کرد: مدیریت 
شهری به پشتوانه تجربه سال های قبل، برای مدیریت زباله و ارائه 
خدمات به شهروندان، پیش از محرم برنامه ریزی کرده بود، اما 
امکانات شهرداری نوش آباد جوابگوی این حجم جمعیت نیست که 

در برخی موارد دوستداران محیط زیست و هیئت های مذهبی به 
یاری پاکبان ها شتافتند.

امانی پور با اشاره به تکرار این شرایط در مناسبت های ملی و مذهبی 
گفت: استفاده شهروندان از کیسه های پارچه ای به جای پالستیک، 
کاهش استفاده از ظرف های پالستیکی، جلوگیری از مرطوب شدن 
زباله و آبگیری لیوان های یک بارمصرف راهکارهای کاهش تولید 

زباله و مشارکت در مدیریت پسماند است.
حضور  کرد:  تصریح  شهرها،  همه  پاکبان های  از  تقدیر  با  وی 
پاکبان ها برای پاکسازی معبرها تا ساعت ۴ بامداد و افزایش گشت 
خودروها برای جمع آوری زباله از جمله خدمات شهرداری نوش آباد 

در دهه اول محرم این شهر بود.
مناسبت های  در  زباله  تولید  کاهش  برای  مردم  مشارکت  وی، 
مختلف را مهم دانست و گفت: امیدواریم که شهروندان بر اساس 
این گونه مناسبت ها، همکاری و مشارکت  آموزه های دینی، در 
مورد  ظرف های  و  باشند  داشته  شهرها  تمیزی  برای  بیشتری 

استفاده را داخل سطل زباله و مخازن بیندازند تا نیروهای خدماتی 
دچار مشکل نشوند.

مدیر امور خدمات شهری شهرداری نوش آباد افزود: مناسبت هایی 
مثل محرم که سنت های نذری و اطعام دیگران برای ارادت به 
می گیرد،  قرار  توجه شهروندان  مورد  اکرم )ص(،  پیامبر  خاندان 
پسندیده است که فرهنگ نریختن زباله در محیط شهری نیز مورد 
تأکید قرار گیرد. امانی پور اظهار کرد: همدلی مردم در برپایی مراسم 
محرم اگر برای تمیزی شهر، به کار گرفته شود، این عادت باعث 
می شود که شهروندان در نشست های گروهی و طبیعت گردی های 
خود، زباله ها را در طبیعت و کوچه و خیابان رها نکنند و فرهنگ 

حفظ محیط زیست در جامعه نیز نهادینه شود.
محرم و مناسبت های مذهبی، فرصت بی نظیری برای وحدت و هم 
آوایی ایرانیان است و هرکس به نوعی تالش می کند، در بزرگداشت 
امامان معصوم )ع( ایفای نقش کند و چه پسندیده است که بر پایه 

سیره بزرگان دین تالشی برای حفظ محیط زیست آغاز شود.

شـهردار آران و بیـدگل گفت: بـا برنامه ریزی هـای مختلف تالش 
داریـم تـا خدمـات شـهرداری بـه منطقـه محـروم یحیـی آبـاد را 

دهیم. افزایـش 
بـه گـزارش خبرنـگار مهر محسـن صانعـی در جمع خبرنـگاران با 
اشـاره بـه بـروز برخی از مشـکالت برای مـردم و سـاکنین منطقه 
یحیـی آبـاد اظهار داشـت: با توجه به سیاسـت های دولـت و تاکید 
مقـام عالیـه دولـت در شهرسـتان آران و بیـدگل شـهرداری عـزم 

جـدی بـرای خدمت رسـانی به ایـن منطقه محـروم دارد.
وی بـا اشـاره بـه برخـی از خدمـات ارائـه شـده بـه سـاکنین ایـن 
منطقـه ابـراز داشـت: دفتری در ایـن منطقه با چهار نفر از پرسـنل 
شـهرداری آران و بیـدگل تأسـیس کرده ایـم تا خدمـات مطلوب به 

سـاکنین ایـن منطقه ارائـه کنند.
عایـدی  و  درآمـد  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  بیـدگل  و  آران  شـهردار 
شـهرداری از ایـن منطقـه ناچیـز بوده اسـت، خاطرنشـان کـرد: با 
ایـن وجـود شـهرداری بـا توجـه به رسـالت ذاتـی خود خدمـات را 

ادامـه داده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ارائـه خدمـات بـه مـردم و سـاکنان منطقـه 
یحیـی آبـاد شـدت می یابـد، گفـت: در مـورد آسـفالت معابـر و 
کوچه هـای ایـن منطقـه اقدامـات و فعالیت هـای بسـیار خوبـی از 
طـرف شـهرداری آران و بیـدگل انجـام شـده اسـت کـه برخـی از 
ایـن خدمـات بـا همـکاری برخـی از نهادهـای دیگـر بوده اسـت.

صانعی با اشـاره به ارائه خدمات شـهری شـهرداری آران و بیدگل 
بـه سـاکنین یحیی آباد افـزود: الیروبـی رودخانه، ترمیـم و احداث 
بلـوک فـرش معابـر و غیـره از جملـه دیگـر خدمات شـهرداری به 

ایـن منطقه بوده اسـت.

شـهردار خوانسـار گفـت: همـکاری بـا پلیـس راهـور 
بـرای قـرار دادن راه بنـد در معابـر منتهی به حسـینیه ها 
و هیئت هـا در ۱۰ نقطـه و سـاماندهی پارکینگ هـای 
حمل ونقـل  واحـد  اقدامـات  از  شـهر  سـطح  عمومـی 

شـهرداری در ایـام محـرم اسـت.
مهـدی احمـدی در گفت وگو بـا خبرنگار ایمنا، با اشـاره 
بـه اقدامـات واحد خدمات شـهری شـهرداری خوانسـار 
بـه ویـژه در ایـام عـزاداری حضـرت اباعبداهلل الحسـین 
)ع( اظهـار کـرد: تهیـه لیسـت کشـیک سـتاد مدیریت 
بحـران شـهرداری، آماده بـاش کامـل تمـام کارکنـان 
بـرای  برنامه ریـزی  و  محـرم  ایـام  در  شـهرداری 
شست وشـوی خیابان هـا و معابـر اصلـی، بـه صـورت 

سـه نوبـت در شـبانه روز انجـام شـده اسـت.
وی بـا اشـاره به شـیفت بندی نیروهای خدمات شـهری 
هیئت هـای  بـه  منتهـی  محوطـه  نظافـت  به منظـور 
مذهبـی پرازدحـام، افـزود: نظافـت رودخانـه مرکـزی 
شـهر؛ سـرویس های بهداشـتی عمومـی سـطح شـهر، 

مذهبـی،  هیئت هـای  بـه  منتهـی  معابـر  و  محـالت 
نظافـت معابـر شـهر بـه صـورت سـه شـیفت در روز از 

دیگـر اقـدام بوده اسـت.
بـه  توجـه  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  خوانسـار  شـهردار 
رفـع  و  تابسـتانه،  تعطیـالت  بـا  محـرم  مـاه  تقـارن 
محدودیت هـای کرونایـی، دهـه نخسـت ایـام محـرم 
امسـال شـاهد افزایـش جمعیت بودیـم؛ بر این اسـاس 
تمهیـدات الزم بـرای جمع آوری روزانه بیـش از ۶۰ تن 
زبالـه بـه ویـژه در هیئت هـای مذهبی اندیشـیده شـد و 
آمادگـی الزم جهـت ارائـه خدمات در پارک های عسـل 

و سرچشـمه ایجـاد شـد.
احمـدی با اشـاره به اقدامـات حوزه حمل ونقل شـهری 
شـهرداری در ارائه خدمات رسـانی به عزاداران حسـینی 
در دهـه نخسـت محـرم، تصریح کـرد: این سـازمان با 
حداکثـر امکانـات و بـا توجـه به حجـم زیـاد ترافیک و 
مسـافران، در جابه جایـی شـهروندان از سـاعت ۱۲: ۳۰ 
تـا ۱۵ و از سـاعت ۱۷ تـا ۲۱ بـا دو دسـتگاه اتوبوس و 

یـک دسـتگاه مینی بوس مشـغول بوده اسـت.
ادامـه  از شـکیبایی شـهروندان،  قدردانـی  وی ضمـن 
تاکسـی  ایسـتگاه های  سـاماندهی  ایـام  ایـن  در  داد: 
بـه  توجـه  بـا  شـهر  از  نقطـه  دو  در  درون شـهری 

شـد. انجـام  ترافیکـی  محدودیـت 
شـهردار خوانسـار گفـت: همـکاری بـا پلیـس راهـور 
بـه  منتهـی  معابـر  در  راه بنـد  دادن  قـرار  درخصـوص 
نقطـه شـهر، سـاماندهی  و هیئـت در ۱۰  حسـینیه ها 
کوچـه  مـادر،  خیابـان  در  عمومـی  پارکینگ هـای 
شـهید شـجاعی، خیابـان ۱۳ محـرم، پارکینـگ پاسـاژ 
حمل ونقـل  واحـد  اقدامـات  دیگـر  از  خاتم االنبیـاء 

اسـت. محـرم  ایـام  در  خوانسـار  شـهرداری 

شهردار خوانسار:

ساماندهی پارکینگ های عمومی شهر خوانسار

مدیر امور خدمات شهری شهرداری نوش آباد:

افزایش ۵۰ درصدی زباله ها در دهه اول محرم
شهردار آران و بیدگل:

خدمات رسانی به منطقه محروم 
یحیی آباد افزایش می یابد

نتوانسته در بحث خرید و  امور دام هنوز  فرماندار ورزنه گفت: پشتیبانی 
قیمت گذاری دام در ورزنه متناسب با افزایش قیمت نهاده ها عمل کند که 

در نتیجه دامدار متضرر می شود.
آزادسازی  اجرای طرح  ایسنا درباره کیفیت  با  سعید رحیمی در گفت وگو 
اظهار کرد: در طرح  ورزنه،  ترجیحی در شهرستان  ارز  قیمت ها و حذف 
آزادسازی قیمت ها به این دلیل که از قبل تمهیدات الزم را اندیشیده بودیم 
در تأمین اقالم خوراکی با هیچ مشکلی مواجه نشدیم که در نتیجه اجرای 
طرح با آرامش کامل در حال انجام است و هیچ گونه اعتراض مردمی را 

شاهد نبودیم.
وی افزود: منتها در بحث خوراک دام کمی با مشکل مواجه شدیم و چون 
آزادسازی قیمت ها شامل خوراک دام هم می شد به یک باره قیمت خوراک 
دام چهار برابر گران شد و دامداران با مشکل مواجه شدند که با اجرای طرح 
دامدار کارت از سوی اداره جهاد کشاورزی این مشکل تا حدودی مرتفع 
شد. در خرید گوشت و شیر که باید متناسب با قیمت نهاده ها افزایش قیمت 
می داشت خوب عمل نشد که این امر اعتراض دامداران را در پی داشت. 
پشتیبانی امور دام هنوز نتوانسته در بحث خرید و قیمت گذاری دام متناسب 

با افزایش قیمت نهاده ها عمل کند که در نتیجه دامدار متضرر می شود.
فرماندار ورزنه گفت: تمام نانوایی های این شهرستان به دستگاه ُپز مجهز 
شده اند و هیچ مشکلی از نظر فروش نان به مردم نداریم. البته بیشتر ناِن 
مورد نیاز ورزنه از طریق پخت نان خانگی تأمین می شود و آرد خانگی در 
سطح روستاها توزیع شده است. همراهی کسبه و اصناف با اجرای طرح 

آزادسازی قیمت ها نیز مطلوب بوده است.
رحیمی تصریح کرد: قبل از اجرای طرح آزادسازی قیمت ها در خطبه های 
نماز جمعه و در فضای مجازی اقناع سازی مناسبی انجام شد و به همین 

دلیل مردم به خوبی توجیه شدند و اعتراضی به اجرای طرح نکردند.
برای  و  بومی  ورزنه  شهرستان  اصناف  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
مردم شناخته شده هستند از انصاف خوبی برخوردار هستند و گران فروشی 
فرمانداری،  صمت،  اداره  نظارتی  گشت های  حال  هر  به  اما  نمی کنند، 
نیروی انتظامی و بسیج اصناف نظارت مستمر بر قیمت ها دارند و تا کنون 

گران فروشی یا احتکار گزارش نشده است.
اساسی جز کاالهای  توجه کنیم که کاالهای  باید  ورزنه گفت:  فرماندار 
واسطه ای بودند و برای مثال وقتی شکر یا روغن گران می شود طبیعی است 
که شیرینی و غذای رستوران ها گران تر شود. البته بسیاری از اقالم دیگر 
که مرتبط با چهار کاالی اساسی نبودند در بازار افزایش قیمت داشته اند که 
برای حل این مشکل باید در سطح کشوری اقدام و چرایی آن کشف شود.

