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معاون وزیر امور خارجه در »کارگروه توسعه صادرات استان اصفهان«:

سیاست خارجی ایران با دنیا ُمتوازن است
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 معاون وزیر امور خارجه در بازدید از سالن اجالس:

اصفهان قابلیت میزبانی از مجامع جهانی دارد

 اخبـار اصفهـان  سـالن سـعدی حـوزه هنـری 
اصفهان بـا برنامه شـب های خاطـره »جـان ایران« 
میزبان خاطرات اسرای آزاد شـده حزب کومله، حزب 
بعث عـراق و داعش بود. دومین نشسـت شـب های 
خاطـره »جـان ایـران« بـا موضـوع سـه روایـت از 
آزادگـی، همـراه بـا رونمایـی از دو کتـاب »بی نـام و 
نشـان« و »نان سمون و پنیر فرانسـوی«، در عمارت 
سـعدی حوزه هنری اسـتان اصفهان با حضور عالقه 

منـدان و آزادگان برگزار شـد.
 سـعید معتمـدی، مدیـر دفتـر فرهنـگ و مطالعات 
پایداری حـوزه هنـری اسـتان اصفهـان با اشـاره به 
هدف برگزاری نشسـت های شـب خاطـره گفت: ما 
باید بدانیم بـرای اینکه کشـور عزیزمان حفظ شـود، 
چـه اتفاقاتی رخ داده اسـت و بـه همین دلیـل، هر بار 
به بهانه ای، سـراغ یک موضـوع می رویم. ایـن بار به 
مناسـبت سـالروز بازگشـت اسـرای دفاع مقدس به 
کشـور، به سـراغ آزادگان رفتیم و تا سـه دوره اسارت 

و آزادگـی رابرایمان روایـت کنند.
سیدمهدی عقیلی، نخسـتین آزاده ای بود که به بیان 
خاطرات خود از چگونگی اسـارت در دست کوموله و 

فرار و زندگی در اسـارت پرداخت.
ایـن آزاده اسـیر شـده بـه دسـت حـزب دموکـرات 
کردسـتان خاطر نشـان کرد: پیـش از جلسـه، با من 
مصاحبه شـد و سـؤالی پرسـیدند که مرا بـه فکر فرو 
برد. سـؤال ایـن بـود کـه تلخ تریـن و شـیرین ترین 
خاطـره شـما از اسـارت چیسـت؟ کمـی که بـا خود 
فکر کـردم، به ایـن نتیجه رسـیدم که خاطـره تلخی 
از اسـارت ندارم، بـه این دلیـل که آن زمـان هر کس 
به جنگ می رفـت، به عشـق امـام و در دفـاع از دین 
و کشـور بود و جنگیدن برای خـدا خیلی راحـت بود.

خسـرو نظری، از اسـرای دفاع مقـدس و راوی کتاب 
»نان سـمون و پنیـر فرانسـوی« دومین فـردی بود 
که به بیان خاطرات خـود از دوران اسـارت پرداخت و 
گفـت: تلخ ترین خاطره ای کـه از اسـارت دارم و هنوز 

هـم وقتـی بـه یـاد آن می افتـم، گریـه ام می گیـرد، 
این اسـت کـه دوسـتان مان را در حضور ما شـکنجه 
می کردنـد. شـکنجه کـردن خودمـان قابـل تحمل 
بود، ولی شـکنجه کردن دوسـتان واقعـاً قابل تحمل 

. نیست
وی افـزود: مـن جوانی ۱۶ سـاله بودم کـه وارد جنگ 
شـدم و تقریباً ۱۷ سـال و نیم داشـتم کـه در عملیات 

خیبر اسـیر شدم.
راوی کتـاب »نان سـمون و پنیـر فرانسـوی« درباره 
وجـه تسـمیه کتـاب، افـزود: چند نـام پیشـنهاد دادم 
بـرای کتاب امـا در نهایت این نـام با ابتکار آقای شـاه 
محمدی نویسـنده کتاب انتخاب شـد. وجه تسـمیه 
آن نیـز آن بـود کـه وقتـی مـا اسـیر شـدیم، غـروب 
پنجم اسـفند بـود. از صبح بـا عراقی ها درگیـر بودیم 
و تا غروب بـه شـدت جنگیدیم. بعـد از اسـارت، ما را 
بـه پادگانـی در بصره بردنـد و ما تـا ۲۴ سـاعت بعد از 
اسـارت چیزی نخوردیـم و قبـل از آن هم بـه هنگام 
درگیـری، جـز جیـره جنگـی، چیـزی برای خـوردن 
نداشـتیم. به هنگام اسـارت نیز همـه وسـایل مان را 
از مـا گرفته بودنـد. بعد از ۲۴ سـاعت، به مـا یک تکه 
نان سـمون که نوعی از آن مانند نان سـاندویچی بود 
و کمی پنیر فرانسـوی دادند. این پنیـر در یک قوطی 
فلزی قرار داشـت که در آن پلمپ بود و ما با کشـیدن 
آن به کف بتونی آسایشـگاه توانسـتیم در قوطی را به 
سـختی باز کنیم. به همیـن دلیل، نـام کتـاب، »نان 

سـمون و پنیر فرانسـوی« انتخاب شـد.
وی دربـاره تجربیـات خـود از دوران اسـارت، گفـت: 
این تجربـه دو چیز بـه من یـاد داد اول اینکه شـرایط 
همیشـه آن گونه که مـا می خواهیـم و اراده می کنیم، 
رخ نمی دهـد و نسـبت بـه بسـیاری از اتفاقـات مانند 
اسـارت کنترلـی نداریـم، ولـی ایـن موضـوع باعث 
نمی شـود که از آینـده ناامیـد شـویم، و دوم آنکه باید 
با شـرایط جدید خود را تطبیق دهیـم و محدودیت ها 
را برطرف کنیم. ما در دوران اسـارت بـرای همه چیز، 

از غـذا خوردن تا تجمـع بیش از دو نفـر محدودیت 
داشـتیم، ولی با این حال توانسـتیم شـرایط را به نفع 
خودمان تغییر دهیم. بسـیاری از افـراد را می توان نام 
ببرد کـه در هنـگام اسـارت سـواد خواندن و نوشـتن 
نداشـتند، ولی وقتی به ایران برگشـتند، بـه یک زبان 

خارجی مسـلط بودند.
• دوران شیرین اسارت

در ادامـه، حسـین علی گلـی کـه اسـیر تکفیری هـا 
بـود، به شـرح خاطـرات خـود پرداخت و گفت: سـال 
۱۳۹۱ و در نیمـه ماه مبـارک رمضان که مصـادف با 
والدت امام حسـن مجتبی )ع( اسـت، در سوریه اسیر 
و در روز شـهادت ایشـان آزاد شـدیم که حدود شـش 

مـاه طول کشـید.
وی افزود: وقتی قرار باشـد اتفاقـی رخ دهد، هر کاری 
هم انجام دهیـد، نمی توانیـد مانع رخ دادن آن شـوید 

و اسـارت من هم این گونـه بود.
ایـن آزاده دربـاره نحـوه اسـارت خـود، گفـت: قبـاًل 
خاطرات زیـادی راجع به اسـارت خوانـده و چیزهایی 
درباره تونل های شـکنجه شـنیده بودم، ولی در آنجا، 
این هـا را از نزدیـک دیـدم و متوجـه شـدم خوانـدن 
خاطـرات با چیزهایـی کـه می دیدیم، تفـاوت زیادی 
دارد. ایـن گروهـک نسـبت بـه بحث هـای اعتقادی 
حسـاس بودنـد و بـه افـراد فشـار وارد می کردنـد. در 
همـان روز اول، روی اسـامی تمرکـز کردند، دو اسـم 
بود که آنهـا را خیلـی عصبانی می کـرد، این دو اسـم 
عبـارت بودنـد از »علـی« و »حسـین«. اسـم مـن 
مخلوطـی از هـر دو بـود و همـان روز اول، بـه دلیـل 
اسـمم مـورد ضـرب و شـتم قـرار گرفتـم. وی ادامه 
داد: من و خیلی از دوسـتان اسـیر از همان ابتـدا به یاد 
کاروان اسـرا بعـد از واقعه عاشـورا افتادیـم و من فکر 
می کـردم چگونه کودکـی ماننـد رقیه ایـن کتک ها 
را تحمـل کـرده اسـت درحالیکـه مـا مرد هسـتیم و 
تحمـل برخـی از شـکنجه ها آسـان نبـود. وی تاکید 
کـرد: چیزی کـه برای مـن جالـب بـود و در صحبت 
دوسـتان نیز وجود داشـت، عنایت هایی بـود که به ما 
می شـد. همین باورها بود که مـا را نجات داد و شـاید 
در ابتدا، ما در اسـارت آنها قرار داشـتیم، ولـی در انتها 
به گونه ای آنها اسـیر ما شـدند. مهم تریـن عاملی که 
ما را نجـات داد، صبـر بود. در قـرآن نیز بارهـا به صبر 
اشـاره شـده اسـت. حتی در دیداری که با مقام معظم 
رهبری داشـتیم، به ما گفتند که شـما نتیجه صبرتان 
را دیدیـد و مثل کسـانی بودید که به حبشـه رفتند. ما 
به چشـم دیدیم که بعد از هر سـختی، آسودگی است 
و البتـه این آسـودگی حتمـاً آزادی نیسـت و می تواند 
شـهادت را هم شـامل شـود. این مقاومـت، به هدف 
و عقیده مـا ارتباط داشـت و هر چه اعتقادمان بیشـتر 

بـود، تحملمان هم بیشـتر می شـد.

آزادگی در اسارت، جاِن کالم »جان ایران«
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طراحـی و پیـاده سـازی یـک محیـط ایمـن  
در سـازمان های مـدرن اطالعاتـی یکـی از 
چالش هـای اساسـی در عصر حاضر محسـوب 
می گـردد. بـرای بسـیاری از سـازمان ها و 
مؤسسـات اهمیـت و ضـرورت توجـه جـدی 
بـه مقولـه امنیـت اطالعـات هنـوز در هالـه ای 
ازابهـام قـرار دارد و برخـی دیگرامنیـت را تـا 
سـطح یک محصول تنزل داده و فکـر می کنند 
که بـا تهیـه یک محصـول نـرم افـزاری خاص 

ونصـب آن درسـازمان خـود، امنیـت را بـرای 
سـازمان خـود بـه ارمغـان می آورنـد. بخاطـر 
داشـته باشـیم که امنیـت یـک فرآیند اسـت نه 
یـک محصول.وجـود یـک حفـره و یا مشـکل 
امنیتـی، می تواند یک سـازمان را بـه روش های 
متفاوتی تحـت تأثیر قـرار خواهـد داد. آشـنائی 
بـا عواقـب خطرنـاک یـک حفـره امنیتـی در 
یک سـازمان و شناسـائی مهم تریـن تهدیدات 
امنیتـی کـه می تواند حیـات یـک سـازمان را با 

مشـکل مواجه نمایـد، از جملـه مـوارد ضروری 
بـه منظـور طراحـی و پیـاده سـازی یـک مدل 
امنیتی دریک سـازمان اسـت. به همیـن دالیل 
هزینه پیشـگیری از یک مشکل امنیتی، همواره 
کمتر از هزینه بازسـازی خرابی متأثر از آن است 
چـرا که یـک مشـکل امنیتی کـه باعـث از بین 
رفتـن اطالعـات مشـتریان می شـود، می تواند 
پیامدهـای قانونـی را بـرای یـک سـازمان بـه 

دنبال داشـته باشـد.

امین رضایی
سرمقالـــه
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امنیت یک فرآیند است نه یک محصول
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نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

 تکمیل سالن اجالس در روند
مناسبات بین المللی اثرگذار خواهد بود

تاج فصل فعالً بر سر مورایس و سپاهان است؛

 هفته دوم
مثل هفته اول

افغانستان در یک سالی طالبان چه شکلی است!

 کارنامه طالب ها
چنگی به دل نمی زند

3

2

شهرداراصفهان خبر داد:

رونمایی و کلنگ زنی پروژه های جدید 
عمرانی در منطقه سه

چهره روز

معاون وزیر دفاع:

اصفهان توانایی ساخت هواپیمای 
مسافربری و تجاری را دارد

6

مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی از نیروهای 
مسلح گفت: در سفر اخیر رییس جمهور به اصفهان و بازدید از 
شرکت هواپیماسازی ایران )هسا( بر توانمندی این مجموعه تاکید 
شد و اصفهان توانایی ساخت هواپیمای مسافربری و تجاری را دارد.

منبع: ایمنا
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رئیس اتحادیـه اغذیه و ساندویچ فروشـان 
اصفهـان بـا اشـاره بـه افـت ۵۰ درصـدی 
فـروش در ایـن صنـف، گفـت: افزایـش 
قیمـت سـاندویچ موجـب ریـزش ۷۰ 
درصـدی واحدهـای این صنـف و تعطیلی 

آنهـا شـده اسـت.
مرتضـی اساسـی در گفت وگـو بـا ایسـنا 
دربـاره افزایـش قیمت انـواع سـاندویچ در 
اصفهـان، اظهـار کرد: حـدود دو مـاه پیش 
کمیسـیون نظارت و بازرگانـی قیمت های 
جدیـد را بـرای این صنـف تعیین کـرد، اما 
برخی همـکاران به دلیـل نوسـانات روزانه 
قیمت هـا در بـازار، قیمت هـای جدیـد را 

نصـب و اعمـال نکرده انـد.
• هنـوز برخـی نرخ نامه های جدید 

را از اتحادیه نگرفته اند
وی البتـه با اشـاره به کاهش قیمـت روغن 
در بـازار، گفـت: بـا این وجـود هنـوز برخی 
نرخ نامه های جدیـد را از اتحادیه نگرفته اند 
و اگر فردی از واحد صنفی شـکایت داشـته 
باشـد، امـا اگر قیمـت واحـد صنفـی مغایر 
با آنالیـز اتحادیـه باشـد، از سـوی تعزیرات 

جریمـه می شـوند.
رئیس اتحادیـه اغذیه و ساندویچ فروشـان 
اصفهـان گفـت: قیمـت انـواع سـاندویچ 
در دو مرحلـه گـران شـد؛ در یـک مرحلـه 
ابتـدا قیمـت نـان سـاندویچی و از سـوی 
دیگـر قیمـت مـواد اولیـه بیـش از انتظـار 
افزایـش یافـت. از سـوی دیگـر، دو برابـر 
شـدن افزایـش قیمـت اجاره بهـا، موجـب 

گرانـی سـاندویچ شـد.
وی تأکیـد کـرد: در حـال حاضـر میـزان 
فروش سـاندویچ و اغذیه در اصفهان حدود 

۵۰ درصـد افت داشـته اسـت.
اساسـی افـزود: در حـال حاضـر قیمـت 
همبرگـر بـا ۱۰۰ گـرم گوشـت ۴۵ هـزار 
تومـان، فالفـل ۶ قرصـه ۲۵ هـزار تومان، 
سـاندویچ بنـدری و هنـدی بیـن ۳۰ تا ۳۵ 
هـزار تومـان قیمت گـذاری شـده اسـت.

وی تاکیـد کرد: بـه تنهایـی افزایش قیمت 
نـان سـاندویچی از ۸ هـزار تومـان بـه ۲۴ 
هـزار تومـان بـود کـه همیـن عامـل بـه 
تنهایـی سـاندویچ را تـا ایـن انـدازه گـران 
نمی کـرد، اما بـاال رفتـن قیمت انـواع مواد 
اولیـه از جملـه سوسـیس، کالباس، سـس 
و همچنیـن روغـن باعث گرانی سـاندویچ 

شـد.
• قیمـت انـواع سـاندویچ بیش از 
۱۰۰ درصد افزایش داشـته است

رئیس اتحادیـه اغذیه و ساندویچ فروشـان 
اصفهـان تصریح کـرد: درمجمـوع قیمت 
انواع سـاندویچ نسـبت به پیش از گرانی ها 
بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته، از سـوی 
دیگر به دلیـل باال رفتـن قیمت ها، کیفیت 

سـاندویچ کاهش یافته است.
وی ادامـه داد: افزایـش قیمـت سـاندویچ 
موجب ریـزش ۷۰ درصـدی واحدهای این 

صنـف و تعطیلی آنها شـده اسـت.

 فروش ساندویچ
 و اغذیه در اصفهان

 ۵۰ درصد افت
کرده است

رئیس اتحادیه اغذیه و 
ساندویچ فروشان اصفهان:

 مریـم یـادگاری  شـهردار اصفهـان گفـت: در هفتـه جاری 
ایسـتگاه شـماره ۲۷ آتش نشـانی اصفهـان در خیابـان چهارباغ 
پایین که نزدیک ترین ایسـتگاه به بازار اصفهـان، بافت تاریخی 

شـهر و محور چهاربـاغ اسـت را افتتاح خواهیـم کرد.
علی قاسـم زاده روز شـنبه ۲9 مردادماه در برنامه رادیویی »سالم 
اصفهان«، با تاکیـد بر تالش شـهرداری برای اتمـام پروژه های 
نیمه تمام شـهر، اظهـار کـرد: از هفته جـاری هر دو هفتـه یکبار 
پروژه هـای عمرانـی، فرهنگـی و خدماتـی را تـا پایـان سـال 

رونمایـی یا آغـاز خواهیـم کرد.
او با بیـان اینکه در هفتـه جاری کلنـگ زنی و افتتـاح پروژه های 
منطقه سـه شـهرداری را در دسـتور کار داریم، افزود: بازار بزرگ 
اصفهـان شـریان اصلی شـهر محسـوب می شـود کـه در طول 
تاریخ بـا اتصـال میـدان امام علـی )ع( بـه میـدان امـام )ره(، دو 

دولتخانـه سـلجوقی و صفـوی را به هـم وصل کرده اسـت.
شـهردار اصفهـان خبـر داد: یـک کیلومتـر از مرمـت کـف و 
سبک سـازی سـقف این محور گردشـگری بـه عنوان میـدان تا 

میدان آماده بهره برداری اسـت و روز چهارشـنبه دوم شهریورماه 
۱۴۰۱ بـا حضـور بازاریـان رونمایی خواهد شـد.

او بـا تاکیـد بـر اینکـه از سـال 9۸ اقـدام بزرگـی در محـور 
گردشـگری میـدان تا میـدان آغـاز شـده اسـت، تصریـح کرد: 
ایـن پـروژه حـدود ۲۰ کیلومتـر طـول دارد کـه مرمـت کـف و 
سبک سـازی سـقف آن توسـط مرمت گران در حال انجام است، 
اما به دلیل شـرایط خـاص بـازار و عرض کـم، انجام ایـن پروژه 
طوالنـی و فرسایشـی شـده و نارضایتـی بازاریـان را بـه همراه 

داشـته اسـت.
بـه گفتـه او، در یک سـال اخیر بـر تکمیل هـر چه سـریع تر این 
پـروژه توسـط سـازمان نوسـازی و بهسـازی شـهرداری تاکیـد 

شـده است.
• افتتاح ایستگاه شـماره ۲۷ آتش نشانی در خیابان 

چهارباغ پایین
قاسـم زاده گفت: در هفته جاری ایستگاه شـماره ۲۷ آتش نشانی 
اصفهـان در خیابـان چهاربـاغ پایین کـه نزدیک ترین ایسـتگاه 

به بـازار اصفهـان، بافت تاریخی شـهر و محـور چهارباغ اسـت، 
افتتـاح می شـود.

او با بیان اینکـه پـروژه مرکز تخصصی ویـژه کـودک و نوجوان 
در هفته جـاری در محلـه دردشـت کلنگ زنی می شـود، تصریح 
کرد: منطقه سـه شـهرداری اصفهـان از لحـاظ مراکز تخصصی 
ویژه کودک و نوجـوان دچار محدودیت اسـت که بـا احداث این 
کتابخانه و مرکـز تخصصی، یکی از نیازهای مهـم اهالی منطقه 

برطرف خواهد شـد.

شهرداراصفهان خبر داد:
رونمایی و کلنگ زنی پروژه های جدید عمرانی در منطقه سه

مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: در چهارماه نخست 
سال، 9 هزار و 99 فقره اظهارنامه صادرات به ارزش ۴۲۱ 
میلیون و ۸99 هزار و ۷۲۰ میلیون دالر از استان اصفهان 
داشته ایم. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
رشد چندانی از نظر ارزشی نداشته و وزن صادرات ۱۵ درصد 

کاهش یافته است.
رسول کوهستانی پژوه در جلسه کارگروه توسعه صادرات 
استان اصفهان اظهار کرد: در چهارماهه ۱۴۰۱، 9 هزار و 99 
فقره اظهارنامه صادرات به ارزش ۴۲۱ میلیون و ۸99 هزار 
و ۷۲۰ میلیون دالر از استان داشته ایم؛ این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد چندانی از نظر ارزشی نداشته 

و وزن صادرات ۱۵ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: محصوالت سرامیکی، میوه های خوراکی، چدن 
و آهن، محصوالت شیمیایی غیرآلی، فرش و کف پوش از 
اصفهان به کشورهای عراق، امارات، چین، تایلند، اندونزی، 
پاکستان، افغانستان، هند، ترکیه، ایتالیا، غنا، ارمنستان، 
ترکمنستان، میانمار، کره جنوبی و آذربایجان صادر شده 

است.
مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: در چهارماهه 
۱۴۰۱، در بخش واردات ۱۲۲۵ فقره اظهار نامه به ارزش 
۲۰۰ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۴9۴ هزار دالر و وزن بیش از ۳۳ 
میلیون کیلوگرم داشته ایم و درآمد گمرکات استان بیش از 

سه هزار میلیارد ریال بوده است.
• بخش خصوصی مشتری دیپلماسی اقتصادی 

وزارت امور خارجه است
محمد عسگری، عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان 
استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: در بخش دیپلماسی 
اقتصادی ۲۲ ابزار وجود داشته که دو مورد آن در اختیار بخش 
خصوصی است. در بخش داخلی عموماً بخش حاکمیتی در 
دیپلماسی اقتصادی نقش آفرینی می کند. بخش خصوصی 
مشتری دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه است اما 

معموالً نگاه باال به پایین به این بخش وجود دارد.
وی افزود: دیپلماسی اقتصادی فقط در بخش صادرات 

اهمیت نداشته و باید در واردات نیز دیپلماسی اقتصادی 
باید به کار گرفته شود تا تراز تجاری کشور معادل یک باشد. 
آنچه از دیپلماسی اقتصادی انتظار داریم کمک به خروج از 
خام فروشی و افزایش توجه به کاالهایی است که خلق 

ثروت می کند.
عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان استان اصفهان 
گفت: در معامالت با کشورهای همجوار موضوع 
تراکنش های مالی، حمل و نقل و سفرهای خارجی 
مشکل آفرین شده است. تجار برای دریافت ویزا روزهای 
زیادی باید معطل شوند. یکی از اصلی ترین مشکالت، باال 
بودن هزینه های ارتباط با کشورهای مقصد به دلیل استفاده 

از واسطه ها است. نقل و انتقاالت پولی اکنون با مشکالت 
زیادی مواجه است و این موضوع هزینه های صادرات را 

افزایش داده است.
• بازار تجارت عربستان در حال از دست رفتن 

است
وی افزود: یکی از بازارهای بزرگ صادراتی ایران، عربستان 
بوده که به دلیل هزینه های زیاد در حال از دست رفتن 
است. یکی از هزینه های عمده یک صادرکننده بازاریابی 
است. با توجه به امکانات ارتباطی سفارتخانه ها، پیشنهاد 
می شود میزی در سفارت کشورهای عمده صادراتی 
همچون امارات، روسیه، قطر، عمان و ترکیه در اختیار بخش 

خصوصی قرار داده شود تا بازاریابی و شناسایی محیطی را از 
این طریق انجام دهند.

• کاهش ۳۶ درصدی صادرات ایران به عراق
عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان استان اصفهان 
گفت: در چهارماهه ۱۴۰۱، صادرات ایران به عراق ۳۶ 
درصد کاهش یافته و صادرات ترکیه به عراق در همین مدت 
زمان افزایش پیدا کرده است که نشان می دهد ترکیه درحال 
گرفتن بازارهای صادراتی ایران است. هزینه ریسک تولید 
کننده نسبت به رقبا افزایش یافته است و این موضوع نشان 
می دهد دیپلماسی اقتصادی برای بخش خصوصی موفق 

عمل نکرده است.

مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:

کاهش ۱۵ درصدی وزن صادرات استان اصفهان در ۴ ماهه ۱۴۰۱

مهدی صفری، در »کارگروه توسعه صادرات استان اصفهان« در استانداری 
افزود: در این راستا با هر کشوری که منافع کشور ما را حفظ کند، ارتباط برقرار 
خواهیم کرد، البته حفظ منافع دوسویه است زیرا امکان حفظ منافع بصورت 

یکسویه وجود ندارد.
وی ادامه داد: در زمان حاضر بیشترین تالش وزارت امور خارجه ایران بر روی 
برجام است و وزیر امور خارجه کشورمان، روزانه بیش از ۱۰ تماس تلفنی با 
وزریران امور خارجه کشورهای مختلف برقرار می کند تا این کار را به نتیجه 

برسد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه اظهار داشت: ما نمی توانیم سیاست 
کشورهای مختلف را تغییر دهیم زیرا هر کشوری بدنبال حفظ منافع ملی کشور 

خویش است.
وی خاطرنشان کرد: ستاد هماهنگی اقتصادی از ۴۴ سال پیش تاکنون در وزارت 
امور خارجه فعال بوده است و ۲۳ سازمان و وزارتخانه عضو این ستاد هستند و در 

این ستاد حضور دارند.
صفری همچنین بیان کرد: آخرین اطالعات در باره ُمناقصات و پروژه های 
شرکت های هدف خارجی بر روی سایت وزارت امور خارجه قابل حصول است و 
شرکت های دانش بنیان دارای توانایی صادراتی، از طرف معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری به ما معرفی می شوند.
به گفته وی، تاکنون اطالعات و مشخصات ۳۵۰ شرکت دانش بنیان بر روی سایت 
وزارت امور خارجه قرار داده شده است و ما نمایندگی های خود را موظف کرده ایم 
تا در زمینه این شرکت ها تبلیغ کنند و کار صادرات خود را از طریق آنها انجام دهند.