رحیمی افزود: طرح آزادسازی قیمت ها در بلند مدت به نفع مردم است، 
چراکه از بحث قاچاق و خروج ارز جلوگیری می کند و به تدریج تأثیر مثبتی 

روی بازار خواهد گذاشت.
مردم  و  است  آب  کمبود  شهرستان  اصلی  مشکل  کرد:  خاطرنشان  وی 
فهیم ورزنه همواره همراهی کاملی با سیاست های دولت و نظام اسالمی 
داشته اند، اما چون معیشت مردِم این منطقه به آب ِگره خورده است جا دارد 

برای حل این معضل دولتمردان گام های جدی تری بردارند.

فرماندار ورزنه:

قیمت گذاری دام متناسب با افزایش قیمت نهاده ها نیست

  آگهی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی
 شهرستان اصفهان )شماره 1401/596 تاریخ 1401/5/22(

به استناد ماده )11( آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( از اعضای اتحادیه صنف 
فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی شهرستان اصفهان دعوت می شود با همراه داشتن اصل پروانه کسب )دائم یا موقت( یا کارت شناسایی معتبر روز سه شنبه مورخ 1401/6/8 
از ساعت 8 الی 12 به ساختمان شماره 2 اتاق اصناف مرکز استان به نشانی: خیابان مصلی، آب 250 ، انتهای خیابان نیکبخت شرقی مراجعه نمایند و با شرکت در انتخابات از بین 

داوطلبان حائز شرایط اشخاص مورد نظر خود را )با توجه به تعداد مورد نیاز مشخص شده در جدول زیر( انتخاب نمایند.
اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا می باشد.

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی:
* اتحادیه ها توسط هیئت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضای هیئت مدیره منتخب اعضای اتحادیه، پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه های کمتر از هزار واحد 

صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. )ماده 22 قانون(
* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس )اول و دوم(، یک نفر دبیر  و یک نفر خزانه دار تعیین می شود. همزمان با برگزاری 

انتخابات اعضای هیئت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس )اصلی و علی البدل( برگزار می شود. )ماده 23 قانون(
*در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضو رییس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود. )تبصره 3 ماده 23 قانون(

*بر اساس بند )1( ماده )19( آیین نامه، چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند می توانند ظرف مدت سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتبا و با ذکر دلیل 
به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند. 

*بر اساس ماده )17( آیین نامه، انتخابات اتحادیه های در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، هیئت اجرایی مکلف است مطابق ماده 11 
این آیین نامه نسبت به برگزاری فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت 20 روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مزبور کمیسیون 

موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید.
* بر اساس تبصره ماده )12( آیین نامه، در صورت درخواست داوطلبان، هیئت اجرایی موظف است فهرست اعضای دارای پروانه کسب و نشانی واحدهای صنفی آنان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، 

در اختیار آنان قرار دهد.
بر اساس تبصره )4( ماده )6( آیین نامه، افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند:

1- اعضای معزول هیئت مدیره
2- اعضای هیئت مدیره یا داوطلبانی که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزاری انتخابات شده است.

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

اسامی داوطلبان هیئت مدیره

1- منیر اختریان 2- مسعود افشارزاده 3- بهادر پور آزادی 4- نگین توکلی دینانی 
5- علی چادردوز اصفهانی 6- سید داود حسینی 7- کاظم ذکائی 8- مجید رحمانی 

9- سید حسن رضا توفیقی

 10- محمدرضا شیخ صراف 11- افروز صراف بانک 12- رسول فاتحی 13- علی رضا فاتحی
 14- علی اکبر کریمی پور 15- مجید مشکاتی 16- علی میرزا حسینی 17- ساره یوسفیان 

جزی

اسامی داوطلبان بازرس

1- حمیدرضا امین ارشدی 2- حمید خسروی 3- حسین زال 4- محمد فروزنده فر 5- عاطفه کارگران

تعداد مورد نیاز:
هیئت مدیره: هفت )7( نفر اصلی ، سه )3( نفر علی البدل                          بازرس: یک )1( نفر اصلی، یک )1( نفر علی البدل

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

اینفوگرافیک
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An exclusive exhibition of Ira-
nian products will be held in 
the Russian capital Moscow 
during September 7-10, con-
current with the inauguration 
of Iran’s Trade Center in that 
country.
This exhibition will be held with 
the aim of boosting Iran’s non-
oil exports, with the presence 
of Iranian companies, as entre-
preneurs and market experts 
from the member countries of 
the Eurasian Economic Union 
(EAEU) are also invited.
Iran and Russia have been tak-
ing serious steps for boosting 
their mutual trade over the past 
few years.
In late January, Iranian Pres-
ident Ebrahim Raisi said that 
the Islamic Republic and Rus-
sia have reached an agreement 
to boost the trade between the 
two countries up to $10 billion.
“We agreed to remove trade 

barriers and boost the eco-
nomic exchanges between the 
two countries. Currently, the 
level of mutual trade is not ac-
ceptable, so the two countries 
agreed to increase trade to 
$10 billion a year,” Raisi said 
on January 21, upon arrival to 
Tehran after a two-day visit to 
Moscow.
As major players in the world 
and West Asia’s political and 
economic scene, Iran and Rus-
sia have been expanding politi-
cal and economic ties for many 
years, however, the relations 
between the two countries 
have entered a whole new level 
over the past few months.
The imposition of sanctions on 
both countries has been a ma-
jor factor in bringing the two 
sides closer together, making 
them a strong alliance against 
U.S. pressures. Over the past 
few months, senior officials 

from the two sides have been 
meeting and visiting each 
other to consolidate bilateral 
cooperation in various fields, 
including energy, oil, gas, and 
transit, as well as diplomatic 
and political relations.
As the most significant event 
among the mentioned ex-
changes, Russia’s President 
Vladimir Putin visited Teh-
ran on July 19 to attend the 
7th Summit of the Guarantor 
States of the Astana Process.
During his visit to Tehran Putin 
met with Leader of the Islam-
ic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei and President 
Raisi and exchanged views on 
the recent development in the 
world and in the relations be-
tween the two countries.
In these meetings, the two 
sides reached new agreements 
and stressed the need for tak-
ing the necessary measures 

for broadening political and 
economic ties between the two 
countries in order to nullify the 
impacts of the U.S. sanctions.
Among other issues, Tehran 
and Moscow have been nego-
tiating a free trade agreement 
to ensure acceleration in the 
economic relations between 
the two countries.
According to Kambiz Mir-Ka-
rimi, the deputy head of the 
Iran-Russia Joint Chamber of 
Commerce, the two sides have 
been implementing a preferen-
tial agreement that is applied to 
several commodity items since 
2018, however, turning this 
preferential agreement into a 
free trade agreement would 
mean that 80 percent of the 
items exchanged between the 
two countries will be subject 
to free trade and will have zero 
tariffs.
“Negotiations on this issue are 
progressing rapidly, as Iran is 
also in talks with the Eurasian 
Economic Union (EAEU)to 
reach a free trade agreement 
as well,” he said.
Meanwhile, as the Interna-
tional North-South Transport 
Corridor (INSTC) has become 
a major focal point for Russia 
to achieve its trade goals, once 
again, this has brought Iran 
to the center of attention for 
the federation as a significant 
part of the mentioned corridor 
passes through Iran on the 
way to access South East Asia.
To this end, Russia has re-
cently signed an agreement 
with Iran for the transit of up 
to $10 million worth of goods 
through the Islamic Republic. 
The country is also making 
new investments in Iran’s 
transportation projects along 
the INSTC routes.
The new developments in the 
political relations between Iran 
and Russia depict a bright out-
look for the two countries’ eco-
nomic relations as well.
The two countries have also 

taken significant steps for re-
moving the U.S. dollar from 
their bilateral trade, launching 
a settlement system to use 
their national currencies in 
economic exchanges.
Iran’s Integrated Forex Market 
launched the Ruble/Rial cur-
rency pair in early July, fol-
lowing a visit of Central Bank 
of Iran (CBI) Governor Ali 
Saleh-Abadi to Moscow.
The new arrangement means 
the two countries can now set-
tle trading debts in each other’s 
currencies. The first trade took 
place on July 19, the day that 
Russia’s President Vladimir 
Putin arrived in Iran for talks 
with Leader of the Islamic Rev-
olution Seyyed Ali Khamenei 
and President Ebrahim Raisi.
As reported, the new mone-
tary system could significantly 
reduce the two sides’ demand 
for dollars. Bilateral trade be-
tween Iran and Russia stood 
at four billion dollars in 2021 
but the two countries say they 
are hoping to ramp up bilateral 
trade to eight billion dollars in 
the short term.
The new trading arrangement 
allows them to avoid the use of 
dollars and, by doing so, also 
sidestep the impact of the U.S. 
sanctions.
Iranian officials say they plan 
to expand the new bilateral set-
tlement system to include the 
currencies of other key trading 
partners, including the Turkish 
lira, the Indian rupee, and the 
United Arab Emirates (UAE) 
dirham.
“We will offer other currencies 
in the future to have a diversi-
fied basket and to reduce the 
influence of currencies like the 
dollar,” Saleh-Abadi said on 
July 21.
If that happens, the effect 
will be to create a network of 
agreements enabling Iran to 
carry out trade without having 
to resort to the dollar or the 
euro.

Exclusive exhibit of Iranian products to be held in Russia next month

Drilling of Changuleh 
oil field’s 1st explora-
tory well to begin soon
The drilling operation of the first ex-
ploratory well of Changuleh oil field 
in Iran’s western Ilam Province is 
going to begin soon, a senior official 
with the National Iranian Oil Compa-
ny (NIOC) said.
Mehdi Fakour, the Director of Ex-
ploration at NIOC, said the drilling 
project has currently reached 40 
percent progress and is going ahead 
of schedule, Shana reported on Sat-
urday.
“We are now 11 percent ahead of 
schedule in this project and this con-
firms that we can complete the well 
sooner than expected,” Fakour said.
According to Fakour, the project 
valued at about 233 billion rials 
(over $832,000) has been awarded 
to a local firm and it is expected to 
be completed by the eighth Iranian 
calendar month of Aban (starts on 
October 23).
He stated that since Changuleh field 
is located on the border with Iraq 
and was a battle zone during the war 
with the country, it was necessary to 
first clean up the area from ammuni-
tions left from that period.
After clean-up, the project has been 
carried out in three stages; the first 
stage was the construction of an 
access road to the well, the second 
stage was the construction of the 
well area and its cellar, and the third 
stage was placing the drilling rig, 
Fakour noted.
“All the necessary preparations have 
been done and we are ready for drill-
ing the well,” he said.
Located near the Azar oil field in the 
Anaran block, Changuleh is shared 
with Iraq’s Badra oil field. The field 
was primarily considered to be inde-
pendent, but analysis of 3D seismic 
data proved its shared status.
Based on NIOC data, Changuleh is 
estimated to need $2.2 billion in in-
vestment to be fully developed.
So far, 3D seismic tests, determining 
the location of wells, and infrastruc-
ture activities like cleanup and con-
struction of access roads have been 
carried out in this field.
According to studies, 19 wells need 
to be drilled in this field. The field 
is to be developed in two phases. 
Phase 1, which involves early pro-
duction, will lead to the output of 
15,000 barrels per day (bpd), while 
Phase 2 will bring the output to 
50,000 bpd.