وی افزود: روسیه، قزقستان و اُزبکستان بازارهای خوبی برای صادرات محصوالت 
مختلف تولیدی، لوازم یدکی و خدمات فنی مهندسی کشورمان هستند و 
صادرکنندگان باید در این زمینه از طریق نمایندگی های وزارت امور خارجه در 

استان ها همت ُگمارند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: فعاالن اقتصادی 
و صادرکنندگان باید مشکالت خود را با مسوول نمایندگی وزارت امور خارجه در 

استان خود پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه چین بازار خوبی برای صادارت محصوالت ایرانی است، افزود: 
امکانات زیادی برای صادرات محصوالتی نظیر زعفران، ُمرکبات، لبنیات، سیب و 

سنگ به این کشور فراهم شده است.
صفری در عین حال خاطرنشان کرد: ما هم اکنون با کمبود ۲ هزار و ۵۰۰ دستگه 
واگن قطار در سرخس برای صادرات مصالح ساختمانی خود به تاجیکستان 
مواجهیم، بویژه اینکه اینگونه کشورها بازار خوبی در زمینه صادرات سنگ، کاشی، 

سرامیک و شیرآالت دارند.
به گزارش ایرنا، جلسه کارگروه توسعه صادرات استان، امروز با حضور معاون 

دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه و استاندار اصفهان برگزار شد
در این جلسه گزارشی از صادرات و واردات استان، فعالیت انجمن صادرکنندگان و 
نیز پیشنهادهای توسط تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی اصفهان و کاشان ارائه شد.

 معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، امروز با هدف حضور در بیست و 
سومین نشست ساالنه اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل سراسر 
کشور، بازدید از سالن اجالس سران در اصفهان، دیدار با فعالن اقتصادی و بازدید 

از شرکت های دانش بنیان به این استان سفر کرده است.

معـاون دیپلماسـی اقتصـادی وزیـر امـور خارجه 
گفـت: جمهـوری اسـامی ایـران در ارتبـاط بـا 
کشـورهای دنیا، سیاسـت ُمتوازنـی دارد و نگاه ما 
به شـرق و غرب، هیچـگاه جنبه صرف و یکسـویه 

نداشـته است.

 سیاست خارجی ایران
با دنیا ُمتوازن است

 معاون وزیر امور خارجه
در »کارگروه توسعه صادرات استان اصفهان«:

گزارش

نهضـت مدرسه سـازی در اسـتان 
اصفهـان بـا گذشـت تنهـا یکسـال از 
فعالیـت دولـت سـیزدهم بـا سـاخت 
۱۰۱ فضـای آموزشـی، پرورشـی و 
ورزشـی تحقـق یافـت. یـک سـال از 
سـپردن سـکان اداره کشـور به دولت 
سـیزدهم می گـذرد، دولتـی کـه بـه 
ریاسـت آیت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی 
و بـا شـعار »دولـت مردمـی، ایـران 
قوی« کار خـود را آغاز کـرد و به اذعان 
بسـیاری از کارشناسـان و ناظـران، در 
تاریـخ دولت هـای پـس از انقـالب، 
هیچ دولتـی به انـدازه دولت سـیزدهم 
و آیت اهلل رئیسـی میراث دار مشکالت، 
ضعف هـا و کاسـتی های برجای مانده 

از دولـت پیـش از خـود نبـوده اسـت.
وضعیـت بـد شـاخص های کالن 
اقتصـادی، کسـری بودجـه، کاهـش 
ارزش پـول ملی، تـورم باال و بسـیاری 
دیگـر از چالش هـا کـه ماحصـل 
سیاسـت گذاری ها و اقدامات نادرسـت 
سـال های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی 
را رقـم زد که بـه گفته آیت اهلل رئیسـی 
در اولیـن حضـور وی در جلسـه هیات 
دولت کـه بـا وزرای دولت قبـل برگزار 
شـد، نخسـتین چالش پرداخت حقوق 

مردادمـاه بـود!
بااین حال گرچـه چالش ها بسـیار زیاد 
بوده و هسـت، امـا باهمت مسـئوالن 
دولت سـیزدهم اعـم از رئیس جمهور، 
وزرا و سـایر ارکان دسـتگاه اجرایـی، 
طـی یـک سـال گذشـته عـالوه بـر 
رفـع بسـیاری از چالش هـای گذشـته 
و تـالش بـرای ریل گـذاری صحیـح 
بـرای حرکـت به سـوی شـرایط بهتر، 
اقدامات ارزشـمندی نیـز در حوزه های 
مختلـف عملکـردی صـورت گرفتـه 
اسـت که به نظـر می رسـد باگذشـت 
یـک سـال از اسـتقرار دولـت اکنـون 
نوبـت بـه بازخوانی آن رسـیده اسـت.

اسـتان اصفهان از سـال های گذشـته 
با مشکالت مدارس فرسـوده، نیازمند 
تخریـب، مقاوم سـازی و در چالـش 
جدید با فرونشسـت مواجه بـود دولت 
توانسـت بخشـی از این مشـکل را در 
مدت یک سـال اخیر رفع کنـد؛ این در 
حالی اسـت که بنا به گفته کارشناسان 
امر، فضای آموزشی مناسـب به لحاظ 
سـخت افزاری و نرم افزاری تأثیر بسیار 
بسـزایی در ایجـاد انگیـزه و ترغیـب 
دانش آمـوزان بـه ادامه تحصیـل دارد.

در زمـان حاضـر بیـش از ۱۰ هـزار 
کالس درس با قدمت باالی ۴۰ سـال 
در اسـتان وجـود دارد کـه ۳۰ درصـد 
فضای آموزشی استان را در برمی گیرد 
کـه این مهـم در دسـتور کار نوسـازی 
مدارس با مشـارکت خیران قـرار دارد.

مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
مـدارس اسـتان اصفهـان یکـی از 

دسـتاوردهای شـاخص این اداره کل را 
در یک سـال گذشته سـاخت و تکمیل 
فضاهای آموزشـی، پرورشی و ورزشی 
عنـوان کـرد و گفـت: در ایـن مـدت 
۱۰۱ پـروژه در اسـتان بـه بهره برداری 

رسـیده اسـت.
مجیـد نسـیمی در گفت وگـو بـا ایرنـا 
افـزود: ایـن پروژه هـا در قالـب ۶۴۴ 
بـاب کالس بـا زیربنـای ۸۴ هـزار و 
۲۴۸ مترمربـع تکمیـل و تحویـل 
آموزش وپرورش اسـتان شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه وضعیـت پروژه های 
تحویلی برحسـب محل تأمیـن اعتبار 
گفـت: بـر ایـن اسـاس ۱۱ پـروژه بـا 
۶۵ کالس درس و ۱۱ هـزار و ۴9۰ 
مترمربع زیربنا توسـط خیرین اسـتان 
احداث شـده کـه ۱۱ درصـد مجمـوع 

پروژه هـا را شـامل می شـود.
مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
مـدارس اصفهان افـزود: همچنین ۶۸ 
پـروژه بـا ۳۶۳ بـاب کالس و ۶۲ هزار 
و ۱۵۱ مترمربـع زیربنـا بـا مشـارکت 
خیـران اسـتان احـداث شـده کـه 
۴۵ درصـد مجمـوع پروژه هـا شـمار 

یـد. می آ
وی همچنین بـه ۲۲ پروژه بـا ۴۴ باب 
کالس و زیربنـای ۲۲ هـزار و ۳9۵ 
مترمربـع توسـط دولـت اشـاره کـرد 
کـه ۲۲ درصـد پروژه هـای آموزشـی، 
پرورشـی و ورزشـی اسـتان را شـامل 

. می شـود
نسـیمی بـه پروژه هـای تحویلـی 
براسـاس نـوع کاربـری اشـاره کـرد و 
گفت: در حـوزه فضاهای آموزشـی ۶۳ 
پروژه بـا ۴۳9 بـاب کالس و ۱۲ پروژه 
بـا ۲۷ کالس در بخش توسـعه فضای 

آموزشـی احداث شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: در حـوزه 
فضاهای ورزشـی نیز از مجمـوع ۱۰۱ 
پروژه، ۱۰ سـالن ورزشی و زمین چمن 
بـا زیربنـای ۱۲ هـزار و ۵۱۵ مترمربـع 
و در بخـش فضـای پرورشـی نیـز 
۱۶ فضـای پرورشـی در قالـب سـالن 
نمازخانـه، کتابخانـه، اجتماعـات و 
خوابـگاه در اسـتان احـداث، تکمیل و 
تحویل آموزش و پرورش شـده اسـت.

به گفتـه مدیـرکل نوسـازی، توسـعه 
و تجهیـز مـدارس اصفهان، ایـن ۱۰۱ 
پـروژه آموزشـی، ورزشـی و پرورشـی 
در شهرسـتان های آران و بیـدگل، 
اردسـتان، باغبهادران، برخوار، بن رود، 
بوییـن و میاندشـت، جلگه، چـادگان، 
خمینی شـهر، خوانسـار، خوروبیابانک، 
دهاقـان، زرین شـهر، زواره، سـمیرم، 
شاهین شـهر، فریـدن، فریدونشـهر، 
کاشـان، گلپایـگان، مبارکـه، میمـه و 
نطنـز احداث شـده و بـه بهره بـرداری 

رسـیده اسـت.
مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 

مـدارس اصفهـان یکـی از پروژه های 
شـاخص دولـت را در حـوزه سـاخت 
فضاهای آموزشـی در اسـتان اصفهان 
افتتـاح بزرگتریـن مدرسـه تخصصی 
اُتیسـم در ناحیـه چهـار کالنشـهر 

اصفهـان عنـوان کـرد.
وی ادامـه داد: ایـن مجتمـع آموزشـی 
بـا سـه هـزار و ۵۰۷ مترمربـع زیربنـا، 
۲۲ کالس درس و اتاق هـای تاریـک، 
گفتـار درمانـی، فیزیوتراپـی، ورزش، 
کار درمانی، بـازی درمانی، بهداشـت، 
مشـاوره، سـایت رایانـه و کارگاه های 
خیریـن  مشـارکت  بـا  آموزشـی 
مدرسه سـاز زنـده یـاد حـاج محمـد 
سـالمتیان، حـاج حسـن حـدادی، 
اداره کل  و  سـالمتیان  حمیدرضـا 
نوسـازی مـدارس اسـتان اصفهـان 
احداث و به بهره برداری رسـیده اسـت.

نسیمی با اشـاره به ویژگی های خاص 
ایـن مجتمـع آموزشـی گفـت: ایـن 
مدرسـه در راسـتای گسـترش عدالت 
آموزشـی بـه عنـوان اولویـت دولـت 
سـیزدهم، بـرای کـودکان اسـتثنایی 

احـداث شـده اسـت.
و  توسـعه  نوسـازی،  مدیـرکل 
تجهیـز مـدارس اصفهـان افـزود: 
در مـدت یکسـال گذشـته عملیـات 
استانداردسـازی بیش از ۲ هزار کالس 
در قالـب ۲۴۰ مدرسـه در اسـتان آغاز 

شـده کـه در حـال اتمـام اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: برای این منظور 
اعتبـاری بالـغ بـر ۸۴۰ میلیـارد ریـال 
بـرای استانداردسـازی سیسـتم های 
گرمایشـی غیراستاندارد اسـتان به این 

اداره کل اختصـاص یافـت.
مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
مـدارس اصفهـان افـزود: عملیـات 
اجرایـی استانداردسـازی سـامانه های 
گرمایشـی این مـدارس تـا اول مهر و 
آغاز فصـل سـرما بـه اتمام می رسـد.

نسـیمی همچنیـن بـه تخصیـص 
اعتبـار یکهـزار و ۵9۷ میلیـون ریالـی 
در یکسـال گذشـته در زمینـه تعمیر و 
تجهیـز فضاهای آموزشـی، پرورشـی 

و تربیتـی مـدارس اشـاره کـرد.
وی یادآور شـد: این اعتبـار برای تأمین 
تجهیـزات تخصصی هنرسـتان های 
فنی و مراکـز کاردانش اسـتان، تأمین 
تجهیـزات مربـوط به هوشمندسـازی 
مـدارس، تأمیـن تجهیـزات مربـوط 
بـه کالس هـای آزمایشـگاهی مثـل 
کیت های آموزشـی زیسـت، شـیمی، 
فیزیکـی و علـوم ریاضـی در مقاطـع 
ابتدایی در سـطح اسـتان هزینه شـده 

اسـت.
مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
مـدارس اصفهـان افـزود: همچنیـن 
در راسـتای مرمـت و مقـاوم سـازی 
مـدارس، ۲۰۰ هـزار مترمربـع عایـق 
رطوبتی در سـطح بـام مدارس اسـتان 

نصـب شـده اسـت.
معـاون پژوهـش، برنامه ریـزی و 
توسـعه منابـع اداره کل آمـوزش و 
پـرورش اصفهـان نیـز بـا اشـاره بـه 
وجود ۲۱ مدرسـه کانکسـی دارای ۲۴ 
کالس درس با جمعیـت دانش آموزی 
۱۷۶ نفـر در شهرسـتان های بوییـن 
و میاندشـت، فریدونشـهر و چـادگان 
گفت: در یکسـال اخیر ۲ باب مدرسـه 
جایگزین شـده و احداث هفت مدرسه 

نیـز در دسـت اجراسـت.
سـید علـی مدینـه همچنیـن تعـداد 
مدارس سـنگی اسـتان را ۳۸ مدرسـه 
بـا ۱۲۸ کالس درس و جمعیـت 
دانش آمـوزی حـدود یکهـزار نفـر در 
شهرستان های سـمیرم، فریدونشهر و 
کاشـان عنوان کرد و گفت: بـرای این 
منظور در یکسـال گذشته سـه مدرسه 
جایگزین شـده و سـاخت سـه مدرسه 

نیـز در دسـت اجراسـت.

وی تاکیـد دولـت را بـر جایگزینـی 
مـدارس جدیـد بـه جـای مـدارس 
کانکسـی و سـنگی دانسـت و گفـت: 
در این راسـتا پنج مدرسـه کانکسـی با 
جمعیـت دانش آمـوزی بـاالی ۱۰ نفر 
در طرح کشـوری شـهید پناهی که به 
همت خیـران، بسـیجیان و جهادگران 
از ۲۸ تیـر آغـاز شـده، جایگزیـن ایـن 

مـدارس می شـود.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسـعه 
منابـع اداره کل آمـوزش و پـرورش 
اصفهـان، همچنیـن بـه توجـه ویـژه 
دولـت سـیزدهم بـه محرومیت زدایی 
در مناطـق کم برخوردار اسـتان اشـاره 
کـرد و گفـت: در ایـن راسـتا اعتبـاری 
بالـغ بـر ۱۰۶ میلیـارد تومـان بـرای 
احداث ۳۱ مدرسـه بـا زیربنـای حدود 
۲9 هزار مترمربـع و ۲۱۰ کالس درس 

در اسـتان تخصیـص یافته اسـت.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسـعه 
منابـع اداره کل آمـوزش و پـرورش 
اصفهـان بـا تاکیـد بـر اینکـه زنـگ 
برنامه ریـزی بـرای بررسـی، نظـارت 
و رسـیدگی بـه وضعیـت مـدارس در 
اسـتان اصفهـان در یکسـال اخیـر به 
صـدا درآمده اسـت گفت: ایـن مهم در 
اولویت دولت سـیزدهم قـرار دارد. وی 
یادآور شـد: در زمـان حاضر با بررسـی 
کارشناسـان مربوطه هر مدسـه ای که 
غیرقابل اسـتفاده و نیازمنـد تخریب و 
یـا استحکام بخشـی باشـد در دسـتور 
کار آموزش و پرورش قـرار دارد. مدینه 
افـزود: در سـفر اخیـر رییس جمهور به 
اسـتان اصفهان اعتباراتی برای احداث 
و تعمیر مـدارس در اسـتان اختصاص 

یافته اسـت.
بیش از 9۰۵ هـزار دانش آموز در سـال 
تحصیلی گذشـته در پنـج هـزار واحد 
آموزشـی در اسـتان اصفهان تحصیل 

کردند.

ساخت ۱۰۱ فضای آموزشی
نهضت مدرسه سازی در استان اصفهان محقق شد؛
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معـاون توسـعه ورزش اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان اصفهـان 
گفت: توسـعه همگانی ورزش در این اسـتان مسـتلزم مشـارکت بیشتر 
نهادهای مختلف و دسـتگاه های اجرایی اسـت تـا به این وسـیله بتوان 
برنامه ها و رویدادها را افزایش داد و تشـویق همگانـی را برای رو آوردن 

بـه فعالیت هـای بدنی رقـم زد.
علیرضا امینـازاده افـزود: توسـعه ورزش به ویـژه درخانواده هـا نیازمند 
مشـارکت بیشـتر دسـتگاه های مختلـف از جملـه آموزش و پـرورش و 
شـهرداری اسـت و بایـد هیـات هـای ورزشـی برنامه هـای خـود را در 

راسـتای کشـف اسـتعدادها و همچنین رونق ورزش در بیـن خانواده ها 
داشـته باشـند تـا بـه ایـن وسـیله رشـته های مختلـف در خانواده هـا 

توسـعه پیـدا کند.
معـاون اداره کل ورزش و جوانـان اصفهـان تصریـح کـرد: از طرفـی 
هرچـه بتوان مشـارکت بخـش خصوصـی در توسـعه ورزش را داشـته 
باشـیم می توان بـرای رونـق فعالیت هـای بدنـی امیـدوار بود لـذا باید 
برنامه ریـزی جامع بـرای حمایـت از بخـش خصوصی ضروری اسـت.

امینازاده خاطرنشـان کرد: از آنجا که ورزش نقش اساسی در پیشگیری 

از آسـیب های اجتماعی نظیـر اعتیـاد دارد لذا بـا سـرمایه گذاری در آن 
می توان بسـیاری از هزینه هـای اجتماعی را کاهش داد و افزایش شـور 
و نشـاط در سـطح جامعه را رقـم زد.وی گفـت: همچنیـن رونق ورزش 
در مناطـق کم برخـوردار نقش اساسـی در توسـعه محلی ایفـا می کند و 
بسـیاری از آسـیب های اجتماعی را می کاهد. بـه گزارش ایرنا، اسـتان 
اصفهـان ۲۸ شهرسـتان و افـزون بر پنـج میلیـون و ۳۰۰ نفـر جمعیت 
دارد. حـدود ۳۷۵ هـزار ورزشـکار سـازمان یافتـه و یـک هـزار و ۷۰۰ 

باشـگاه در این اسـتان فعالیـت می کنند.

توسعه همگانی ورزش در 
اصفهان مستلزم مشارکت 
بیشتر دستگاه های 
اجراییست

معاون اداره ورزش و جوانان استان اصفهان:

بازار

ISFAHAN
N E W S
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شهرستان

Isfahan News

برج  طوالنی ترین  کلیسان،  برج  چهل 
کبوترخانه کشور با ۲۰ برج به هم چسبیده 
پیربکران  بخش  کلیسان  روستای  در 

فالورجان قرار دارد.
فالورجان بیش از 5۰ برج کبوترخانه دارد 
واین برج کبوتر 13۲ متر طول و هشت 

متر ارتفاع دارد.
عمارت چهل برج روستای کلیسان، یک 
مشابه  بدون  و  نظیر  بی  کمیاب،  سازه 
مردم  برای  کلیسان  برج  چهل  است. 
منطقه فالورجان از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار می باشد. بیشتر زمین های منطقه 
فالورجان اصفهان، کشاورزی هستند و در 
زمان قدیم از فضوالت به عنوان کودهای 

کشاورزی استفاده می کردند.
• کلیسان را چرا ساختند؟

کشاورزان برای آن که بتوانند کود مناسب 
برای  کنند  تهیه  خود  محصوالت  برای 
کبوتران مهاجر النه می ساختند. از همین 
جهت چهل برج کلیسا به دست همین 
کشاورزان ساخته شد و مورد استفاده قرار 
گرفت. برخی پژوهشگران عمر این برج را 

حدود ۴۰۰ الی ۴5۰ سال تخمین زده اند.
برج  از 3۲  کلیسان  برج  چهل  اصل  در 
استوانه ای شکل تو در تو ساخته شده است 
که در اصطالح مردم محلی، به چهل برج 
معروف شده است. شهرستان فالورجان 
که  دارد،  زیادی  بسیار  خانه های  کبوتر 
بعضی از آن ها تک برج و بعضی ها مانند 
چهل برج کلیسان دارای برج های بیشتری 
هستند. اکثر برج های چند قلو از ۴، ۶ یا 
حداکثر ۸ استوانه تشکیل شده اند، اما این 
برج از 1۲ استوانه و ۲ قسمت ابتدایی و 

انتهایی تشکیل شده است.
ظرفیت  با  کلیسان  برج  چهل   •

۱۰۰۰ پرنده
و  طول  متر   13۲ کلیسان  برج  چهل 
ارتفاع دارد که از بزرگ ترین  هشت متر 
دنیا  در  خانه  کبوتر  برج های  نمونه های 
با  محسوب می شود. چهل برج کلیسان 
است.  پرنده ساخته شده  ظرفیت 1۰۰۰ 
در حال حاضر از این نمونه برج ها دیگر 
استفاده ای نمی شود و فقط بخاطر قدیمی 
بودن آن ها به عنوان یک میراث تاریخی 

استفاده می شود.
از این رو به علت زیاد بودن این برج ها 
ثبت  دیگر  برخی  و  شدند  ثبت  تعدادی 
هدف  گفت  می توان  کل  در  نشده اند. 
کشاورزان از ساخت این بناها جمع آوری 
زمان  گذر  با  اما  است،  بوده  فضوالت 
زمستان،  و  پاییز  فصول  بارش های  و 
قسمت هایی از چهل برج کلیسان تخریب 

شده اند.
برج  چهل  دیدن  به  چطور   •

کلیسان برویم؟
هر ساله افراد زیادی برای بازدید از این 
برج راهی شهر فالورجان می شوند. اگر 
سفر  شهر  این  به  دارید  قصد  هم  شما 
کنید، کافی است بلیط اتوبوس فالورجان 
را تهیه کنید و به راحتی به دیدن چهل 

برج کلیسان بروید.

کلیسان؛ روستایی بخش پیربکران 
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شـهردار گلپایـگان گفت: همه ما به دنبال رونق شـهر 
هسـتیم و دوسـت داریـم صنایـع پـاک در گلپایـگان 
داشـته باشـیم و اگر برخـی از محدودیت هـا را از روی 
برداریـم صنایـع  بـه شـهرداری  متعلـق  زمین هـای 
آالینـده بدون هیچ دغدغه ای شـهر را آلـوده می کنند.

پیمـان شـکرزاده، در نشسـت خبـری، اظهار کـرد: در 
سـال جـاری ۹ پـروژه پـارک شـهید نوبخـت، پـارک 
محله ای خیابان عطار، المان شـهید هاشـمی، بوستان 

انتظـار محلـه کاظم آبـاد، پـارک ۸ هـزار متـری محله 
کاظم آبـاد، بهسـازی و اصـالح کشـت در بلوار شـهید 
سـردار سـلیمانی، بلوار توحید و سـاماندهی کندرو بلوار 
آیـت اهلل محمـدی را بـرای مناطـق کـم برخـوردار در 

نظـر گرفتیـم که بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.
وی ادامـه داد: سـاماندهی و بهبـود سـیما و منظـر 
شـهری خیابان هـای منتهـی بـه خیابـان امـام )ره( 
را در دسـتور کار داریـم و در همیـن راسـتا بهسـازی 

خیابـان سیدالسـادات را آغـاز کرده ایـم. همچنیـن در 
تالش هسـتیم احداث بلوار سـاحلی به اتمام برسـد تا 
تـردد وسـایل نقلیـه بر روی پـل تاریخی قاضـی زاهد 
کاهـش یابـد و به حفظ هرچه بیشـتر آن کمک شـود.

شـهردار گلپایگان گفـت: اصالح ورودی های شـهر را 
در دسـتور کار داریـم، امـا عـدم حضور پیمانـکاران به 
دلیل شـرایط اقتصـادی یکی از علل در تأخیـر در این 
پـروژه اسـت. در پروژه هـای شـاخص روز شـمار قـرار 
خواهیـم داد تا تاریخ اتمام پروژه را پرسـنل شـهرداری 
و پیمانـکار بداننـد و پاسـخگوی تأخیـر احتمالـی نیـز 

باشیم.
شـکرزاده دفـع آب های سـطحی، احداث جـوی آب و 
الیروبـی آنها را بخـش دیگری از اقدامات شـهرداری 
دانسـت و اضافـه کـرد: تمـام فضای سـبز بـا آب خام 
آبیـاری می شـود و قطـره ای از آب شـرب در آبیـاری 
فضای سـبز اسـتفاده نمی کنیم. همچنین بیش از 1.5 
میلیـارد تومان بـرای تعمیـرات ماشـین آالت هزینه و 

تعـدادی هـم خریـداری کرده ایم.
وی تصریـح کـرد: تمـام اسـتعالم ها و مناقصـات از 
طریـق سـامانه مربوطـه انجـام می شـود، ایـن امـر 
سـبب شـده کـه ابهامـات و شـبهه های موجـود در 
برگـزاری مناقصـات رفـع شـود. از ابتـدای مهرماه نیز 

سـامانه نوبت دهـی حـوزه شهرسـازی فعـال خواهـد 
شـد و شـهروندان بـدون نیاز بـه حضور در شـهرداری 
از طریـق فضـای مجـازی نوبـت خـود را از واحـد 
شهرسـازی دریافـت می کننـد و پرداخت ها نیـز بدون 
حضـور شـهروندان در شـهرداری انجـام خواهد شـد.

بـه گـزارش ایسـنا، شـهردار گلپایـگان با بیـان اینکه 
در سـال جـاری کاشـت 15 هـزار اصلـه درخـت را به 
ثمـر خواهیم رسـاند، خاطرنشـان کـرد: از شـهریورماه 
فعالیـت زیباسـازی شـهری برای اسـتقبال از نـوروز را 
آغـاز خواهیـم کرد که شـاه بیت آن نصب اِلمان شـهدا 
خواهـد بـود. در سـال گذشـته ۶ هـزار 51۲ تمـاس با 
شـماره 13۷ برقرار شـد. همچنین در حدود یک سـال 
گذشـته ۹ هـزار و 1۲۹ تمـاس بـا آتش نشـانی گرفته 
شـده که تنهـا 33۸ مـورد آنها منجر به عملیات شـده 
اسـت، مابقـی تماس هـا مزاحمت بـوده و تعـداد کمی 
از آنهـا بـرای مشـاوره تمـاس گرفته بودنـد. البته بهتر 
اسـت شـهروندان بـرای مشـاوره و سـؤال در حـوزه 
ایمنـی تلفـن 1۲5 را اشـغال نکننـد و بـا شـهرداری 

تمـاس بگیرند.
شـکرزاده بـا بیان اینکه در سـال گذشـته 1۴۲ فقره از 
چک هایـی که برگشـت خورده بـود را وصـول کردیم 
یـادآور شـد: در یـک سـال گذشـته در مسـیر گذرها و 

معابـر بیـش از 13 هـزار متر آزادسـازی انجـام دادیم. 
ماهیانـه ۸۰۰ تـن زبالـه از سـطح شـهر جمـع آوری و 
روزانـه یک میلیـون و ۸۰۰ هـزار مترمربـع از سـطح 

شـهر رفـت و روب می شـود.
سـرمایه گذاری  حـوزه  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
خبرهـای خوبـی برای مـردم داریـم گفـت: پارکینگ 
طبقاتـی یکی از پروژه های خوب حوزه سـرمایه گذاری 
شـهرداری اسـت، امـا بعـد از حادثـه دردنـاک متروپل 
حساسـیت ها بـر روی ایـن پـروژه افزایـش پیـدا کرد. 
در همیـن راسـتا در سـال جـاری بیـش از 15 جلسـه 
در رابطـه بـا این پـروژه با کارشناسـان مختلف و نظام 

مهندسـی اسـتان برگـزار کردیم.
شـکرزاده افزود: ایـن پروژه از اسـتحکام و بنای خوبی 
برخـوردار اسـت و مشـکلی ایجـاد نخواهـد کـرد، امـا 
یکـی از موضوعـات تجهیـزات لوکسـی اسـت که در 
ایـن سـاختمان باید اسـتفاده شـود کـه اجرایی شـد و 
موضـوع دیگـر ایـن اسـت که بـدون اخـذ پایـان کار 
اجـازه فعالیـت به ایـن پـروژه را نخواهیـم داد و زمانی 
ایـن پایـان کار صـادر می شـود کـه ناظـران چهارگانه 
سـازه، معمـاری، بـرق و مکانیک تأییدیه هـای الزم را 
صـادر کننـد و ایـن رونـد در حال طی شـدن اسـت و 

مـردم به شـایعات توجـه نکنند.