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

Supervising power 
consumption to be in-
tensified in Tehran
Power Distribution Company of 
Tehran announced that supervising 
the electricity consumption in the 
administrative buildings and bank 
branches of the city is intensified 
from Saturday.
According to the previous an-
nouncement and in order to control 
the expenses of the administrative 
subscribers, in accordance with the 
approval of the cabinet, from today, 
Saturday, the status of electricity 
consumption of the capital’s admin-
istrative buildings and branches of 
banks will be monitored in a special 
way, the company said in a state-
ment.
After the monitoring of the banks, 
the high-consuming banks that have 
not reduced their consumption by 
at least 30 percent compared to the 
same period of the previous year, 
will be dealt with in accordance with 
the legal authority, the statement 
said.
Over the past decade, constant tem-
perature rising and the significant 
decrease in rainfalls across Iran 
have put the country in a hard sit-
uation regarding electricity supply 
during peak consumption periods.
Iran’s Power Generation, Distribu-
tion, and Transmission Company 
(known as Tavanir) has previously 
announced that the company is im-
plementing a variety of programs for 
managing the situation and prevent-
ing blackouts in the country.

Snowa, the most 
honorable Irani-
an brand in 2022 
from consumers’ 
point of view
In the 9th Iranian Popular Brand 
Festival, which is held every year 
to introduce the brand selected 
by public votes, Snowa suc-
ceeded in being recognized as 
the most honorable participat-
ing brand in seven categories of 
household products.
In 2022, 1500 brands in 102 
specialized groups were meas-
ured in this festival. So far, 
Snowa has been among the re-
cipients of the golden statue 6 
times out of the last 9 times in 
the home appliances sector.
Popular Iranian Brand Festival 
is the most extensive compe-
tition of prominent brands in 
the Iranian market and is one 
of the most important brand 
events in our country, which 
uses a model based on a pub-
lic survey to identify the level of 
consumer support. During this 
year’s festival, for over 75 days, 
the audience participated in the 
site and registered more than 
eight hundred thousand votes, 
ranking Iranian brands in terms 
of popularity and satisfaction 
in consumption, in each of the 
goods and services groups. The 
purpose of this partnership is 
to improve the brand’s position 
based on the votes and opinions 
of consumers.
The criteria raised in the popular 
survey included the provision 
of appropriate services, respect 
for customers’ rights, customer 
orientation, and satisfaction with 
after-sales services.

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

Iran rebuffs base-
less myths by 
U.S. Judiciary
In a statement released late 
on Wednesday, Iran’s Foreign 
Ministry responded to the “end-
less” United States accusations 
against the Islamic Republic.
These accusations are being 
made without presenting any 
“valid evidence,” said the state-
ment issued by Nasser Kanaani, 
spokesman for the Iranian For-
eign Ministry. 
Kanaani added, “U.S. judicial au-
thorities have raised accusations 
without providing valid evidence 
and necessary documents in a 
new fiction in the continuation 
of the country’s endless accu-
sations against the Islamic Re-
public of Iran and in the contin-
uation of their failed Iranophobic 
policy.” Such baseless claims 
are made with political goals and 
motives, the diplomat asserted.
“And in fact, it is an escape for-
ward, propaganda, and especial-
ly evading the responsibility for 
numerous terrorist crimes either 
the U.S. government has been 
involved in, like the cowardly 
assassination of Martyr General 
Soleimani, or they have been 
carried out with the support and 
backing of the United States, 
such as the terrorist crimes of 
the Zionist regime and terror-
ist groups such as Daesh,” the 
spokesman added.
The spokesperson of the Irani-
an diplomatic apparatus stated, 
“Fabricating threadbare and 
baseless myths is turning into 
a repeated procedure in the 
U.S. judicial and propaganda 
system, and this time around, 
scenarios in connection with po-
litically bankrupt and worthless 
elements like (former national 
security advisor of the United 
States John) Bolton have been 
used to advance the process.”

last week, Iran announced placing its 
first official import order using cryp-
tocurrencies, a move that would help 
the Islamic Republic get around U.S. 
sanctions easily.
According to Head of Iran’s Trade 
Promotion Organization (TPO) Alireza 
Peyman-Pak, the order worth $10 
million, has been placed for the im-
ports of automobiles.
This could be considered a first step 
towards allowing the country to trade 
through digital assets that bypass the 
dollar-dominated global financial sys-
tem and to trade with other countries 
similarly limited by U.S. sanctions, 
such as Russia.
Since the original 2008 white paper 
introducing blockchain technology, 
cryptocurrency transactions have 
been used as a completely anon-
ymous and private tool for trade 
exchanges. Many governments are 
currently using such assets for their 
foreign trade exchanges; however, it 
is not officially promoted.
Tehran is one of the largest econo-
mies that is leaning towards using 
cryptocurrency technology as a pay-
ments tool aimed at eroding gov-
ernmental control over finance and 
economies.
Because cryptocurrency allows for 
direct peer-to-peer transactions made 
via the internet, only two parties are 
involved in the activity and no banks, 
governments or intermediaries are 
necessary.
Although according to the Iranian law, 
trading cryptocurrencies as an asset 
is not legal in the country, the govern-
ment allows some registered compa-
nies or legal persons to mine cryp-

tocurrencies because the mining of 
cryptocurrency could help Iran earn 
hundreds of millions of dollars that 
can be used to import commodities 
and lessen the impact of sanctions.
Last year, a study found that 4.5 per-
cent of all bitcoin mining was taking 
place in Iran, partly as a result of the 
country’s cheap electricity.
Following the government’s green 
light for using cryptocurrencies as 
a payment tool for imports, Central 
Bank of Iran (CBI) and the country’s 
Industry, Mining and Trade Ministry 
have reached an agreement to co-
ordinate the use of such assets for 
imports.
In this regard, as the Industry Minis-
try’s body in charge of foreign trade 
development, TPO has announced 
that companies or persons that have 
mined cryptocurrencies legally, can 

used their assets for importing goods.
“Anyone who has officially mined 
cryptocurrencies can use them for im-
ports as of the end of Shahrivar [sixth 
Iranian calendar month ending on 
September 22]. Imports are allowed 
for domestically mined cryptocurren-
cies,” the TPO head said on Friday.
According to Peyman-Pak, the gov-
ernment is now placing more im-
portance upon the private sector for 
developing non-oil trade and CBI is 
now recognizing cryptocurrencies 
as a legal asset that can be used for 
imports.
Peyman-Pak noted that the govern-
ment has made the necessary ar-
rangements for the owners of crypto-
currencies to be able to transfer their 
assets safely using the blockchain 
technology.
“Based on blockchain, we have pro-

vided a platform outside the country 
where businessmen can get their 
cryptocurrency and import in ex-
change,” he told on the national TV.
As the CBI representative for handling 
foreign currency exchange affairs, 
Iranian Exchangers Association (or 
Kanoon Sarafan Iran) has also rec-
ognized cryptocurrencies as a legal 
tool for trade exchanges and has ex-
pressed readiness to facilitate crypto-
currency transactions for imports.
“As the executive body of the CBI, the 
association of Iranian exchangers and 
the exchange network of the country 
are ready to use the mined crypto-
currencies to facilitate the country’s 
imports,” Kamran Soltanizadeh, the 
head of the mentioned association, 
said on Friday.
According to the arrangements 
made between the central bank and 
the Ministry of Industry, Mining and 
Trade, cryptocurrencies can be used 
for imports and the regulations in this 
regard will be announced next week, 
Soltanizadeh added.
Considering the fact that the U.S. 
sanctions have made it somehow dif-
ficult for many Iranian companies and 
manufacturers to import their neces-
sary equipment and raw materials, 
cryptocurrencies seem to be able to 
open new doors for such companies 
to circumvent the sanctions and ac-
cess global markets.
Over the years, the Islamic Republic 
has shown that the country always 
finds new ways for neutralizing the 
impacts of the U.S. sanctions and 
using cryptocurrencies could be con-
sidered the most significant step in 
this regard.

Using cryptocurrencies, Iran takes new step to nullify U.S. sanctions
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 Persepolis football team were 
held to a goalless draw against 
10-man Zob Ahan on Matchweek 
1 of Iran Professional League 
(IPL) on Saturday.
In the match held in Isfahan’s 
Fooladshahr Stadium, Nader 
Mohammadi was sent off in the 

53rd minute after receiving his 
second yellow card but Persep-
olis’s strikers lacked the cutting 
edge.
In Ahvaz derby, Foolad and San-
at Naft Abadan shared the spoils 
in a goalless draw and Gol Gogar 
defeated Tractor 2-1 in Sirjan.

IPL: Persepolis 
held by 10-
man Zob Ahan

Pipe laying op-
eration of 1st SP 
phase 11 platform 
completed
The subsea pipe laying operation 
of the gas transmission line from 
the first platform of South Pars 
phase 11 in the Persian Gulf to the 
onshore refinery has been com-
pleted, Pars Oil and Gas Compa-
ny (POGC) which is in charge of 
developing the field announced.
As reported by the POGC portal, 
the pipe laying operation of the 
gas transmission line from Plat-
form 11B which started on July 
28 was completed on Friday, Au-
gust 12.
This operation included install-
ing a 32-inch subsea pipeline for 
transmitting sour gas and a 4.5-
inch mono-ethylene glycol injec-
tion pipeline both with an approx-
imate length of 15 kilometers. 
The pipelines are connected to 
the offshore pipeline of platform 
12C from South Pars phase 12 to 
transport sour gas from platform 
11B to the mentioned phase’s re-
finery on land.
The pipeline is constructed with 
the aim of transferring 28 million 
cubic meters of gas produced at 
South Pars platform 11B to the 
onshore phase 12 refinery in Pars 
2 Kangan region.
When fully developed, the South 
Pars phase 11 project will have 
a production capacity of two bil-
lion cubic feet per day or 370,000 
barrels of oil equivalent per day. 
The produced gas will be fed into 
Iran’s gas network.
Iran had previously awarded the 
development of the phase 11 pro-
ject to a consortium comprised of 
France’s Total, China National Pe-
troleum Corporation (CNPC), and 
Petropars which is a subsidiary of 
the National Iranian Oil Company 
(NIOC), however Total and CNPCI 
pulled out of the project in 2019 
due to the U.S. sanctions.
Currently, Petropars is developing 
the phase 11 project after its part-
ners left the contract.
The drilling operation for the first 
well of mentioned phase was offi-
cially started in December 2020. 
In the early production stage, the 
output of this phase will reach 
500 million cubic feet (equivalent 
to 14 million cubic meters) per 
day.
South Pars is the world’s larg-
est gas field, covering an area of 
3,700 square kilometers of Iran’s 
territorial waters.
The giant field is estimated to 
contain a significant amount of 
natural gas, accounting for about 
eight percent of the world’s re-
serves, and approximately 18 
billion barrels of condensate. The 
field is divided into 24 standard 
phases.

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

TEDPIX gains 18,600 
points on Saturday
TEDPIX, the main index of the 
Tehran Stock Exchange (TSE), 
gained 18,635 points to 1.467 
million on Saturday (the first day 
of the Iranian calendar week).
As reported, over 6.84 billion 
securities worth 41.518 trillion 
rials (about $148.2 million) 
were traded at the TSE.  The 
first market’s index rose 19,304 
points and the second market’s 
index gained 20,618 points. 
Tehran Stock Exchange experi-
enced a growth of 9.5 percent 
in the value of its trades in the 
past week.
TSE is one of the four Iranian 
stock exchanges, the other 
three ones are Iran Mercantile 
Exchange (IME), Iran Energy 
Exchange (IRENEX), and Iran’s 
over-the-counter (OTC) mar-
ket, known as Iran Fara Bourse 
(IFB).

Top 10 Biggest Sport Stadiums In The World 2022
By: PARISA JAMADISource: https://infos10.com/biggest-sport-stadiums-in-the-world/

Want to know what is the biggest football/soccer 
stadium in the world in 2022. People gather in big 
stadiums to watch various sporting events. Fans 
enjoy live sporting events in stadiums. Here is the 
list of top 10 Biggest Sport Stadiums in the world 
2022. Let’s see!
10. Bryant–Denny Stadium (Capacity – 100,077)
Bryant-Denny Stadium is the tenth largest foot-
ball stadium in the world in 2022. It is an out-
door stadium in the southeastern United States, 
on the campus of the University of Alabama in 
Tuscaloosa. 
With a seating capacity of 100,077, it is the fourth 
largest stadium in the Southeastern Conference, 
the eighth largest in the United States, and the 
tenth largest in the world 2022.
• Location: Tuscaloosa, Alabama, U.S.
• Sport: American Football
• Capacity: 100,077 seats
09. Darrell K Royal–Texas Memorial Stadium 
(Capacity – 100,119)
Darrell K Royal–Texas Memorial Stadium ranks 
ninth among the top 10 biggest sport stadiums in 
the world in 2022. It is located on the campus of 
the University of Texas in Austin, Texas, and has 
been the home of the Longhorns football team 
since 1924.
• Location: Austin, Texas, U.S.
• Sport: American Football
• Capacity: 100,119 seats
08. Tiger Stadium (Capacity – 102,321)
Tiger Stadium (LSU) ranks eighth among the top 
10 biggest sport stadiums in the world in 2022, 
with an official seating capacity of 102,321. It is 
an outdoor stadium located on the campus of 
Louisiana State University in Baton Rouge, Lou-
isiana, and is the home stadium of the LSU Tigers 
football team. 
• Location: Baton Rouge, Louisiana, U.S.
• Sport: American Football
• Capacity: 102,321 seats
07. Neyland Stadium (Capacity – 102,455)
Neyland Stadium ranks seventh among the top 
10 biggest sport stadiums in the world in 2022, 
with an official seating capacity of 102,455. It is 

a sports stadium in Knoxville, Tennessee, United 
States. 
Neyland Stadium is the fifth largest stadium in 
the United States, and the second largest in the 
Southeast Conference. The stadium is named af-
ter Robert Neyland, who served three terms as 
head football coach at the University of Tennessee 
between 1926 and 1952.
• Location: Knoxville, Tennessee, U.S.
• Sport: American Football
• Capacity: 102,455 seats
06. Kyle Field (Capacity – 102,733)
Kyle field ranks sixth among the top 10 biggest 
sport stadiums in the world in 2022, with an offi-
cial seating capacity of 102,733. It is an American 

football stadium located on the campus of Texas 
A&M University in College Station, Texas, United 
States. 
• Location: College Station, Texas, U.S.
• Sport: American Football
• Capacity: 102,733 seats
05. Ohio Stadium (Capacity – 102,780)
Ohio Stadium is a stadium on the campus of Ohio 
State University in Columbus, Ohio. The stadium 
opened in 1922 as a replacement for Ohio Field 
and has a seating capacity of 66,210.
Ohio Stadium is the third largest sports stadium 
in the US and the fourth biggest football stadium 
in the world in 2022.
• Location: Columbus, Ohio, U.S.

• Sport: American Football
• Capacity: 102,780 seats
04. Beaver Stadium (Capacity – 106,572)
With an official seating capacity of 106,572, 
Beaver Stadium is the second largest stadium in 
America and the fourth largest football stadium 
in the world 2022. Beaver Stadium is an outdoor 
college football stadium in the eastern United 
States, located on the campus of Pennsylvania 
State University in University Park, Pennsylvania.
• Location: State College, Pennsylvania, U.S.
• Sport: American football
• Capacity: 106,572 seats
03. Michigan Stadium (Capacity – 107,601)
Michigan Stadium (The Big House) is the football 
stadium for the University of Michigan in Ann 
Arbor, Michigan. It is the largest stadium in the 
United States and the Western Hemisphere out-
side Asia, and the third biggest football stadium 
in the world 2022. It has an official capacity of 
107,601, but has hosted crowds of over 115,000.
• Location: Ann Arbor, Michigan, United States
• Sport: American football
• Capacity: 107,601
02. Rungrado 1st of May Stadium (Capacity – 
114,000)
Rungrado May 1 Stadium is the second larg-
est sports stadium in the world in 2022 spread 
over an area of 20.7 hectares on Rungra Island, 
Pyongyang, North Korea.
• Location: Pyongyang, North Korea
• Sports: Association football, athletics, mass 
games
• Capacity: 114,000 seats
01. Motera Stadium (Capacity – 132,000)
Motera Stadium (Narendra Modi Stadium) is the 
largest stadium in the world 2022, with a seating 
capacity of 132,000 spectators. It is a cricket sta-
dium located inside the Sardar Vallabhbhai Patel 
Sports Enclave in Ahmedabad, Gujarat, India. It is 
also known as Sardar Patel Stadium or Narendra 
Modi Stadium.
• Location: Ahmadabad, Gujarat, India
• Sport: Cricket
• Capacity: 132,000 seats

 The value of export from Golestan 
province, in the northeast of Iran, 
rose 47 percent in the first four 
months of the current Iranian cal-
endar year (March 21-July 22), as 
compared to the same period of 
time in the past year, a provincial 
official announced.
Darvish-Ali Hassanzadeh, the head 
of the province’s Industry, Mining 
and Trade Department, said that 
commodities worth $67.8 million 
were exported from the province in 
the said four-month period.
He named Turkmenistan, Iraq, Ro-
mania and Bulgaria as the main ex-
port destinations of the products in 
the mentioned time span.  
As previously announced by Ebra-
him Hosseini, the director-general 
of the province’s customs depart-
ment, the value of export from 
Golestan rose 58 percent in the 
first quarter of the present year, as 
compared to the first quarter of the 
past year.
The official said that about 95,591 
tons of commodities worth $55.62 
million were exported from the 
province in the first quarter of this 
year, indicating also 27 percent 
growth in terms of weight.
Polystyrene, cheese, various types 

of pipes, iodine, dates, compressed 
wood chipboard, copper wire, ceil-
ing metal structure, aquatic feed 
and tomato paste were the main ex-
ported commodities during the first 
three months of this year, the offi-
cial said, and named Turkmenistan, 
Iraq, Romania, Bulgaria, Kazakh-
stan, Afghanistan, Poland, Armenia, 
UAE, Pakistan, Uzbekistan, Turkey 
and Kyrgyzstan as the major export 
destinations.
He further announced that 3,006 
tons of products worth $6.454 mil-
lion were imported to the province 
in the first quarter of the present 
year, indicating 38 percent rise in 
worth and 10 percent growth in val-
ue year on year.
He named various types of cloth, 
and diesel generator as the main 
goods imported to Golestan during 
the first three months of this year 
and Turkmenistan, China, UAE, In-
dia, England, Turkey, Kazakhstan, 
Vietnam, Tajikistan, Italy, Uzbeki-
stan and Germany as the sources 
of imports.
As also announced by the official, 
the value of export from Golestan 
province rose 63 percent in the past 
Iranian calendar year 1400 (ended 
on March 20), from its preceding 
year.
Hosseini said that over 402,000 
tons of commodities worth $183.6 
million were exported from the 
province in the previous year, in-
dicating also 51 percent growth in 
terms of weight.
He named polystyrene, dairy prod-
ucts, dates, pistachios, cement, ce-
ramic and tiles, and tomato paste as 
the major exported products, and 
Kazakhstan, Iraq, Turkmenistan, 
Bulgaria, Afghanistan and Romania 
as the main export destinations.

Export from Golestan 
province rises 47% in 4 months on year

The volume of available steel sheets 
of SAIPA Logistics Company at ware-
house of Esfahan Mobarakeh Steel 
Company (EMSCO) hit a 10-year re-
cord low, the Public Relations Depart-
ment of SAIPA Company reported.
The volume of available steel sheets of 
SAIPA Logistics Company at the ware-
house of Esfahan Mobarakeh Steel 
Company (EMSCO) hit a 10-year re-
cord low, the Public Relations Depart-
ment of SAIPA Company reported. 
With the guidelines and strategies pro-
vided by the CEO of SAIPA Automotive 
Group and assistance of senior man-
agement of SAIPA Logistics Company 
along with the continuous and nonstop 
efforts of employees working at Materi-
al and Parts Logistics Operation Units, 
planning and control of orders and 
support of Logistics and Backup Units 
of SAIPA Logistics Company, the num-
ber of sheets available in warehouse 
of Esfahan Mobarakeh Steel Company 
(EMSCO) reached its lowest level in the 
last 10 years.
SAIPA Logistics Company is responsi-
ble for transporting and moving all steel 

sheets required by SAIPA Automotive 
Group in way that the company trans-
ports 40,000 tons of steel required by 
this leading car manufacturing group 
and distributes the steel sheets to oth-
er subsidiaries companies of the Group 
on a monthly basis.
According to the contract concluded in 
past years, Esfahan Mobarakeh Steel 
Company (EMSCO) used to store and 
depot about 10% of this amount in its 
warehouses. Based on high ability of 
SAIPA Logistics Company, this amount 
was gradually transported to SAIPA 
Logistics Company and then distribut-
ed to SAIPA Group companies.
In the past years, due to the problems in 
the field of transportation, more quanti-
ties than 10% were always warehoused 
at Esfahan Mobarakeh Steel Company 
(EMSCO) in a way that this rate was 
reaching 35% at some periods.
Based on the planning carried out by 
SAIPA Logistics Company with detailed 
planning, successful transportation 
operations, and taking advantage of 
full capacities of the rail transportation 
fleet, the company has been able to re-

duce the number of steel sheets at the 
warehouse of Esfahan Mobrakeh Steel 
Company (EMSCO) to its lowest level, 
i.e. with a tonnage of 2,600 tons in the 
last 10 years and achieve an unprece-
dented record.
It should be noted that transportation 
of steel sheets required by SAIPA Au-
tomotive Group is 70% by rail and 
30% by car, and this record has been 
achieved based on the planning done 
by reducing round-trip time of the 
transport wagons from 14 to 8 days, 
which indicates fast and efficient trans-
portation of steel sheets to the produc-
tion cycle.
Accordingly, it is envisioned that this 
decreasing trend will continue, so that 
the round trip time of loading wag-
ons will reach seven days by the end 
of the current year (to end March 20, 
2023) which will definitely increase the 
transfer of steel sheets to the produc-
tion cycle and decrease the amount of 
its depot in Esfahan Mobarakeh Steel 
Company (EMSCO), the Public Rela-
tions Department of the SAIPA Auto-
motive Group ended.

SAIPA Automotive Group’s Steel Depot Shrinks at EMSCO



اقتصاد استان

Isfahan News

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی 
و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: در اجرای مرحله 
دوم این طرح، قیمت نان برای مردم 
نخواهدیافت،  افزایشی  هیچ گونه 
زمزمه های گران شدن نان، تمامًا 
شایعه است؛ تنها تغییر صورت گرفته 
این است که به جای تخصیص یارانه 
نان به آرد، این یارانه به میزان فروش 

نانوایی تعلق می گیرد.
معاونت  سرپرست  شریفی،  امید 
توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
جهاد کشاورزی استان اصفهان در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان 
اظهار داشت: یارانه ها در کشور ما به دو 
صورت پیدا و پنهان توزیع می شوند، 
بعضی از یارانه ها مثل یارانه نان و 
بنزین، در میان مردم نمود بیش تری 
دارد؛ مشکل بعضی از این یارانه ها، این 
است که یارانه تخصیص داده شده، 
به مردم نمی رسد و در جای دیگری 

صرف می شود.
وی افزود: یارانه نان باوجود هدررفت 
زیاد، در پایین نگه داشتن قیمت این 
کاال در سفره مردم تأثیر بسزایی داشت؛ 
بر این اساس به دلیل قاچاق، عرضه 
خارج از شبکه، گران فروشی و مواردی 
از این قبیل، دولت به جای اینکه یارانه 
را برای آرد و حلقه های باالیی تولید و 
عرضه نان اختصاص بدهد، آن را در 
حلقه انتهایی زنجیره تولید و مصرف 

این محصول، یعنی مردم توزیع کرد.
شریفی عنوان کرد: در همین راستا، 
طرحی در قالب »ساماندهی یارانه 
آرد و نان« از چند ماه قبل، آغاز شد؛ 
برای اجرای این طرح در مرحله اول، 
دستگاه های هوشمند فروش کاال 
از طریق کارت بانکی، در نانوایی ها 
تعبیه شدند؛ تا پایان مردادماه، تمامی 
واحدهای نانوایی در سطح کشور به این 
دستگاه های هوشمند، مجهز می شوند.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی 

و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی 
استان اصفهان اذعان کرد: در استان 
اصفهان، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ واحد 
نانوایی وجود دارد که قریب به هزار 
و ۴۰۰ واحد نانوایی در شهرستان 
اصفهان قرار دارد؛ نزدیک به ۹۴ درصد 
از نانوایی های استان را به دستگاه های 
کارت خوان مجهز کردیم، در تعدادی 
از آن ها مغایرت هایی وجود دارد که 
از چرخه واحدهای نانوایی حذف 
می شوند، بعضی از مغایرت ها هم قابل 