تصمیمـات حـوزه  کـرد:  اظهـار  گلپایـگان  شـهردار 
ترافیـک و حمل ونقـل در شـورای ترافیـک گرفتـه 
می شـود کـه شـهرداری تنها یک عضـو از این شـورا 
اسـت، زمانی که شـورای ترافیک نصب یـا جمع آوری 
می کنـد  تصویـب  را  منطقـه  یـک  در  سـرعت گیر 

شـهرداری ملـزم بـه اجـرای آن اسـت.
شـکرزاده ادامـه داد: همـه مـا بـه دنبـال رونـق شـهر 
هسـتیم و دوسـت داریـم صنایـع پـاک در گلپایـگان 
رونـق بگیـرد، اگـر برخـی از محدودیت هـا را از روی 
زمین هـای متعلق به شـهرداری برداریم تـا از محدوده 
و حریـم شـهر خـارج شـود صنایـع آالینـده می توانند 
بـدون هیـچ دغدغـه ای وارد گلپایـگان شـوند و شـهر 
را آلـوده کننـد. شـهرداری و شـورای شـهر در جهـت 
توسـعه شـهرک صنعتـی بـرای صنایع پـاک هرگونه 

همـکاری و حمایـت الزم را انجـام خواهـد داد.
وی تصریـح کرد: واگذاری زمین تنیس پارک سـاحلی 
را سـه مرتبـه با کمترین قیمت پایـه )ماهانه ۲۰۰ هزار 
تومـان( بـه مزایده گذاشـتیم، اما کسـی متقاضی نبود 
ضمـن اینکه برای تحویل آن به رئیـس اداره ورزش و 
جوانـان نیـز نامه زدیم و پیشـنهاد دادیـم، اما همچنان 
بـه ایـن موضـوع ورود نکردند. به هیئت های ورزشـی 

و مذهبـی نیـز در حد توان کمـک می کنیم.

گفت و گو

شهردار گلپایگان:

شهرداری مانع آلوده شدن گلپایگان شده است

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تالش های چند دوره 
اعضای شورای شهر و شهرداران برای ساخت مجموعه سالن اجالس، گفت: با 
کمک مدیران استان و شهرستان این مجموعه ارتقا یافت و تکمیل آن قطعًا 

در روند مناسبات بین المللی اصفهان اثرگذار خواهد بود.
عباس مقتدایی در حاشیه بازدید معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه 
از مرکز همایش های بین المللی اصفهان، اظهار کرد: در سفر معاون وزیر امور 
خارجه به اصفهان پیشنهادهای خوبی مطرح شد به ویژه آنکه اکنون طرح 
دیپلماسی اقتصادی مطرح است و یکشنبه آینده کلیت آن در مجلس به 

تصویب می رسد.
نام  به  افزود: کمیته ای  اقتصادی  دیپلماسی  به جزئیات طرح  اشاره  با  وی 
دیپلماسی اقتصادی در مجلس تأسیس شد و با رایزنی وزیر امور خارجه کمیته 

مشترکی بین ما و وزارت امور خارجه شکل گرفت.
رایزنی های  به  اشاره  با  نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
مجلس و وزارت امور خارجه درباره این طرح، خاطرنشان کرد: در نتیجه این 
جلسات قرار شد طرح دیپلماسی اقتصادی با همکاری وزارت امور خارجه اجرا 
شود. وی با اشاره به تالش های چند دوره اعضای شورای شهر و شهرداران 

برای ساخت مجموعه سالن اجالس گفت: با کمک مدیران استان و شهرستان 
این مجموعه ارتقا یافت که تکمیل آن قطعاً در روند مناسبات بین المللی 
اصفهان اثرگذار خواهد بود. مقتدایی دعوت از رئیس کل بانک مرکزی برای 
بازدید از این مجموعه را در دستور کار دانست و ادامه داد: در صورت همکاری 
مسئوالن دفتر نمایندگی وزارت امور در اصفهان می توانیم از سفیران خارجی 
برای بازدید از سالن اجالس دعوت کنیم همچنین اگر ایده کنسولگری ها مفید 
تشخیص داده شود، شهردار اصفهان نیز برای واگذاری زمین در این منطقه 

اعالم آمادگی کرده است.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

تکمیل سالن اجالس 
در روند مناسبات 
بین المللی اثرگذار 
خواهد بود

نایب رییس کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، 
کشور  جزو ۶  ایران  گفت:  کشور  کشاورزی  و  معاون 
برتر دنیا در تولید سیب در دنیاست که البته رقابت با 
کشورهای دیگر در راستای تأمین نیاز بازارهای هدف 

بسیار سخت است.
ناصر مرادی در جلسه میز ملی توسعه صادرات سیب 
درختی کشور در ارومیه افزود: ایران در این مسیر، رقبای 
بسیارتوانمندی نظیر چین، ایتالیا و آمریکا دارد که در 
پیشرفته  بسیار  بازاریابی  و  سورتینگ  تولیدات،  زمینه 

هستند.
او اضافه کرد: این کشورهای رقیب در حالی به راحتی 
در حال صادرات تولیدات خود در قالب قانون تجارت 
جهانی هستند که تحریم های ظالمانه سیاسی بازگشت 
ارز حاصل از صادرات را برای تاجران ایرانی دشوار کرده 

است.
مرادی گفت: در کنار تمام چالشهای موجود بخشنامه های 

متعدد نیز صادر کنندگان کشور را فلج کرده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در 

این جلسه با بیان اینکه 11۷ هزار هکتار باغ در استان 
وجود دارد، گفت: ۸۶ هزار نفر در باغهای استان اشتغال 

دارند.
اکبر کرامتی با اشاره به اینکه ۴۷۷ سردخانه با ۹۶۰ هزار 
داد: ۷۰ هزار  ادامه  است،  فعال  استان  در  تن ظرفیت 
هکتار از مساحت باغی استان متعلق به سیب درختی 
است که ساالنه بیش از یک میلیون محصول از این 

باغات برداشت می شود.
او اظهار کرد: پیش بینی امسال در تولید سیب درختی 
1.۹ میلیون تن است که ۸۰۰ هزار تن آن در سردخانه ها 

ذخیره و قسمتی به مصرف تازه خوری می رسد.
کرامتی اضافه کرد: 3۰ درصد از باغهای سیب درختی 
با  و  باید جایگزین  است که  قدیمی  آذربایجان غربی 

کشت پایه های رویشی جدید به روز شوند.
میلیون  یک  دارای  غربی  آذربایجان  ایرنا؛  گزارش  به 
هکتار اراضی قابل کشت است که ساالنه حدود هفت 
میلیون تن محصول در این استان تولید و روانه بازارهای 

داخلی و خارجی می شود.

فردی که با ترفند پرداخت وام از شخص وام گیرنده وکالت 
به فرد  را  از مدتی آن  بعد  اخذ و  را  بالعزل منزل وی 
دیگری به فروش رسانده و متواری شده بود در عملیات 

کارآگاهان این پلیس دستگیر شد.
سرهنگ حسین ُترکیان گفت: در پی وصول پرونده نیابت 
قضائی از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شهرضا 
این  از شهروندان  یکی  از  فردی  بر کالهبرداری  مبنی 
شهرستان موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 

استان اصفهان قرارگرفت.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد شاکی 
با یکی از فروشندگان وام در سایت دیوار آشنا شده و قرار 
شد بابت دریافت وام 3 میلیارد ریالی وکالت بالعزل منزل 
مسکونی خود را در دفترخانه اسناد رسمی به او تحویل 

دهد اما بعد از مدت ۶ ماه متوجه می شود که فرد وام دهنده 
از وکالت سؤاستفاده و منزل مسکونی او را به فرد دیگری 

فروخته و متواری شده است.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
افزود: سرانجام با اقدامات اطالعاتی و کارهای پلیسی و 
تخصصی مخفیگاه این کالهبردار که بسیار هوشمند و 
درکارش حرفه ای بودشناسایی و طی یک عملیات ضربتی 

دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.
ُترکیان گفت: متهم هنگامی که با مدارک و مستندات 
فقره  ده ها  و  انتسابی  بزه  به  صراحتاً  شد  مواجه  پلیس 
کالهبرداری دیگر در خصوص چک بالمحل و غیره اقرار 
کرد که با توجه به نیابتی بودن پرونده با قرار بازداشت 

موقت تحویل دادسرای شهرستان شهرضا شد.

از  اصفهـان  اورژانـس  عمومـی  روابـط  مدیـر 
پرایـد  دو  تصـادف  درپـی  نفـر   ۹ مصـدوم شـدن 
در خمینی شـهر، خبـر داد. عبـاس عابـدی اظهـار 
کـرد: حادثـه برخـورد دو پرایـد بـه مرکـز اورژانس 
اصفهـان گـزارش شـد. وی بـا بیـان اینکـه حادثه 
مذکـور در چهـارراه ماربیـن خمینی شـهر رخ داده 
بـود، افـزود: بالفاصلـه سـه واحـد امـدادی 115 به 

محـل حادثـه اعـزام شـد.
مدیـر روابط عمومـی اورژانس اصفهان خاطرنشـان 
کـرد: ۹ نفـر شـامل شـش خانـم، دو آقـا و یـک 
جهـت  و  مصـدوم  حادثـه  ایـن  درپـی  پسـربچه 
دریافـت اقدامـات درمانـی بیشـتر بـه بیمارسـتان 

شـدند. منتقـل  خمینی شـهر  اشـرفی 

امام جمعه موقت سمیرم گفت: امام سجاد )ع( پرچم دار و علمدار 
جهاد تبیین است و با این جهاد جنگ به ظاهر باخته را به پیروزی 
تبدیل کردند و کاری کرد که در شامی که اسمی از اهل بیت نشنیده 
بودند و اسالم شان از اول با معاویه شروع شده بود، اولین روضه را 

برا اهل بیت برگزار کنند.
حجت االسالم قاسم بهرامی، امام جمعه موقت سمیرم در خطبه های 
نماز جمعه سمیرم با تسلیت شهادت امام سجاد )ع( اظهار داشت: 
امام سجاد )ع( پرچم دار و علمدار جهاد تبیین است و با این جهاد 
جنگ به ظاهر باخته را به پیروزی تبدیل کردند و کاری کرد که 
در شامی که اسمی از اهل بیت نشنیده بودند و اسالم شان از اول 

با معاویه شروع شده بود، اولین روضه را برا اهل بیت برگزار کنند.
وی افزود: با جهاد تبیین باید کاری کرد که شبهه ها برطرف شود؛ 
وقتی واقعیات را درست به مردم ارائه بدهیم می توانند درست حق و 

باطل را تشخیص دهند.
بهرامی تصریح کرد: اولین تجربه ای که ما از آمریکایی ها در ایران 
داریم مربوط به ۲۸ مرداد ماه بود و باید بررسی کرد با همکاری چه 
کسانی و با چه اهدافی بوده است، هر چند آمریکا و انگلیس عوامل 

اصلی بودند و این دشمنی تا کنون ادامه دارد.
امام جمعه موقت سمیرم بیان کرد: هر مسؤولی در کشور به غرب 
اعتماد و تکیه کرد از آن ها سیلی خورد و هر جا بین مسؤوالن 

اختالفی بود از رخنه بیگانگان بود.
وی خاطرنشان کرد: غفلت از عوامل مشکوک و نفوذی از صدر 

اسالم تاکنون وجود دارد و هر چه ضربه می خوریم از نفودی ها 
است.

بهرامی خطاب به مسئولین تأکید کرد: تا موقعی که دولتمردان و 
مسووالن کمک کار مردم هستند مردم هم حامی و پشتیبان هستند 
ولی وقتی کاری کنند که مردم از دولتمردان زده شوند از آن ها 

فاصله می گیرند و برای حمایت به صحنه نمی آیند.
امام جمعه موقت سمیرم عنوان کرد: در زمان فتنه تا مردم به میدان 
نیامدند کسی نتوانست فتنه را خاموش کند، بنابراین جایگاه و ارزش 

مردم خیلی مهم است.
وی افزود: در همه ملت ها یک عده حاضر هستند برای پول همه 
کاری کنند و این ها در همه فتنه ها حضور دارند که باید سامان 

داده شوند.
بهرامی بیان کرد: باید خیلی مراقب رسانه ها باشیم که امروزه عامل 
تعیین کننده هستند و در شکل دادن به تفکر مردم نقش به سزایی 
دارند؛ جامعه ما با سرکوب کردن پیش نمی رود و زمانش گذشته 
است؛ امروزه برخی رسانه ها مردم را سرگرم می کنند و به این شکل 

فرهنگ و کانون خانواده را از بین می برند.
امام جمعه موقت سمیرم با اشاره به لزوم ساماندهی رسانه در کشور 
مجازی  فضای  کردن  قانونمند  داد:  تذکر  دولتمردان  به  خطاب 
خیلی مهم است و باید پیگیری کنند چون فضای مجازی میدان 
جنگ است و نیروهای انقالبی دولت و مجلس باید فکری برای 

ساماندهی شبکه ملی اطالعات کنند.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان فالورجان از 
دسـتگیری یـک قاچاقچی عتیقه و کشـف 
۴ لـوح گلـی منقـش بـه خطـوط میخی با 

قدمـت ۲ هزار سـاله خبـر داد.
به گـزارش صاحب نیـوز؛ مرتضـی هادیان 
فالورجـان  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
اظهـار کـرد: در پـی دریافـت گزارش هـای 
مردمـی مبنـی بر فعالیـت مجرمانـه فردی 
در زمینـه حفاری غیرمجاز و قاچاق اشـیای 
شهرسـتان  مناطـق  از  یکـی  در  عتیقـه 
بررسـی موضـوع در دسـتور کار مأمـوران 
فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان فالورجان 

گرفت. قـرار 
وی افـزود: مأمـوران بـا انجام بررسـی های 

از  اطمینـان  از کسـب  پـس  و  تخصصـی 
درسـتی موضـوع طـی هماهنگی بـا مرجع 
قضایـی بـه محـل سـکونت متهم اعـزام و 
در بازرسـی صـورت گرفته ۴ عـدد لوح گلی 
منقـش به خطـوط قدیمی را کشـف کردند.

گفتـه  طبـق  اینکـه  بیـان  بـا  هادیـان 
لوح هـای  فرهنگـی  میـراث  کارشناسـان 
مکشـوفه مربوط به دوره هخامنشـیان بوده 
و ارزش آن نیـز ۲۰ میلیـارد ریـال تخمیـن 
زده می شـود، گفـت: لوح های مکشـوفه به 
اداره میـراث فرهنگـی شهرسـتان انتقـال 
یافـت و قاچاقچـی عتیقـه نیـز دسـتگیر و 
بـرای اقدامـات قانونـی بـه مرجـع قضائی 

شـد. تحویل 

نایب رییس کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کشور:

ایران جزو ۶ کشور برتر دنیا در تولید سیب

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان:

کالهبرداری با ترفند پرداخت وام

مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان:

تصادف دو پراید در 
خمینی شهر و ۹ مصدوم

فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان:

 لوح های ِگلی با قدمت 2 هزار سال
در فالورجان کشف شد

امام جمعه موقت سمیرم:

امام سجاد )ع( پرچم دار جهاد تبیین بودند

امام جمعه اردستان گفت: حمله هادی مطر جوان مسلمان آمریکایی 
به سلمان رشدی پیام روشنی برای قاتالن شهید سردار قاسم سلیمانی 
و ابومهدی المهندس داشت که بدانند انتقام خون این سرداران اسالم 
گرفته خواهد شد. حجت االسالم حسن دهشیری در خطبه نماز جمعه 
اردستان در مسجد جامع این شهر افزود: سران رژیم صهیونیستی، 
ابو مهدی  و  انتقام خون سردار سلیمانی  بدانند  و حامیانش  ترامپ 
المهندس گرفته خواهد شد، هرچند حفاظت از آنان زیاد شده است، 
اما این جریان نشان داد حق پیروز است. وی با بیان اینکه حرکت 
شدن  مجروح  به  و  انجام  ثانیه   ۲۰ در  آمریکایی  جوان  شجاعانه 
سلمان رشدی منجر شد، اضافه کرد: امیدواریم دیگر فردی جرات 
جسارت به مقدسات مسلمانان را نداشته باشد و به زودی شاهد از 
بین رفتن مستکبران جهان باشیم. خطیب جمعه اردستان با تسلیت 
سالروز شهادت امام سجاد )ع( به روز جهانی مسجد اشاره کرد و اظهار 
داشت: چندین سال پیش صهیونیست ها مسجداالقصی را آتش زدند تا 
فراموش شود این مسجد قبله نخستین مسلمانان است اما نمی دانستند 
جایگاه آن نزد مسلمانان بسیار باالست. وی افزود: یکی از دالیل اعالم 
روز جهانی مسجد از سوی جمهوری اسالمی برای زنده نگاه داشتن 
باید به مسجدها روی آورد تا بدی ها و  نام مسجداالقصی است و 
زشتی ها از بین برود. حجت االسالم دهشیری در بخش دیگری از 
سخنان خود به کودتای ۲۸ مرداد 133۲ اشاره کرد و گفت: آمریکا 

و انگلیس با این کودتای ننگین، شاه خائن را به کشور باز گرداندند و 
جنایت های زیادی مرتکب شدند. وی با اشاره به نزدیکی هفته دولت 
)اول تا هفتم شهریور( افزود: طرح ها و برنامه های خوبی برای این 
هفته پیش بینی شده و مسئوالن در این هفته از طرح های عمرانی 
و عام المنفعه رونمایی خواهند کرد. امام جمعه اردستان با اشاره به در 
پیش بودن اربعین حسینی اظهار امیدواری کرد: این آیین با وجود 
تبلیغات دشمنان، با همکاری و مساعدت قشرهای مختلف به خوبی 
برگزار شود. حجت االسالم دهشیری همچنین به موضوع مطالبه ها و 
اجرای رتبه بندی معلمان اشاره و اضافه کرد: حال که معلمان شاغل 
از مزیت های این رتبه بندی برخوردار می شوند مسووالن برای معیشت 
بازنشستگان نیز چاره اندیشی و گوشه ای از مشکل اقتصادی این قشر 
را برطرف کنند. وی به موضوع پایین بودن نمره و رتبه های دانش 
آموزان اردستان در کنکور امسال اشاره و تاکید کرد: عالوه بر شیوع 
و درسی  در کاهش سطح علمی  از فضای مجازی  استفاده  کرونا، 
امیدواری کرد:  اظهار  اردستان  امام جمعه  بود.  اثرگذار  دانش آموزان 
فرهنگیان شهرستان بتوانند با تالش خود افتخارهای از دست رفته را 
دوباره به دست آورند و با اجرای کالس های تقویتی، درس ها را جبران 
کنند؛ همچنین خانواده ها نیز بیشتر مراقب فرزندان خود باشند تا گرفتار 
مسائل غیردرسی نشوند. شهرستان اردستان با افزون بر ۴3 هزار نفر 

جمعیت در 11۸ کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده است.

امام جمعه اردستان:

 حمله جوان آمریکایی به سلمان رشدی پیام روشنی
برای قاتالن سردار سلیمانی داشت
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Iran increased its oil exports 
in June and July and could 
raise them further this month 
by offering a deeper discount 
to Russian crude for its main 
buyer China, firms tracking the 
flows said, Reuters reported on 
Thursday.
Despite U.S. sanctions Iran has 
boosted oil exports, largely to 
China, during President Joe 
Biden’s term, but shipments 
have recently slowed due to 
competition with Russian 
crude.
“Iran has been exporting more 
since the new U.S. admin-
istration - oil, products and 
petrochemical goods,” Sara 

Vakhshouri of Energy consult-
ant SVB International said.
And while high oil prices have 
reduced pressure on Tehran 
to do a nuclear deal, if talks to 
resurrect one succeed it would 
allow Iran to boost sales be-
yond China, to former buyers in 
South Korea and Europe. 
Iran’s oil ministry did not reply 
to a request for comment.
Chinese crude imports could 
recover in August as the pric-
ing advantage of Russian oil, 
displaced by falling demand 
in Europe on concerns about 
sanctions over Russia’s inva-
sion of Ukraine, wanes, Emma 
Li, analyst at Vortexa Analytics, 

added.
“Iranian crude was facing 
strong competition from 
Russian Urals in July as the 
non-sanctioned barrels were 
offered at similar discount 
levels. However, as the price 
difference of the two widened, 
Chinese refiners may turn back 
to cheaper Iranian barrels in 
August,” Li said.
By importing heavily discount-
ed Russian and Iranian crude, 
China is boosting the compet-
itiveness of its economy versus 
the West which is paying much 
higher prices for alternative 
crude grades from the West 
Asia, Africa and the United 

States.
According to OPEC’s latest 
monthly report, Iran produced 
2.574 million barrels per day 
(bpd) of crude oil in June, reg-
istering a 21,000-bpd increase 
compared to the figure for the 
previous month.
Iran produced 2.543 million 
bpd of crude oil in May based 
on secondary sources, the re-
port read.
As per OPEC data, the Islamic 
Republic’s average crude out-
put for the second quarter of 
2022 stood at 2.560 million 
bpd indicating a 32,000-bpd 
increase compared to the figure 
for the first quarter of the year.
The report put the average 
Iranian crude output for 2021 
at 2.392 million bpd, while the 
average output in 2020 was re-
ported to be 1.991 million bpd.
The country’s heavy crude oil 
price also increased by $0.37 in 
June, to register a 0.3 percent 
rise compared to the previous 
month, according to the OPEC 
report.
Iran sold its heavy crude oil at 
$115.85 per barrel in the men-
tioned month, compared to 
May’s $115.48 per barrel.
The country’s average heavy 
crude price was $105.14 from 
the beginning of 2022 up to 
the report’s publishing date, in 
comparison to $64.31 in the 
previous year’s same period.

OPEC statistics show that 

despite the U.S. sanctions, 
Iran’s oil production has been 
increasing gradually and the 
country has been able to com-
pensate for the output decline.
Earlier in July, National Iranian 
Oil Company (NIOC) Director 
for Supervising Oil and Gas 
Production Hormoz Qalavand 
said that the company is now 
ready to return to the maximum 
level of oil production.
“This would be rapidly done if 
the country needs to increase 
export, or domestic refineries 
need more feed”, Qalavand 
stressed.
Back in April, Oil Minister Ja-
vad Oji had said that the coun-
try’s crude oil production has 
reached the pre-sanction level.
Saying that the current capac-
ity of Iran’s oil production has 
reached more than 3.8 million 
bpd, the minister said, “We 
hope that through the efforts 
of all those active in this sector, 
we will reach higher figures in 
the exports of crude oil, gas 
condensate, oil products, and 
petrochemicals.”
“By taking effective measures 
in onshore and offshore oil 
fields, drilling new wells, re-
pairing wells, rebuilding and 
modernizing facilities, and oil 
collection centers, the current 
oil production capacity has 
reached before the sanctions, 
and we have no problem in per-
formance and this amount of 
production”, Oji added.

Iran’s rising oil export could be increased more this month, trackers say

1953 coup: America 
is still the same
69 years after the U.S.-orchestrated 
coup that changed the course of Iran’s 
modern history, the U.S. government 
still pursues its ill-advised policies 
against Iran. 
On August 15, 1953, the U.S., together 
with Britain plotted and orchestrated a 
coup that installed a ruthless regime in 
Iran and played a major role in shaping 
the Iranian perceptions of America. 
The coup, code-named Operation Ajax 
in the U.S. and Operation Boot in Brit-
ain, reinstalled the stumbling Pahlavi 
dynasty and ensured brutal Pahlavi 
suppression of the Iranian people for 
almost 26 years. The final emancipa-
tion occurred in 1979 when millions of 
suppressed Iranian people entrusted 
Imam Khomeini with leading the first 
revolution in a true sense of the word 
in the modern history of Iran. 
But even after the 1979 Islamic rev-
olution, which eliminated U.S. pres-
ence in Iran entirely, the White House 
continued its efforts to bring down 
the revolutionary government in Iran. 
They dispatched military troops to 
Iran, supported anti-revolutionary 
coup plotters and the Saddam Hus-
sein regime, and imposed sanctions 
on Iran which continue to this day. 
The U.S. intervention in Iran is part of 
a broader trend in American foreign 
policy which is centered on toppling 
regimes that refuse to become allied to 
America. The United States has waged 
nearly 400 military interventions since 
its founding in 1776, according to new 
research published this month that 
studied available databases and other 
resources on the matter.
According to the study by the Military 
Intervention Project: A New Dataset 
on U.S. Military Interventions, 1776–
2019, half of those conflicts and other 
uses of force occurred between 1950 
and 2019. 
More than a quarter of them have tak-
en place since the end of the Cold War. 
Out of the nearly 400 military interven-
tions, 34 percent have been in Latin 
America and the Caribbean; 23 percent 
in East Asia and the Pacific region; 14 
percent in West Asia and North Africa; 
and 13 percent in Europe and Central 
Asia. John Bolton, former national 
security adviser to the Trump admin-
istration, has recently boasted about 
plotting coups in other countries. 
In a July interview with CNN, Bolton 
underlined it was wrong to describe 
Trump’s attempt to stay in power after 
the 2020 election as a coup. Bolton 
said former U.S. President Donald 
Trump was not competent enough 
to pull off a “carefully planned coup 
d’etat.” He added, “As somebody who 
has helped plan coups d’etat - not 
here but you know (in) other places 
- it takes a lot of work. And that’s not 
what he (Trump) did.” When asked 
to further elaborate on the coups he 
plotted, Bolton mentioned Venezuela. 
“It turned out not to be successful. Not 
that we had all that much to do with 
it but I saw what it took for an oppo-
sition to try and overturn an illegally 
elected president and they failed,” he 
continued.  “I feel like there’s other 
stuff you’re not telling me (beyond 
Venezuela),” the CNN anchor said, ac-
cording to Reuters, prompting a reply 
from Bolton: “I’m sure there is.”
Iranian Foreign Ministry spokesman 
Nasser Kanaani responded to Bolton’s 
remarks by saying that they were not 
surprising.  “Bolton’s boasting about 
his role in attempted coups around the 
world made no one surprised. Open 
secret - nefarious activities of a noto-
rious gov.- made public. Good news: 
those policies, inc. ‘last resort’ threats, 
have failed & will continue to fail. U.S. 
have to change course,” Kanaani said 
on Twitter.  Kanaani denounced U.S. 
intervention on Friday on the anniver-
sary of the 1953 coup. He tweeted, 
“The US government holds a record 
in interventions, invasions and coups 
against independent countries and 
governments. The 1953 coup against 
Iran’s democratically elected govern-
ment was a flagrant example of this 
dark history. Will the US change its 
flawed and failed policy on Iran and 
respect the legitimate rights of the Ira-
nian people?”