حل هستند که باید برطرف شوند.
طرح  اول  فاز  داشت:  بیان  وی 
هوشمندسازی یارانه نان، به این شکل 
بوده است که به جای اینکه یارانه نان، 
به آرد داده شود، به هر واحد نانوایی با 
توجه به میزان تراکنش های دستگاه 
کارتخوان، مبلغی در انتهای روز بابت 
مابه التفاوت قیمت آرد و قیمت فروش 

نان، واریز می شود.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی 
و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی 
استان اصفهان اضافه کرد: بر اساس 
فاز دوم این طرح که در ابتدای شهریور 
ماه اجرا می شود، قیمت آرد برای تمام 
انواع نان، به صورت آزاد خواهد بود، 
اما برای مصرف کننده، هیچ گونه 
افزایش قیمتی برای نان های سنتی 
یعنی لواش، تافتون، سنگک و بربری، 
اعمال نخواهدشد؛ مردم برای خرید 
این نوع نان ها، قیمت سال گذشته را 

پرداخت می کنند.
وی گفت: در این طرح، عرضه خارج 
از شبکه آرد را نخواهیم داشت، 
بنابراین، قاچاق صورت نمی گیرد، 
زیرا قباًل قیمت دولتی و آزاد آن تفاوت 
داشته است؛ الگوی مصرف آرد هم در 
بین مردم با توجه به کاهش دورریز نان، 

اصالح می شود.
شریفی تصریح کرد: اجرای طرح 
هوشمندسازی یارانه ها، در باال رفتن 
کیفیت نان نیز اثرگذار خواهدبود، زیرا 

سهمیه بندی آردی که قباًل برای 
نانوایی های خاص انجام می شد، دیگر 
صورت نمی گیرد، در نتیجه، مردم 
مجبور نیستند از نانوایی بخصوصی 
نان خود را خریداری کنند؛ با اجرای این 
طرح نانوایان نسبت به افزایش کیفیت 
نان و جذب مشتری اقدام می کنند، زیرا 
یارانه بر اساس فروش نان به نانوایان 

تعلق می گیرد.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی 
و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: سامانه 
فروش نان، اطالعات دقیقی از تولید و 
فروش نان در اختیار ما قرار می دهد؛ 
ما می توانیم میزان فروش، عرضه و 
کیفیت عرضه نان، همچنین بیشینه 
خرید مردم و تخلفاتی که در این حوزه 

صورت می گیرد را رصد کنیم.
وی اظهار کرد: داده های دستگاه های 
کارتخوان که در نانوایی ها تعبیه 
شده اند، در سامانه مدیریتی که در اختیار 
ما قرار دارد، تجمیع و رصد می شود، در 
نتیجه ما در هر لحظه از روز، می توانیم 
به اطالعاتی از جمله میزان فروش 
نان در سطح استان، حجم فروش هر 
واحد تولیدی نان و ساعت های پخت 
هر نانوایی دسترسی داشته باشیم؛ در 

این سامانه، کشف تخلفات به صورت 
هوشمند انجام می شود.

شریفی با بیان اینکه جهت تکمیل 
این طرح، نظارت های میدانی و 
رسیدگی های تعزیراتی نیز صورت 
می گیرد ادامه داد: بعد از اجرای این 
طرح، سطح مصرف نان، الگوی ثابتی 
داشته است و طبق رصدها کمتر از 
۳۰۰ واحد به دالیل مختلف، مثل 
فوت صاحب واحد نانوایی یا عدم پخت 
غیرفعال هستند که در فاز دوم اجرای 

این طرح، تعیین تکلیف می شوند.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی 
و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی 
استان اصفهان تأکید کرد: استان 
اصفهان در بین استان های دیگر، 
کمترین سرانه مصرف نان را دارد، این 
سرانه در استان اصفهان زیر ۷ کیلوگرم 
است؛ همچنین دورریز نان در اصفهان 
پایین ترین مقدار را در کشور دارد که 
پایین تر از ۱۰ درصد می باشد، درحالی 
که در استان های دیگر، بعضاً ۲۰ تا ۳۰ 

درصد، دورریز نان وجود دارد.
وی توضیح داد: قبل از اجرای این 
طرح، یک کیسه آرد در داخل کشور 
به صورت یارانه ای، با مبلغ حدود ۴۰ 
هزار تومان خریداری می شد، اما در بازار 

آزاد یا خارج از مرزهای کشور، قیمت 
این کیسه آرد تا یک میلیون تومان هم 
باال می رفت، زیرا آرد یارانه ای و آزاد، از 
هم تفکیک شده بود؛ اکنون آرد در تمام 
نانوایی های کشور و برای تمام انواع 

نان، تنها یک قیمت دارد.
شریفی مطرح کرد: دیگر به نانوایان 
سهمیه آرد تعلق نمی گیرد، بلکه فروش 
آرد به نانوایی ها، بر اساس میانگین 
فروش نان در دوره زمانی گذشته آن 
نانوایی، مثاًل هفته یا ماه گذشته است؛ 
در این صورت، اگر یک نانوایی آرد 
خریداری کند و فروش نان نداشته 
باشد، هیچ مزیتی برای نانوا نخواهد 
داشت، زیرا قیمت خرید نان برای همه 

نانوایی ها، یکسان و به نرخ آزاد است.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی 
و صنایع کشاورزی سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان اعالم کرد: در 
اجرای مرحله دوم این طرح، قیمت 
نان برای مردم هیچ گونه افزایشی 
نخواهدیافت، زمزمه های گران شدن 
نان، تمامًا شایعه است؛ تنها تغییر 
صورت گرفته این است که به جای 
تخصیص یارانه نان به آرد، این 
یارانه به میزان فروش نانوایی تعلق 

می گیرد.
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 زهره رجبی  مونسون برگرفته از واژه موسم 
در زبان عربی به معنای فصل است. در تعریف 
سنتی مونسون تابستانه هند به بارش در ماه های 
ژوئن، جوالی، آگوست و سپتامبر گفته می شود. 
علت اصلی شکل گیری مونسون، تغییر ساالنه 
دما در مناطق بزرگ خشکی در مقایسه با سطوح 
اقیانوس های همسایه است. در دیگر سو آب و 
هوای ایران در فصل تابستان معمواًل خشک 
است، اما در این هنگام نیز اگر شرایط مساعد 
باشد از طرف جنوب شرقی یعنی اقیانوس هند 
رطوبت به ایران وارد شده و باران رخ می دهد؛ 
این رطوبت بسیار زیاد است و هنگامی که به 
ایران وارد می شود با گرمای زیاد تابستان مواجه 
شده و بارش های شدید و سنگینی را به همراه 
می آورد که به این نوع از بارش ها سامانه بارشی 
مونسون گفته می شود. این اتفاق در هر استانی 

که رخدادآبستن حوادث جانی و مالی شد و در 
استان اصفهان نیز شاهد وقوع حوادثی از این 
دست بودیم. در این رابطه با مدیر کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت و 

گو کردیم.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان در این باره گفت: بارش ها و 
سیالب های ناشی از سامانه مونسون بیش 
از ۴۰ میلیارد تومان به راه ها و پل های این 
استان خسارت وارد کرده که میزان دقیق این 
خسارت ها پس از بررسی های نهایی اعالم 

می شود.
فرزاد دادخواه اظهار کرد: بارش ها و سیالب های 
ناشی از سامانه مونسون بیش از ۴۰ میلیارد 
تومان به راه ها و پل های این استان خسارت 
وارد کرده که میزان دقیق این خسارت ها پس 

از بررسی های نهایی اعالم می شود.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان با بیان اینکه بیشترین خسارات در این 
حوزه به راه ها، ابنیه فنی و پل ها وارد شده است 
افزود: در جریان بارش و سیالب های روزهای 
گذشته به ۹۸ کیلومتر راه روستایی و جاده ای، 
۶۱ دستگاه ابنیه فنی و پل ها، ۲۱۳ کیلومتر از ایل 

راهای عشایری استان خسارت وارد شد.
وی ادامه داد: با توجه به آماده باش کلیه نیروهای 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
در ستاد و شهرستان ها بصورت شبانه روزی و 
با اقدام به موقع در زمان وقوع سیل از حوادث 

احتمالی جانی و مالی جلو گیری شد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: پس از فروکش کردن 
سیالب نسبت به ترمیم مقاطع آسیب دیده و آب 

بردگی ها اقدام شد.
به گفته وی، در زمان حاضر کلیه راه های استان 
اصفهان جز محور نور آباد سی سخت گردنه بیژن 
باز و تردد در آنها برقرار است؛ این محور به دلیل 
ریزش و رانش مسدود شد و عملیات بازگشایی 
آن در حال انجام است و تا ۲ روز آینده بازگشایی 

خواهد شد.
دادخواه افزود: عوامل راهداری و پلیس راه در 
همه محورهای مواصالتی استان حضور دارند 
و با مدیریت ترددها مانع بسته شدن راه ها و وارد 

شدن خسارت به خودروها می شوند.
مسافرت های  از  پرهیز  بر  همچنین  وی 
غیرضروری تاکید کرد و گفت: رانندگان باید 
قبل از حرکت از وضعیت جوی آگاه شوند و 
توصیه های ماموران پلیس و راهداران را جدی 

بگیرند.

معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری اصفهان گفت: سـاالنه ۲۰۰ 
میلیون مترمکعب آب مورد نیاز اسـتان باید از طریق پسـاب تأمین شود 

که عـدد قابل توجهی اسـت.
مهران زینلیان در جلسـه کارگروه پساب استان در اسـتانداری اصفهان 
افزود: تأمیـن این مقدار پسـاب ارتباطی به گذشـته نـدارد و امـروز باید 

برای تأمیـن ۲۰۰ میلیون متـر مکعب برنامه ریزی شـود.
وی ادامه داد: موضوع پساب از ماه های گذشـته در اصفهان مطرح شده 
و از آن بعنوان یکی از مباحث مهم تأمین آب اسـتان در جلسه های اخیر 

تهران مورد تاکید قرار گرفته اسـت.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری اصفهـان با بیـان اینکه 
بخشی از پسـاب اصفهان از گذشته فروخته شده اما بخشـی از آن هنوز 
تعییـن تکلیف نشـده اسـت، اظهـار داشـت: باید بررسـی شـود که چه 
مقدار پسـاب در دسـترس وجود دارد و روی چه مقدار از آن برنامه ریزی 
شـده اسـت و بر روی چه میـزان از آن امـکان برنامه ریزی وجـود دارد.

وی اضافه کـرد: شـرکت شـهرک های صنعتـی و صنایـع بـا توجه به 
قوانین باالدسـتی ُمجاز به اسـتفاده از پسـاب ها هسـتند اما باید بررسی 
شـود که چـه مقـدار از آن به ایـن مجموعه هـا واگـذار شـده و از طرفی 

موضـوع حقـوق آب و حق آبه هـا هـم در ایـن زمینـه مطرح اسـت که 
باالخره پسـابی که تولید می شود بخشـی از آن ناشـی از حق آبه هاست 

و بایـد ارتباط این پسـاب بـا کشـاورزان هم مـورد توجه قـرار گیرد.
زینلیان گفت: جلسـه امروز یک نشسـت مشـورتی محسـوب می شود 
که باید در باره این موضوع بررسـی الزم انجام شـود و تـا روزهای آینده 
هم جلسـه های دیگری را برگزار خواهیم کرد تا بـه نتایج علمی مبتنی 
بر داده اطالعات ُدرسـت دسـت پیـدا کنیـم و ذینفعان مختلـف هم در 

جریان کار قـرار گیرند.
معاون بهره برداری و توسـعه فاضالب آبفای اسـتان اصفهان نیز گفت: 
آمار پسـاب اسـتان از آب منطقـه ای گرفته می شـود که در اسـتان به ۲ 
دسته تقسیم می شـود که بخشـی از آن توسـط شـرکت آب منطقه ای 
واگذار شـده و بخش دیگر هم توسـط شـرکت آب و فاضـالب در قالب 
قراردادهای بیـع متقابل بـرای مناطق فاقد شـبکه فاضـالب و تصفیه 

خانه اختصاص داده شـده اسـت.
امیرحسـین حکمتیـان افزود: پسـاب بـه ۲ بخـش در شـهرهای حوزه 

زاینـده رود و شـهرهای خـارج از حوزه تقسـیم بندی شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد: حـدود پنـج هـزار و ۷۵۶ لیتـر در ثانیـه مجمـوع 

پسـاب های حوزه زاینـده رود اسـت که بـه تقریب سـه هـزار ۶۸۲ لیتر 
از آن توسـط آب منطقه ای و آبفـا واگذار شـده و باقیمانده حـدود ۲ هزار 
۷۲ لیتـر در ثانیـه مربوط به شـهرهای اطـراف حـوزه زاینده رود اسـت.
وی ادامه داد: در شـهرهای خارج از حوزه آبریز زاینده رود هم حدود ۲۷۴ 
لیتر در ثانیه پسـاب وجود دارد که به تقریب ۱۱۰ لیتر آن واگذار شده و در 

مجموع از این میزان ۱۶۴ لیتر در ثانیه باقیمانده و واگذار نشـده است.
معاون بهره برداری و توسـعه فاضالب آبفای اسـتان اصفهان با اشـاره 
به اطالعـات سـرجمع پسـاب ها در اسـتان اضافـه کـرد: در مجموع ۶ 
هـزار و ۳۰ لیتـر در ثانیـه پسـاب وجـود دارد کـه سـه هـزار و ۷۹۴ لیتر 
آن تخصیـص داده شـده و ۲ هـزار و ۲۳۶ لیتـر آن باقیمانـده اسـت که 
دسـتگاه های واگذار شـده آن مشخص اسـت که بخشـی از آن توسط 
آبفا و بخشـی نیز توسـط آب منطقه ای در قالب قراردادهای بیع متقابل 

واگذار شـده اسـت.
به گـزارش ایرنا، جلسـه کارگروه پسـاب اسـتان امروز با حضـور معاون 
هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری و تعـدادی از مدیـران آبفـا، آب 
منطقه ای اسـتان و شرکت شـهرک های صنعتی اسـتان در استانداری 

اصفهـان، برگزار شـد.