Mining machinery 
in need of renova-
tion
The vice chairman of Parlia-
ment’s Industries Committee 
said that the mining machin-
ery of the country is in need 
of renovation.
Regarding the import of ma-
chinery in the mining sector, 
he said: “Mining machinery is 
manufactured in the country, 
but unfortunately there are 
not enough large industries 
that manufacture mining ma-
chinery and their production 
is also limited, so they cannot 
meet all the needs in the field 
of mining machinery.
Also in mid-July, the deputy, 
industry, mining and trade 
minister for mines and min-
ing industries said that there 
are more than 15,000 mining 
machines, which are over 20 
years old, in the fleet of min-
ing industries of the country, 
which need renovation and 
replacement.
Reza Mohtashami said that 
some of these machines can 
be renovated, but the rest 
should be replaced through 
imports.
He said the liberalization of 
the import of mining machin-
ery is only limited to machin-
ery that cannot be manufac-
tured inside the country.
The import of mining ma-
chinery without a history 
of manufacturing inside the 
country has been liberated 
without restrictions, and in 
this way, a good prospect 
is expected in the mining 
industry equipment sector in 
the future, the official said, 
adding that in terms of the 
other machines that can be 
manufactured inside the 
country, import will not be 
done.
Having 81 different types of 
minerals, Iran is one of the 
top 10 mineral-rich countries 
across the globe. In this re-
gard, the Iranian government 
is pursuing several programs 
for promoting the mining 
sector as a major contributor 
to the country’s economic 
growth.
But despite these programs, 
this sector is facing several 
challenges.
According to a report re-
leased in the past Iranian 
calendar year (ended on 
March 20) by the Research 
Center of the parliament, 
the challenges of the mining 
sector are 44 percent relat-
ed to laws and the lack of a 
long and clear mining strate-
gy, 33 percent are related to 
mismanagement and prob-
lems of miners, 13 percent 
to environmental and natural 
resources problems, and 10 
percent are related to inter-
national problems.
Lack of machinery is also a 
major challenge in the min-
ing sector.
A board member of Iran 
Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agricul-
ture (ICCIMA) has said: “At 
present, due to the shortage 
of these machines, purchase 
prices have skyrocketed and, 
in addition, their rents have 
become very expensive. At 
these prices, it is not prof-
itable for small and medi-
um-sized mines to rent ma-
chinery and become active. 
Finally, the miner has the 
mine and the raw material, 
but it is not economical due 
to the expensive operation of 
the machinery”.

At the end of the 21st Session of the Pak-
Iran Joint Economic Commission which 
was held in Islamabad on Thursday, the 
two sides inked agreements to expand 
relations, especially in trade and mari-
time areas.
Iranian Transport and Urban Develop-
ment Minister Rostam Qasemi and Pa-

kistani Minister for Commerce Naveed 
Qamar inked four memorandums of 
understanding in the fields of trade, 
tourism, maritime, and media, IRNA re-
ported.
On the sidelines of the signing ceremony, 
the Pakistani official said the two neigh-
boring countries are expected to sign a 

free trade agreement (FTA) within the 
next six months amid efforts to boost 
their bilateral trade to up to $4 billion per 
year.
Iran and Pakistan are currently on a pref-
erential trade arrangement under which 
the two countries have sought to reduce 
some trade barriers and tariffs.
Qamar was quoted as saying by the As-
sociated Press of Pakistan that Islam-
abad and Tehran will, in the meantime, 
exchange trade lists for various sectors 
of their economies while trying to further 
reduce tariffs on exports and imports to 
reach a reasonable framework for sign-
ing an FTA.
The two countries agreed on holding the 
22nd edition of the event in Tehran next 
year.
 13% rise in trade
The value of Iran’s non-oil export to Paki-
stan rose 13 percent in the first quarter of 

the current Iranian calendar year (March 
21-June 21), from that of the same quar-
ter in the previous year, Ruhollah Latifi, 
the spokesman of the Islamic Republic 
of Iran Customs Administration (IRICA) 
said in July.
Iran exported commodities worth $279 
million to Pakistan in the three-month 
period of this year, he noted.
The country also imported goods valued 
at $196 million from its neighbor in the 
first quarter of this year, which was 208 
percent higher than the imports in the 
first quarter of the previous year, the of-
ficial added.
Pakistan was Iran’s sixth major export 
destination and fourth main source of im-
port in the first quarter of the current year.
Increasing non-oil exports to neighbor-
ing countries is one of the major plans 
that the Iranian government has been 
pursuing in recent years.

Tehran, Islamabad to broaden trade, maritime ties

As stated by the chairman of the 
board of directors of Association of 
Iranian Manufacturers and Suppliers 
of Renewable Energy Products and 
Services (known as SATKA), there is 
the possibility for the establishment 
of one million household solar power 
plants in the country.
Hamid-Reza Salehi said that setting up 
these solar panels, 5,000 megawatts 
(MW) will be added to the country’s 
electricity generation capacity.
The number of small-scale solar pow-
er plants across the country which are 
used by households or small indus-
tries is increasing noticeably as Ira-
nian households and small industries 
are embracing the new technology 
with open arms and investors also 
seem eager for more contribution in 
this area.
On July 22, President Ebrahim Rai-
si inaugurated the country’s biggest 
solar panel production unit in central 
Markazi Province.
This unit is currently able to produce 
solar panels with a total capacity of 
500 megawatts (MW) annually, and 
in the final development phase, it will 

be able to produce solar panels for the 
annual supply of 1500 MW of electric-
ity.
Considering that some components 
of solar panels are currently imported 
by this factory, the production unit is 
planned to manufacture all the neces-
sary equipment and parts needed in 
the production of solar panels by the 
Iranian calendar year 1404 (starts in 
March 2025).
The company is also establishing the 
country’s biggest solar farm with a 
total capacity of 100 MW in Markazi 

Province.
Iran’s Energy Ministry has recently 
issued permits for the construction of 
solar farms with the capacity of four 
gigawatts (GW) across the country.
Back in April, the ministry’s Renew-
ables Department announced that 
building the mentioned solar farms 
will become operational within the 
next two years.
It said that the permits were issued 
after the government committed to 
provide the considerable financial re-
sources required for the construction 

of the solar farms. 
“The new plants are part of a 10-GW 
new renewables capacity that the Ira-
nian government aims to develop until 
2025,” the energy ministry added.
Earlier this year, Energy Minister 
Ali-Akbar Mehrabian said that the 
country’s installed capacity of solar 
farms stands at nearly 900 MW.
Highlighting that many good strides 
have been taken in this field in the 
country in recent years, the minister 
said that the significant increase in the 
capacity of the country’s power plants, 
which is the result of the efforts of 
domestic experts, can meet all the 
electricity needs of the country while 
boosting Iran’s electricity export.
The share of solar power plants in 
Iran’s renewable electricity generation 
capacity has reached 49 percent, ac-
cording to the data released by Iran’s 
Renewable Energy and Energy Effi-
ciency Organization (known as SAT-
BA).
Renewables, including hydropower, 
account for seven percent of Iran’s 
total energy generation, versus natural 
gas’s 90 percent share.

‘There is possibility to set up 1m household solar power plants in country’
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Serbia defeated Iran 3-2 (25-21, 
20-25, 25-20, 24-26, 15-10) in 
the Memorial of Hubert Jerzy 
Wagner Friday night.
Iran, who had lost to Poland in 
their opening match, will play Ar-
gentina on Saturday.
The Memorial of Hubert Jerzy 

Wagner is a friendly tournament 
for the national teams, currently 
held every year and organized by 
the Hubert Wagner Foundation.
The first Memorial was held in 
2003. The competition has been 
held every year since, except 2020 
due to COVID-19 pandemic.

Serbia defeat 
Iran at Hubert 
Jerzy Wagner

ICCIMA’s new me-
dia center director, 
deputy head for in-
ternational affairs 
appointed
Gholam-Hossein Shafei, the head 
of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA), appointed Amir Ash-
tiani Araghi as the new director 
of Media and Communications 
Center of the chamber.
Also, Mojtaba Modarres-Zadeh, 
the ICCIMA Secretary General, 
appointed Alireza Yavari as the 
chamber’s deputy head for inter-
national affairs.
The ceremony to introduce the 
new deputy head and the new 
director was participated by 
Modarres-Zadeh and also ICCI-
MA Deputy Head Hossein Selha-
varzi.
Addressing the ceremony, 
Modarres-Zadeh spoke about the 
position of the chamber as the 
axis of the country’s development 
and considered public relations 
to have the most important role 
in line with the missions of the 
ICCIMA.
Ashtiani Araghi, for his turn, 
expounded upon his plans and 
objectives for the ICCIMA Media 
and Communications Center, 
and expressed hope that through 
group work and the support of 
other departments of the cham-
ber, the activities of this center 
will be developed.

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

Iraqi Shia leader 
reaffirms support 
for JCPOA revival in 
meeting with MBS
In a meeting with Saudi Crown 
Prince Mohammed bin Salman 
on Friday, Sayyid Ammar al-
Hakim, leader of Iraq’s National 
Wisdom Movement, said reach-
ing a deal in the Vienna talks to 
revive the 2015 Iran nuclear deal 
should be viewed as a possible 
opportunity in the future.
According to CNN, citing the of-
ficial Saudi news agency, the two 
sides also discussed Saudi-Iraq 
relations and a number of issues 
of common significance.
The meeting was attended by 
Khaled bin Salman, Deputy Min-
ister of Defense of Saudi Arabia; 
Musa’id bin Muhammad Al-Aib-
an, Saudi National Security Ad-
viser; Abdul Aziz Al-Shammari, 
Saudi Ambassador to Iraq; and 
Sayyid Mohsen Al-Hakim, Dep-
uty Chairman of Iraq’s National 
Wisdom Movement.
Hakim went on to say that the 
Vienna talks should be viewed as 
an opportunity for all parties to 
look at the future positively and 
seek common goals to help sta-
bilize the region.
Hakim also pointed to the role of 
Iraq in mediating talks between 
Iran and Saudi Arabia, saying it 
will have positive effect on the 
nations of the region. 
So far, Iraq has hosted five 
rounds of talks between Iran and 
Saudi Arabia. The Saudi crown 
prince has suggested dialogue 
between the foreign ministers of 
Saudi Arabia and Iran.
Saudi Arabia cut ties with Iran af-
ter dozens of Iranian students at-
tacked the Saudi embassy in Teh-
ran in January 2016 in protest to 
the execution of 40 pro-democ-
racy activists. In the end, Hakim 
stressed the importance of mak-
ing satisfactory decisions for the 
Arab nations at the upcoming 
meeting of Arab heads of state 
in Algeria to heal the wounds of 
the Arab world, emphasizing the 
centrality of the Palestinian cause 
and the importance of this issue 
in unifying Arab nations.