برآورد خسارت سیل اخیردر گفت و گو با مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

»مونسون« 40 میلیارد تومانی برای راه ها و پل ها آب خورد!

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در جلسه کارگروه پساب استان:

ساالنه ۲00 میلیون مترمکعب آب مورد نیاز اصفهان باید از طریق پساب تأمین شود

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وصنایع کشاورزی جهاد کشاورزی استان اصفهان:

نان در فاز دوم طرح اصالح یارانه گران نمی شود

احسان شهیر، در حاشیه جلسه گروه کاری اقتصاد گردشگری در دفتر معاونت 
امور اقتصادی استانداری اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این گروه، 
شناسایی موضوعات گردشگری، تعیین زیرساخت های الزم و رفع موانع 

سرمایه گذاری در این مسیر را در اولویت و اهداف کاری خود قرار داده است.
وی اظهار داشت: گروه مزبور پیرو مصوبه شورای برنامه ریزی استان دایر 
شد و یکی از تصمیماتش تشکیل چهار کمیته مرتبط است تا بتواند در اقتصاد 
گردشگری که یکی از موضوعات مهم و پیشران در سند آمایش استان است، 

تاثیرگذار شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: مهم ترین 
وظیفه کمیته نخست تحت عنوان "آموزش، فرهنگ سازی و امور بین 
الملل" فرهنگ سازی و آموزش شهروندان در باره پذیرش و ارائه خدمات به 

گردشگران و نیز آموزش فعاالن عرصه گردشگری است.
وی گفت: هر کس در زیست بوم گردشگری تنفس می کند باید آموزش ببیند 

و توانمندی هایش ارتقا یابد تا بتواند اقتصاد گردشگری در استان را رقم بزند.
شهپر افزود: در این حوزه بویژه در بخش بین الملل باید برای استفاده از ظرفیت 
شهرهای خواهرخوانده اصفهان که رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف 

هستند، برنامه ریزی شود.
وی خاطرنشان کرد: مسوولیت و دبیرخانه کمیته اول بر عهده اداره کل 

تشریفات استانداری است.
شهپر، نام کمیته دوم را "تبلیغات، بازاریابی، برندینگ،. نمایشگاه و رویدادها" 
خواند که مسوولیت و دبیرخانه آن با اتاق بازرگانی است و در آن برنامه ریزی 
الزم برای برگزاری هفته های فرهنگی اصفهان در کشورهای مختلف و 

برعکس صورت می گیرد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: مسوولیت 
کمیته سوم زیر عنوان "برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اقتصاد گردشگری و 
صنایع دستی" با دفتر امور اقتصادی استانداری است که هم افزایی، هم آهنگی 
و هم نوایی بین تمام اعضای زیست بوم اقتصاد گردشگری و صنایع دستی 

استان را دنبال می کند.
وی یادآور شد: کمیته چهارم با نام "سرمایه گذاری، تسهیل و رفع موانع توسعه 
گردشگری و صنایع دستی" وظیفه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و 
ایجاد زیرساخت الزم برای سرمایه گذاری و رفع موانع بر سر راه فعالیت آنها 

را بر عهده دارد.
شهیر با بیان اینکه حوزه گردشگری را نمی توان تنها با یک دستگاه، یک فرد و 
یک ارگان اداره کرد، گفت: وظیفه گروه کاری گردشگری آن است که یک نگاه 
پازلی به اقتصاد گردشگری داشته باشد و با کمک به بخش خصوصی و ایجاد 

تمهیدات الزم، اتفاقات خوبی را در استان رقم بزند.
استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی که یکهزار و ۸۵۰ مورد آن به 
ثبت ملی و هفت اثر آن به نام های میدان امام )نقش جهان(، کاخ چهلستون، باغ 
فین کاشان و مسجد جامع و سه قنات به نام های "وزوان"،"مزدآباد" و "مون" به 

ثبت جهانی رسیده، کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: گروه کاری اقتصاد گردشگری و صنایع 
دستی استان که بتازگی تشکیل شده، بدنبال ایجاد 

فرصت های سرمایه گذاری در استان است.

 مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
استانداری اصفهان:

گروه نوبنیاد اقتصاد گردشگری اصفهان 
بدنبال فرصت های سرمایه گذاریست

خبر روز
شـهرک های  شـرکت  مدیرعامـل 
صنعتـی اسـتان اصفهـان از شناسـایی 
و دریافـت بیـش از ۱۵۰ نیـاز فناورانـه 
واحدهـای صنعتـی ۱۸ اسـتان کشـور 
در قالـب "رویـداد ملـی تبـادل فنـاوری 
بنگاه هـای صنعتـی کوچک و متوسـط" 

خبـر داد.
رسـول سـواری، با تبریـک فرا رسـیدن 
۲۱ مـرداد بعنـوان روز حمایـت از صنایع 
کوچـک اظهـار داشـت: سـازمان صنایع 
کوچک و شـهرک های صنعتی ایران در 
سـال تولید، دانش بنیان و اشـتغال آفرین 
و همزمـان بـا هفتـه حمایـت از صنایـع 
کوچـک در قالـب رویـداد ملـی تبـادل 
فنـاوری بنگاه هـای صنعتـی کوچـک و 
متوسـط، برنامه های توسـعه فنـاوری را 
همزمـان بـا بیسـت و سـوم مرداد سـال 

جـاری در اصفهـان برگـزار می کنـد.
 وی اضافـه کـرد: بیـش از ۱۵۰ نیـاز 
فناورانـه واحدهـای صنعتـی ۱۸ اسـتان 
طبـق سـاختار مشـخص، شناسـایی و 

دریافـت شـده اسـت.
 سـواری افزود: تاکنون بیـش از ۶۰ فناور 
بـرای رفع ایـن نیازهـای فناورانـه عالم 
آمادگـی کرده انـد کـه زمینـه برگـزاری 
جلسـات رودرو و عقـد تفاهمنامـه و 
قـرارداد همـکاری بیـن آنهـا همزمـان 
بـا برگـزاری ایـن رویـداد در اصفهـان 

فراهـم می شـود.
وی ادامـه داد: در ایـن رویـداد از کتـاب 
نـه کشـور در  "رفـع نیازهـای فناورا
سـال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰" و همچنیـن 
چهار فقـره قـرارداد انتقـال فنـاوری که 
با حمایـت این شـرکت به انجام رسـیده 

اسـت، رونمایـی خواهـد شـد.
شـهرک های  شـرکت  مدیرعامـل 
صنعتـی اسـتان اصفهـان اظهار داشـت: 
سـازمان صنایـع کوچک و شـهرک های 
صنعتـی ایـران بـا همـکاری معاونـت 
علمـی و فنـاوری رییـس جمهـوری 
بـرای کمک بـه دانـش بنیان شـدن این 
واحدهـای صنعتـی، فعالیـت می کنـد.

۱۸ فن بـازار  وی خاطرنشـان کـرد: 
منطقه ای در کشـور با محوریت سـازمان 
صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتی 
ایـران و بـا هـدف همررسـانی صنایـع و 
شـرکت های دانـش بنیـان و فنـاور در 

حـال فعالیـت هسـتند.
سـواری گفـت: سـال گذشـته ۴۵۶ 
عنـوان بازاریابـی محصـوالت دانـش 
بنیـان بـه مبلـغ ۴۶۰ میلیـارد ریـال، ۹۵ 
جـذب سـرمایه بـه ارزش یک هـزار و 
۶۲۰ میلیـارد ریـال و ۳۲۶ انتقال فناوری 
و رفـع مسـائل صنعتـی بـه ارزش ۳۸۶ 
میلیـارد ریـال از طریـق فن بازارهـای 

منطقـه ای انجـام شـد.
به گزارش ایرنـا، از مجموع حـدود هفت 
هـزار شـرکت فنـاور و دانـش بنیـان در 
کشـور، ۷۰۰ واحـد معـادل ۱۰ درصد در 

ایـن اسـتان فعال هسـتند.
۸۷ شـهرک صنعتـی ُمصـوب در سـطح 
اسـتان اصفهان وجود دارد کـه باالترین 
آمار در سـطح کشـور محسـوب می شود 
و ُرتبـه نخسـت کشـور در ایـن زمینه به 

این اسـتان اختصـاص دارد.

بیش از ۱۵۰ نیاز فناورانه 
واحدهای صنعتی از ۱۸ استان 

کشور شناسایی شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان:

خبر ویژه
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با پرداخت سه هزار 
میلیارد تسهیالت تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، ۱۵ هزار اشتغال ُخرد در مناطق 

مختلف استان ایجاد خواهد شد.
امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به 
تشکیل قرارگاه محرومیت زدایی در استانداری اصفهان، بیان کرد: براساس بند 
ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مبلغ سه هزار میلیارد تومان تسهیالت 
جهت محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در مناطق کم برخوردار به استان اصفهان 

اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: مقرر شده این مبلغ به تناسب میان دستگاه های اجرایی مرتبط 
تقسیم شود. همچنین درصدد هستیم در شورای برنامه ریزی آینده جزئیات را 

مصوب و برای اجرا آماده کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: رویکرد ما 
در تقسیم این تسهیالت محرومیت زدایی و توسعه اشتغال در مناطق روستایی 
است. بر همین اساس این اعتبارات براساس نرخ بیکاری و محرومیت بین 
شهرستان ها و دستگاه های اجرایی استان توزیع با معرفی بانک عامل و نرخ چهار 

درصد پرداخت خواهد شد.

نقش با اشاره به این که پرداخت این تسهیالت، ۱۵ هزار اشتغال ُخرد را در مناطق 
مختلف استان ایجاد می کند، گفت: با پرداخت این تسهیالت شاهد رونق اقتصادی 

در مناطق محروم و کمتر برخوردار خواهیم بود.
وی تصریح کرد: با ابتکاری که اندیشیده شده، توزیع تسهیالت به صورت 
دستگاهی خواهد بود؛ اما به دلیل ایجاد رقابت و براساس ارزیابی عملکرد دستگاه ها 
مجدداً سهم هر دستگاه مورد بررسی قرار گرفته و اصالح می شود. مّصر هستیم 
سهم دستگاه هایی که جذب و عملکرد بهتری داشتند را افزایش دهیم تا باعث 

ایجاد رقابت بین دستگاه ها برای جذب منابع شود.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری اصفهان

اختصاص سه هزار 
میلیارد تسهیالت با هدف 
محرومیت زدایی و ایجاد 
اشتغال در استان اصفهان
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 مریـم یـادگاری  در اسـتان اصفهان حـدود ۱۸۰۰ 
سـمن خیریه ای و غیر خیریـه ای حضـور دارد که حدود 
۷۵۰ مجـوز تنهـا بـه خیریه هـا و سـایر فعالیت هـای 
تشـکل محـور مربـوط می شـود. مسـعود مهدویـان 
مدیرکل دفتـر امـور اجتماعـی و فرهنگی اسـتانداری 
اصفهان بـا تأکیـد بـر این مهـم در جمـع خبرنـگاران 
گفت: عالوه بـر آن ۳ هزار کانون فرهنگـی و اجتماعی 
با فعالیـت در حوزه هـای موضوعـات مربوطـه، ۵ هزار 
تشـکل های مذهبـی، ۳ هـزار پایگاه بسـیج، ۲ هـزار و 
۵۰۰ گـروه جهـادی و ۵۰۰ مرکز نیکوکاری بر اسـاس 

ظرفیت اسـتان در حـال فعالیت هسـتند.
وی گفـت: تشـکل های مردمـی اصفهـان فعالیـت 
خودشـان را بـه این اسـتان محـدود نکرده و در سـطح 
کشـور، به ویژه هنـگام حوادثـی همچون سـیل و زلزله 
برای کمـک به مـردم حاضـر می شـوند. مهدویـان در 
نشسـتی که به مناسـب روز تشکل ها و مشـارکت های 
اجتماعی برگـزار شـد اظهـار کـرد: یکـی از افتخارات 
اسـتان این اسـت که درزمینـه فعالیت هـای مردم نهاد 
و خیریـه ای جایـگاه مناسـبی در کشـور دارد و حـوزه 
فعالیت های تشـکل های مردم نهـاد محدود به اسـتان 
اصفهـان نیسـت. وی با اعـالم اینکـه در حـال حاضر 
حـدود ۲۷۰ سـمن در حـوزه جوانـان فعالیـت می کنند 
که در ایـن زمینه بـه دنبال توجه و فعال سـازی بیشـتر 
تشـکل ها خواهیـم بـود، اظهـار کـرد: حـدود ۱۰۵۰ 
سـازمان مردم نهاد تحـت نظر فرماندهی هـای مناطق 
مختلـف اسـتان در حـال فعالیت هسـتند که در شـهر 
اصفهـان شهرسـتان کاشـان بـا داشـتن ۱۳۷ تشـکل 
مردم نهـاد و شهرسـتان نجف آبـاد بـا ۱۳۲ تشـکل 
مردمی نسـبت بـه دیگـر شهرسـتان ها برتـری دارند. 
مدیرکل دفتـر امـور اجتماعـی و فرهنگی اسـتانداری 
اصفهـان گفـت: اقـدام مؤثـری کـه در ایـن دولـت 

انجام شـده، کاهـش زمـان صـدور مجـوز تشـکل ها 
اسـت که بـا ۵۰ درصـد کاهـش زمـان در حـدود ۲ ماه 
صـادر می شـوند، درحالی کـه در زمان هـای گذشـته 
حداقـل زمـان صـدور یـک مجـوز ۵ مـاه بوده اسـت. 
وی توضیـح داد: برای دسـتگاه های مختلـف فراخوان 
دادیم که ظرفیت هـای خودشـان را برای فعال سـازی 
تشـکل های مردم نهاد به کارگیرند. تاکنـون در حمایت 
از طرح هایـی که بـا موضوعـات خانـواده بوده اند بیش 
از ۱۶۰ میلیـارد تومـان به عنـوان بودجـه حمایتـی در 
مشـارکت بـا سـازمان های مردم نهـاد انجام شـده 

اسـت. مهدویـان از دسـتگاه های دولتـی بسترسـازی 
و حمایت هـای بیشـتر بـرای انجـام فعالیت هـای 
مؤثـر را درخواسـت کـرد و گفت: بـا توجه به جـای گاه 
اصفهـان در خصوص فعالیـت تشـکل های مردمی، ما 
در اسـتانداری بـه دنبال این هسـتیم تا بتوانیـم بیش از 
گذشـته از ظرفیت ها اسـتفاده کنیـم. وی خاطرنشـان 
کـرد: سـعی کردیـم نهادهایـی کـه مجوزشـان 
باطل شـده بـود را فعـال کـرده و بـرای ثبـت نهادهای 
دارای مجوز جدید اعـالم آمادگی کنیم، در اسـتانداری 
و فرمانداری هـای ۲۸ گانـه با توجـه به رویکـرد دولت، 

هر شـخصی به فعالیت در حوزه تشـکل های مردم نهاد 
عالقه مند اسـت بـه او در تمامـی زیرسـاخت ها ازجمله 
تخصیـص منابـع و ثبت مجـوز کمـک خواهیـم کرد. 
مدیرکل دفتـر امـور اجتماعـی و فرهنگی اسـتانداری 
اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه در برخـی از موضوعات 
ما به تعـداد کافی نهـادی برای پاسـخگویی بـه نیازها 
نداریـم، اعـالم کـرد: در موضوعـات پزشـکی بـرای 
فعالیت تشـکل های مردم نهاد شرایط نسـبتًا مساعدی 
نداریم، امـا در حوزه کودکان کار تعداد تشـکل هایی که 
در حال فعالیت هسـتند با تعداد نیاز تطابق ندارد، سـعی 

داریم افـراد را به سـمت موضوعاتی ببریم کـه کمتر به 
آن ها توجـه شـده اسـت. وی بابیـان اینکه در شـرایط 
کنونـی از برخـی افـراد درخواسـت شـده، ثبت شـبکه 
کننـد و به جای تشـکیل نهاد و تشـکل ها، ثبت شـبکه 
انجام دهنـد، گفـت: برخـی از موضوعاتی که مـا برای 
ثبت شـبکه فراخـوان دادیم شـامل معلولیـن، جوانان، 
زنـان سرپرسـت خانـوار و شـبکه های ازدواج اسـت. 
مدیرکل دفتـر امـور اجتماعـی و فرهنگی اسـتانداری 
اصفهان با اشـاره به یکدسـتی فعالیت های تشـکل ها، 
گفـت: سیاسـت های تصمیم گیـری در تمامـی ایـن 
تشـکل ها توسـط کارگروهی به نام شـورای حمایت و 
تشـکل های مردم نهـاد تصویـب می شـود و حمایت ها 
انجام می گیـرد تا بتوانیـم باوجـود حمایـت، در تمامی 
تشـکل ها سیاسـت گـزاری واحـدی انجـام شـود. 
وی بابیـان اینکـه در دفتـر امـور اجتماعـی و فرهنگی 
اسـتانداری اصفهـان، بـه دنبال توسـعه کمـی و کیفی 
سـازمان های مردم نهـاد و نیازمنـد توجـه بیشـتر بـه 
ایـن نهادها هسـتیم، افـزود: در خصـوص فعالیت های 
نهادهـای مردمـی دو دسـتور کار اصلـی داریـم کـه 
بیشـتر از موضوعـات دیگـر موردتوجـه اسـت. اولیـن 
دسـتور کار توجـه بـه موضوعاتی خواهـد بود کـه باید 
در شـرایط فعلی بیشـتر موردتوجه قرار گیرنـد، همانند 
سـبک زندگی اسـالمی، آسـیب های اجتماعی، سـواد 
رسـانه ای، فضای مجـازی، اشـتغال و مسـائل کودک 
و نوجـوان. مهدویـان با اشـاره بـه اینکـه در دوره های 
گذشـته ۳۰ درصـد تشـکل های مردم نهـاد نیمـه 
فعال شـده بودند، خاطرنشـان کـرد: دومین دسـتور کار 
مدنظـر ایـن خواهد بـود کـه در چارچـوب فعالیت های 
مؤثـر ایـن ۳۰ درصـد ظرفیـت را بـرای فعـال شـدن 
فراخوان دادیم و پیگیـری کنیم تـا در قالب موضوعات 

مؤثـر بـه فعالیـت بپردازند.
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نمایشگاه »سرآغاز نقش« با محوریت آثار هنرجویان رشته نگارگری اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

و با این هدف که افراد در همه سنین می توانند هنر نگارگری را با توجه 
به استعداد و توانایی خود بیاموزند، در خانه صفوی برگزار شده است.

الهام امین علی، مدرس هنر نگارگری با اعالم این خبر به ایسنا گفت: 
در نمایشگاه نگارگری »سرآغاز نقش« تعداد ۶۰ اثر از ۲۰ هنرجوی 
رشته نگارگری به نام های رؤیا براتی نیکو، سپیده جوادی فر، فریبا 
حاج حیدری، زهرا رحیمی، فاطمه رفیعی، مسیح روزبهانی، فرانک 
شاهرخی، سهیل شباهنگ، آرام عباسی، زهرا عبدالهی، باران عبودیت، 
بهنود عبودیت، آصفه عمادفر، ناصر عمروآبادی، آوا محمدی، مهسا 
مرشدی، نیلوفر مسایلی، مرجان میرحاج، سمیه نورمحمدی و مهدی 

هاشمی پور ارائه شده است.

این هنرمند با بیان اینکه نگارگرانی که آثار آن ها در نمایشگاه »سرآغاز 
نقش« در معرض دید عالقه مندان قرارگرفته است در سنین مختلف ۱۳ 
تا ۴۳ سال قرار دارند و دارای سابقه های متفاوتی نیز در زمینه نگارگری 
هستند، افزود: آثار ارائه شده در این نمایشگاه با تکنیک قلم گیری و پرداز 
و با استفاده از آبرنگ و گواش، به سبک نگارگری مکتب صفوی و با 
موضوع مینیاتورهای ایرانی، گل ومرغ و تذهیب خلق شده اند. امین علی 
درباره انتخاب عنوان »سرآغاز نقش« برای این نمایشگاه گفت: این 
نام ازاین جهت انتخاب شد که تمام ۲۰ هنرجوی حاضر در نمایشگاه 
اولین تجربه نمایشگاه نگارگری خود را می گذرانند و بیشترین هدف 
ما از برگزاری چنین نمایشگاهی این بود که نشان دهیم افراد در همه 
سنین می توانند هنر نگارگری را با توجه به استعداد و توان خود بیاموزند.

»سرآغاز نقش« در خانه صفوی

 پریسا جمدی  گاهی ممکن 
است با وجود تمام خستگی ها و 
خواب آلودگی ها، وقتی به رختخواب 
می رویم خوابمان نبرد. در اینجور 
مواقع ممکن است اولین کاری که 
به ذهنمان می رسد خوردن قرص 
خواب باشد، اما قبل از مصرف 
قرص خواب، ابتدا عوامل بی خوابی 
را شناسایی کنید، شاید با شناسایی 
عوامل خواب راه حلی برای حل این 
مشکل بیابید. در زیر چند عامل 
که باعث ایجاد مشکل بی خوابی 

می شوند آورده شده است:
۱ - چرت زدن: چرت زدن بد 
نیست، اتفاقًا مزایایی هم دارد. اما 
اگر در زمان نامناسب چرت بزنید 
می تواند باعث بی خوابی در شب 
شود. چرت های طوالنی و چرت بعد 
از ظهر می تواند باعث شود که شما 
شب کمتر بخوابید، بد بخوابید و در 
طول شب به دفعات بیدار شوید. 
زمان چرت زدن باید بین ۲۰ تا ۳۰ 
دقیقه باشد. و سعی کنید هر روز در 

ساعت مشخصی چرت بزنید.
۲ - اضطراب: اضطراب می تواند 
باعث ایجاد اختالل در خواب شود. 
طبق تحقیقات، ۲۴ تا ۳۶ درصد 
افراد مضطرب بی خواب هستند. 
اضطراب همچنین منجر به افزایش 
برانگیختگی و هوشیاری می شود 
که می تواند خواب را بیشتر به تأخیر 

بیندازد.
۳ - افسردگی: طبق تحقیقات 
صورت گرفته، 9۰ درصد افرادی 
نیز  افسردگی هستند  که دچار 
مشکل بی خواب دارند. بی خوابی، 
نارکولپسی، اختالل تنفس در خواب 
و سندرم پاهای بی قرار در این افراد 

گزارش شده است.
و  خواب  مشکالت  بین  رابطه 
پیچیده  موضوعی  افسردگی 
است. به نظر می رسد افسردگی با 
اثرات هورمونی ریتم شبانه روزی 
را مختل می کند. التهاب، تغییر در 
مواد شیمیایی مغز، عوامل ژنتیکی 
و موارد دیگر ممکن است بر روی 
رابطه خواب و افسردگی تأثیر 

بگذارند.
متوسط،  به طور  کافئین:   -  ۴
نیمه عمر کافئین ۵ ساعت است. 
بنابراین جای تعجب نیست که 
حتی ۲۰۰ میلی گرم کافئین )حدود 
۱۶ اونس قهوه دم کرده( ۱۶ ساعت 
قبل از خواب ممکن است بر خواب 

شما تأثیر بگذارد.
۵ - نگاه کردن به صفحه نمایش: 
گوشی موبایل را کنار بگذارید. 
نور آبی که از تلفن ها، تبلت ها، 
لپ تاپ و صفحه های تلویزیون 
ساطع می شود، تولید مالتونین را 
سرکوب می کند و باعث کاهش 
احساس خواب آلودگی می شود 
و در نهایت یکی از علل احساس 

خستگی و بی خوابی است.
۶ - سایر اختالالت خواب: سندرم 
فاز خواب تأخیری تنها اختاللی 
نیست که می تواند باعث ایجاد 
اختالل در خواب شود. آپنه خواب 
و سندرم پاهای بی قرار نیز از دیگر 
عوامل ایجاد اختالل در خواب 

هستند.
۷ - رژیم غذایی: پژوهشگران 
نتیجه گرفتند که تغییرات رژیم 
غذایی ممکن است به افراد مبتال 

به اختالالت خواب کمک کند.
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فراِر خواب! چرا؟

چرا گاهی بر خالف اینکه 
خسته ایم، نمی توانیم بخوابیم؛

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان مطرح کرد:

جایگاه مناسب اصفهان درزمینه فعالیت های مردم نهاد در کشور

  سـعید واعظ  اسـتقالل و سـپاهان در شـرایطی برگـزار کننـده دیدار 
افتتاحیـه فصـل جدید لیـگ برتـر بودند کـه دو تیـم بـا تغییـر و تحوالت 
گسـترده به فصل جدید رقابت ها رسـیده بودند و مهم ترین تغییر هم روی 
نیمکت تیم ها رخ داده بود. ریکاردو سـا پینتو جانشـین فرهاد مجیدی شده 
و هموطـن او، یعنـی ژوزه مورایس هم به عنوان سـرمربی جدید سـپاهان 

به جـای محـرم نویدکیـا برگزیده شـده بود.
آبی پوشـان پایتخت در نیمه نخسـت مسـابقه امشـب که از سـاعت ۱9 در 
ورزشـگاه آزادی تهران بـا قضاوت بیژن حیدری آغاز شـد، بیشـتر مالکیت 
تـوپ و میـدان را در اختیـار داشـتند اما سـپاهانی ها بـا برنامه ریـزی روی 
ضدحمـالت بـه دنبـال رسـیدن بـه گل بودند. نیمـه اول مسـابقه سـرد و 
کم موقعیت دنبال شـد و جدی ترین موقعیت بازی در دقیقـه ۴۵ رخ داد که 
ضربه ایسـتگاهی به دسـت آمده بـه سـود سـپاهان را امید نورافکـن روانه 
دروازه اسـتقالل کرد که حسین حسـینی توپ را برگشـت داد و در ریباند با 
واکنشـی اسـتثنایی، حسـینی ضربه فرشـاد احمدزاده را به کرنر فرسـتاد.

دو تیـم بعـد از تسـاوی بـدون گل در نیمـه اول، با انگیـزه رسـیدن به گل 
برتری نیمـه دوم را آغـاز کردند. طالیی پوشـان اصفهانی بـا برنامه تر نیمه 
دوم را آغاز کردند و از آشـفتگی خـط دفاعی آبی ها با ضدحمالت سـرعتی 
خود نهایت بهره را بـرده و در دقیقـه ۵۳ روی پاس محمد علی نژاد توسـط 

یاسـین سـلمانی به گل اول بازی برسند.
رامین رضاییان کـه در نقل وانتقاالت تابسـتانه از پرسـپولیس به سـپاهان 
پیوسـته بود، خیلی زود توانسـت برای تیم جدیدش گلزنی کنـد و در دقیقه 
۵۷ روی یک ضدحمله توانسـت پاس مسـعود ریگی را بـه گل تبدیل کند. 
البته کـه شـوت رضاییان در مسـیر رسـیدن بـه دروازه اسـتقالل بـه پای 
روزبه چشـمی هم برخورد کـرد و تغییر مسـیر داد اما گل دوم سـپاهانی ها 

به نـام رضاییـان به ثبت رسـید.
ریکاردو سـا پینتو سـرمربی پرتغالی اسـتقالل تغییرات تهاجمی پرشماری 
را در تیمـش اعمال کـرد و به صـورت همزمـان از حضـور پیمـان بابایی، 
ارسـالن مطهری، امیرعلی صادقی و آرمان رمضانی در ترکیب اسـتقالل 
بهره بـرد تـا بلکـه آبی هـا بتوانند شکسـت خانگـی خـود را جبـران کنند 
اما تغییـرات انجـام شـده باعث تغییـر نتیجـه نشـد. البته که یـک صحنه 
مشـکوک به پنالتـی در دقیقـه ۸۴ درون محوطـه جریمه سـپاهان رخ داد 
اما بیژن حیـدری سـرنگونی آرمـان رمضانی را پنالتی ندانسـت و بـازی را 

ادامـه داد.
سـپاهان اصفهان بـا هدایـت ژوزه مورایـس امشـب در ورزشـگاه خالی از 
تماشـاگر آزادی توانسـت اسـتقالِل ریکاردو سـا پینتو را شکسـت بدهد تا 
جـدال دو سـرمربی نام آشـنای پرتغالـی بـا بـرد مورایس بـه پایان برسـد. 
نکتـه ویـژه آنکـه اسـتقاللی ها بعـد از یـک فصـل شکسـت ناپذیری بـا 
هدایـت فرهاد مجیـدی، امشـب مغلوب سـپاهان شـدند تا مدافـع عنوان 

قهرمانـی لیـگ بیسـت ودوم را با شکسـت آغـاز کند.
آبی پوشـان پایتخـت آخرین بـار در هفتـه پایانـی لیـگ بیسـتم متحمـل 
شکسـت شـده بودند که ایـن مسـابقه در برابر سـپاهان بـود و شـاگردان 
فرهاد مجیدی بـا نتیجه ۲ بر ۱ در ورزشـگاه آزادی تهران مغلوب سـپاهان 

با هدایـت محـرم نویدکیا شـدند.
• اولین گل فصل جدید 3 امتیازی بود!

پیـکان تهـران در شـرایطی کـه گفتـه می شـد قـرار اسـت در لیـگ 
بیسـت ودوم در ورزشـگاه انقـالب کـرج میزبانـی کنـد، امـا در نهایـت 
خودروسـازان در فاصلـه ۲۴ سـاعت تـا برگـزاری اولیـن بـازی فصـل، 
ورزشـگاه پاس قوامیـن تهـران را به عنـوان محـل میزبانی خـود معرفی 

کردند تـا دیـدار بـا ملـوان بندرانزلـی کـه توانسـته دوبـاره به سـطح اول 
فوتبـال ایـران بازگـردد، در ایـن ورزشـگاه بـه انجـام برسـد.

شـاگردان مجتبـی حسـینی در تیـم پیـکان، نیمـه اول را تهاجمـی آغـاز 
کردند و بـه دنبال رسـیدن بـه گل برتـری بودند کـه روی یـک کار تیمی 
زیبا و بـا پاس علـی رمضانی، دانیـال جهانبخـش دفاع راسـت پیش تاخته 
خودروسـازان در دقیقـه ۴۰ نفـوذ خوبی بـه سـوی دروازه ملوان داشـت و 
توانسـت بـا ضربـه ای دیدنـی دروازه این تیـم را بـاز کنـد تـا پیکانی ها با 

برتـری یک گلـه نیمـه اول را بـه پایـان ببرند.

مازیـار زارع که اولین روز سـرمربیگری اش در لیگ برتـر را تجربه می کرد، 
در نیمـه دوم تـالش کـرد تا بـا تغییـرات خـود تیمـش را تهاجمـی کند و 
ملوانی ها با انگیزه جبران شکسـت به میـدان بروند. اما خـط دفاعی پیکان 
به خوبی ایسـتادگی کرد و حتی شاگردان حسـینی به دنبال رسیدن به گل 
دوم روی ضدحمـالت بودنـد اما نتیجـه به ثبت رسـیده در نیمه نخسـت، 
در نیمـه دوم تغییـری نکـرد تـا اولیـن پیـروزی فصل بـا اولیـن گل لیگ 
بیسـت ودوم مصـادف شـود و پیکانی هـا با کسـب ۳ امتیـاز دیـدار خانگی 

امـروز را به پایـان ببرند

سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان با اشاره 
به تغییـر رنـگ اصفهـان از قرمز بـه نارنجـی، گفت: 
وضعیـت اسـتان نسـبت بـه هفتـه قبـل کمـی بهتر 
شـده امـا بعیـد اسـت بتوانیـم افـول پیـک هفتـم را 

پیش بینـی کنیـم.
پژمـان عقـدک در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره به 
تحـت  شهرسـتان های  رنگ بنـدی  جدیدتریـن 
پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان در 
همه گیـری کرونـا، اظهار کـرد: حدود ۱۲ شهرسـتان 
اسـتان در وضعیـت قرمـز بودنـد کـه در رنگ بنـدی 
جدیـد تعـداد آن هـا کاهـش یافـت و هم اکنـون ۵ 
شهرسـتان در وضعیت قرمز، ۷ شهرستان در وضعیت 
زرد و ۱۱ شهرسـتان در وضعیـت نارنجـی هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه وضعیـت رنگ بنـدی کرونـا در 
اسـتان اصفهان بهتر شـده و آمارها هم ایـن موضوع 
را نشـان می دهـد، گفـت: تعـداد افـرادی کـه روزانه 
عالمت دار می شـوند و تعـداد افرادی که تسـت آن ها 

مثبت می شـود کاهش یافتـه و وضعیت کمی نسـبت 
به هفتـه قبل بهتر شـده اسـت. آمـار مرگ ومیرها نیز 
تقریبـًا عـدد ثابتـی اسـت و به طور متوسـط بیـن ۲ تا 
۴ مـرگ در روز داشـته ایم کـه ایـن رونـد همچنـان 

ادامـه دارد.
سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان بـا بیان 
اینکه پیـک هفتـم کرونا رو بـه افول نیسـت، تصریح 
کرد: هنـوز افـرادی کـه بـه عتبـات عالیـات رفته اند 
برنگشـته اند و تا بعـد از اربعین هم ایـن وضعیت ادامه 
خواهد داشـت، البته احتمال فـراز و فرود وجـود دارد، 
اما بـا توجه بـه تجمعـات پیـش رو بعید اسـت بتوانیم 

افول پیـک هفتـم را پیش بینـی کنیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تعـداد افـراد مبتـال و 
مرگ ومیرهـا در پیـک هفتـم کرونـا هنـوز بـه 
پیک های قبلی نرسـیده اسـت، افزود: تزریق واکسن 
یکی از عواملی اسـت که بـا افزایش ایمنـی فردی به 
کاهش ابتـال و مرگ ومیـر کرونا کمک کرد. بخشـی 

هـم بـه خاطـر رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی بود، 
اگرچـه در حال حاضـر وضعیت رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی خـوب نیسـت و فقـط یک سـوم افـراد 

پروتکل هـا را رعایـت می کننـد.
سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان بـا 
یـادآوری اینکه سـویه موجود سـرعت انتقـال باالیی 
دارد امـا مرگ ومیر زیـادی نـدارد، گفـت: در برخی از 
تجمعات محـرم پروتکل های بهداشـتی رعایت شـد 
و در برخـی رعایت نشـد، به ویـژه آن ها کـه در فضای 
بسـته برگزار شـد، چون امکان تهویه هوا وجود ندارد 

و احتمـال خطر بیشـتر می شـود.
وی در مورد وضعیت تزریق واکسـن کرونـا نیز گفت: 
اسـتقبال از تزریق واکسـن از یـک ماه قبـل افزایش 
یافت، امـا از تزریق ُدز سـوم و چهارم اسـتقبال خوبی 
نشـده، به طوری کـه در اسـتان اصفهـان حـدود ۳9 
درصـد ُدز سـوم و حـدود ۳ درصـد ُدز چهارم واکسـن 

کرونـا را تزریـق کرده انـد که عـدد خوبی نیسـت. 

استقالل ۰، سپاهان ۲ ؛ 
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