All You Need to Know 
About Figs

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/nutrition/figs-benefits#bottom-line

 Figs are a unique fruit resembling a 
teardrop. They’re about the size of your 
thumb, filled with hundreds of tiny 
seeds, and have an edible purple or 
green peel. The flesh of the fruit is pink 
and has a mild, sweet taste. The scientif-
ic name for the fig is Ficus carica.
Figs — and their leaves — are packed 
with nutrients and offer a variety of po-
tential health benefits. They may pro-
mote healthy digestion, decrease your 
risk of heart disease, and help you man-
age your blood sugar levels.
This article reviews figs, including their 
nutrition, benefits, and downsides, as 
well as how to add them to your diet.
Fig nutrition
Fresh figs are rich in nutrients while 
being relatively low in calories, making 
them a great addition to a healthy diet.
One small (40-gram) fresh fig contains 
(1Trusted Source):
• Calories: 30
• Protein: 0 grams
• Fat: 0 grams
• Carbs: 8 grams
• Fiber: 1 gram
• Copper: 3% of the Daily Value (DV)

• Magnesium: 2% of the DV
• Potassium: 2% of the DV
• Riboflavin: 2% of the DV
• Thiamine: 2% of the DV
• Vitamin B6: 3% of the DV
• Vitamin K: 2% of the DV 
Fresh figs contain some calories from 
natural sugar, but having a few figs is a 
reasonable, low calorie snack or addi-
tion to a meal.
On the other hand, dried figs are high in 
sugar and rich in calories, as the sugar 
becomes concentrated when the fruits 
are dried.
Figs also contain small amounts of a 
wide variety of nutrients, but they’re 
particularly rich in copper and vitamin 
B6.
Copper is a vital mineral that’s involved 
in several bodily processes, including 
metabolism and energy production, as 
well as the formation of blood cells, 
connective tissues, and neurotransmit-
ters (2Trusted Source).
Vitamin B6 is a key vitamin necessary 
to help your body break down dietary 
protein and create new proteins. It also 
plays an important role in brain health 

(3Trusted Source).
Benefits
Figs have many potential benefits, in-
cluding promoting digestive and heart 
health, along with potentially helping 
manage blood sugar levels.
Promote digestive health
Figs have long been used as a home 
remedy or an alternative treatment for 
digestive problems like constipation 
(4Trusted Source).
They contain fiber, which may help pro-
mote digestive health by softening and 
adding bulk to stools, decreasing con-
stipation, and serving as a prebiotic — 
or food source for the healthy bacteria 
populating your gut (5Trusted Source, 
6Trusted Source).
May improve vascular and heart health
Figs may improve blood pressure and 
blood fat levels, which can help improve 
your vascular health and decrease your 
risk of heart disease.
May help manage blood sugar levels
One dated study from 1998 in 10 people 
with type 1 diabetes found that having 
fig leaf tea with breakfast may have 
decreased their insulin needs. In the 

month they received fig leaf tea, their 
insulin doses decreased by about 12% 
(15Trusted Source).
What’s more, a more recent study found 
that drinks containing high doses of fig 
fruit extract had a lower glycemic index 
(GI) than beverages with no fig fruit ex-
tract, meaning these drinks would have 
a more favorable effect on blood sugar 
levels (16Trusted Source).
However, fig fruits — especially dried 
figs — are high in sugar and may in-
crease blood sugar levels in the short 
term. If you have trouble managing 
your blood sugar levels, you should 
limit your intake of dried figs.
Potential anticancer properties
Fig leaves and natural latex from fig 
plants have been shown to exhibit an-
titumor activity against human colon 
cancer, breast cancer, cervical can-
cer, and liver cancer cells (17Trusted 
Source, 18Trusted Source, 19Trusted 
Source, 20Trusted Source).
May promote healthy skin
Figs may have some beneficial effects 
on the skin, especially in people with al-
lergic dermatitis — or dry, itchy skin as 

a result of allergies.
Downsides
Figs have some potential downsides. 
For instance, as they’re sometimes 
used as a home remedy for constipa-
tion, figs may cause diarrhea or other 
digestive problems (10Trusted Source).
Figs are also fairly rich in vitamin K, 
which can interfere with blood thinning 
medications and cause them to be less 
effective (1Trusted Source, 23Trusted 
Source). 
If you’re on a blood thinner, you should 
keep your intake of figs and other vita-
min-K-rich foods consistent from day 
to day to decrease your risk of compli-
cations (23Trusted Source).
The bottom line
Figs have a variety of potential health 
benefits. Along with the fruit, fig leaves 
and fig leaf tea appear to be beneficial 
for health. Dried figs in particular may 
help relieve constipation.
However, figs may interfere with blood 
thinning medications due to their vita-
min K content, and dried figs should be 
eaten in moderation due to their high 
sugar content.

Head of Iran Small Industries 
and Industrial Parks Organization 
(ISIPO) announced that 352 idle 
industrial units have been revived 
in the country since the beginning 
of the current Iranian calendar year 
(March 21).
Ali Rasoulian has previously an-
nounced that 2,067 idle industrial 
units were revived in the country’s 
industrial parks and zones during 
the previous Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20).
According to the ISIPO head, with 
the reviving of the mentioned units 
job opportunities were created for 
over 39,000 people.
“ISIPO had put it on the agenda to 
revive 2,000 stagnant units inside 
and outside industrial parks and 
zones in the previous year and by 
the end of the year 2,067 idle units 
returned to the production cycle, 
which provided employment for 
more than 39,000 people,” Ra-
soulian said.
The official noted that 1,433 small 
workshop units were also estab-
lished in the mentioned year most 
of which were production and 
knowledge-based units with high 
technology.
The necessary licenses were also 
obtained for establishing 26 new 

industrial parks and zones across 
the country in the previous year, he 
added.
In late February, the official said that 
900 consultants from the private 
sector and knowledge-based com-
panies were selected in the form of 
industry clinics across the country 
to recognize the weaknesses of in-
dustrial units with the aim of reac-
tivating stagnant units or units that 
are operating below capacity.
He stressed that reviving idle pro-
duction units is the main approach 
that the government is currently fol-
lowing in the industry sector.
The government is seriously pur-
suing its programs to resolve pro-
duction units’ problems in collabo-
ration with the private sector; Very 
good planning has been done in this 
regard, Rasoulian said.
He mentioned providing infra-
structure and supporting small 
businesses and enterprises as two 
major programs of the Ministry of 
Industry, Mining and Trade in rela-
tion to industrial parks and said that 
2,023 projects related to providing 
infrastructure for industrial parks, 
including water, electricity, and gas 
supply, with 60 trillion rials (about 
$215 million) of credit is underway 
in different parts of the country.

352 idle industrial 
units revived since late March

Malaysia’s Charge D’affaires ad intrim 
in Tehran Mohd Nizam Halimi said that 
there are a lot of potentials to improve 
and increase trade between Iran and 
Malaysia.
Making the remarks in an interview 
conducted by the Tehran Times on the 
sidelines of a ceremony to celebrate 
ASEAN Day 2022 in Tehran on Tuesday, 
he said: “At the moment trade relations 
between Malaysia and Iran is very good; 
last year the total amount of trade was 
about six hundred million US dollars.”
“Most of the products coming from 
Malaysia are palm oil and also our rub-
ber products are exported to Iran”, he 
stated.
“There are a lot of routes to improve 
and increase this trade, especially we 
can, I mean there is a lot of areas that 
we can potentially cooperate in the field 
of tourism, scientific research, and also 
cultural activities.”
Asked about the main challenges in the 
way of trade between the two countries, 
the official said, “Of course, aside from 
sanctions that make a lot of issues, 

there are some challenges that we are 
facing not only to Malaysian companies 
but also from Iranian companies com-
ing to Malaysia.”
“If I may say, one of the challenges 
aside from the banking restriction, is 
also we need to identify what kind of 
products that we could import from 
Iran more, because right now the trade 
balance is seen in favor of Malaysia, 
because of our palm oil export and 
our timber and also rubber products 
export.”
“So, we need to identify the specialty 
of Iranian products that Malaysia could 
import more into the country.”
Answering a question about establish-
ing barter trade between the two sides 
under the condition of sanctions, he 
said, “Of course, barter is one of the 
mechanisms that we could consider 
to increase our trade with Iran, but as I 
mentioned earlier, the challenges are to 
identify the products, if you want to im-
port palm oil from Malaysia, we have to 
identify what type of product we could 
import from Iran as part of this barter 

mechanism.”
“We don’t have any barter trade with 
Iran at the moment, but we are explor-
ing the possibility and potentials to 
have this barter trade as well.”
Asked about the prospect of Iran-ASE-
AN trade, Mohd Nizam Halimi said, “We 
have a very good environment for eco-
nomic cooperation with Iran.”
ASEAN is one of the biggest economies 
in the world, and there are a lot of pos-
sibility and potential areas that Iran and 
ASEAN can work together, especially 
developing trade and also economic 
relations.
And asked about the barriers in the way 
of trade, he said, “Of course, challeng-
es are with the unilateral sanctions by 
a country against Iran. So, they restrict 
the activity, the economy, and also ac-
tivities between the ASEAN members 
and Iran; however, if the sanctions 
would be potentially lifted, and the nu-
clear deal is potentially revived, it would 
open more chances and possibilities for 
ASEAN countries and Iran to increase 
the [trade] figures.”

‘There are 
a lot of po-
tentials to 

boost trade 
between Iran, 

Malaysia’
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معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر 
امور خارجه از تشکیل و برگزاری ۳۵ 
کمیسیون مشترک با محوریت مباحث 
اقتصادی با دیگر کشورها تا پایان 

سالجاری خبر داد.
مهدی صفری در بیست و سومین 
نشست ساالنه اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانشجویان مستقل سراسر 
کشور در محل دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان افزود: در این کمیسیون های 
جامع انواع مباحث اقتصادی و تبادالت 

تجاری مورد بررسی قرار می گیرد.
وی هدف از این کمیسیون ها را توسعه 
روابط تجاری و اقتصادی با سایر 
کشورها اعالم کرد و گفت: افزایش 
مراودات اقتصادی با ملل مختلف بویژه 
همسایگان رویکرد اصلی وزارت امور 

خارجه است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور 
خارجه معرفی ۳۵ رایزن اقتصادی تا 
پایان امسال را از دیگر اقدامات این 
وزارتخانه برای افزایش ارتباطات 
تجاری بین المللی برشمرد خاطرنشان 
کرد: از سوی دیگر برای دستیابی به 
هدف عنوان شده، شمار دیپلمات های 

اقتصادی را افزایش خواهیم داد.
صفری با بیان اینکه ظرفیت های ُخفته 
بسیاری در درون کشور و در توسعه 
روابط خارجی وجود دارد تصریح کرد: 
افزایش مراودات با کشورهای مختلف 
در همه قاره ها از جمله ظرفیت های 
خفته ای بود که استفاده از آن ها باعث 
حل بسیاری از مسائل کشور می شد به 
همین دلیل وزارت خارجه همگام با 
سیاست های دولت سیزدهم در این 

راستا گام بر می دارد.
وی با اشاره به توانمندی باالی 
متخصصان و جوانان ایرانی و تکیه 
بر دانش بومی افزود: انتقال فناوری 
)تکنولوژی( یکی از بهترین اقدامات 
برای ارزآوری است که باید بیش از 

گذشته جدی گرفته شود.

معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد: 
برای مثال در زمینه انتقال تکنولوژی 
تجربه موفق خودکفایی در تولید بنزین 
یا کاتالیست ها و دیگر دستاوردها 
مانند دانش نانو و فناوری اطالعات 

و ارتباطات )آی تی( وجود دارد.
صفری ادامه داد: صدور خدمات 
مهندسی به دیگر کشورها در چهار 
ماهه ابتدای امسال ۵۷۰ میلیون دالر 
بود و پیش بینی می شود این رقم تا 

پایان سال به ۲ میلیارد دالر برسد.
وی درباره قرارداد ۲۵ ساله با چین 
اظهارداشت: در برخی از زمینه های 
مرتبط با این قرارداد تأخیر وجود دارد 
که تالش می کنیم آن را جبران کنیم تا 

قرارداد بخوبی پیش برود.
صفری ادامه داد: از سوی دیگر 
قراردادهای بسیار خوبی در زمینه 
باالدستی و پایین دستی نفتی با روسیه 
منعقد شده که بخشی از آن ها در حال 

اجراست.
وی درباره برجام نیز گفت: هیچکس 
نمی تواند تضمین دهد که در صورت 
لغو احتمالی برجام در آینده، کشورهای 
دیگر با ما همکاری کنند یا نکنند اما 
با روند کنونی احساس نمی کنیم که 
کشورهای چین و روسیه بخواهند 
مانند غربی ها مروادات خود با ما را 

کاهش دهند.
معاون وزیر امور خارجه افزود: ما با 
غرب برخورد بد نداشتیم اما آنان با 
ما برخوردهای منفی داشتند و برخی 
پروژه ها را گروگان گرفتند و در نهایت 
اینگونه بیان کردند که امریکایی ها 
اجازه نمی دهند این همکاری را داشته 

باشیم.
صفری درباره تضمین های اجرای 
توافق هسته ای گفت: جزییات این 
موارد در مصاحبه کاملی از سوی 
اعضای ارشد تیم مذاکره کننده 
توضیح داده شده است، اما به طور کلی 
می توان گفت که توافق جدید به طور 

حتم از امتیازاتی نسبت به قبل برخوردار 
است که در آینده نزدیک اعالم خواهد 
شد از جمله اینکه در صورت بروز هر 
مشکلی، شرکت های سرمایه گذاری 
می توانند تا سه سال به فعالیت خود 

ادامه دهند.
وی اضافه کرد: تغییرات دولت ها یکی 
از عوامل تاثیرگذار در اجرای توافق 
است و دولت سیزدهم می کوشد منافع 
حداکثری از این توافق را به دست آورد 
البته دولت فعلی منتظر برجام نشد و به 

توان داخلی تکیه کرد.
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: تا 
زمانی که مذاکرات نهایی نشده متن 
توافقنامه بطور دائم تغییر می کند 
برای مثال برای آزمون راستی آزمایی 
تعهدات زمانی ۱۰ میلیون پس از آن 
۲۰ میلیون بشکه نفت تعیین شده 
بود که اکنون به ۵۰ میلیون بشکه 
افزایش یافته است، بنابراین برای 
اعالم اطالعات نهایی باید منتظر 

توافق نهایی بود.
وی گفت: در فناوری هایی مانند نانو، 
آی تی و محصوالت دانش بنیان در 
لبه تکنولوژی و همگام با کشورهای 

پیشرفته قرار داریم و ظرفیت ها و 
صادرات خوبی ایجاد شده است.

•بازدیلد از سلالن اجلاس 
اصفهلان

شامگاه  همچنین  مهدی صفری 
جمعه در جریان بازدید از سالن اجالس 
اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: 
چنانچه مسووالن امر همت کنند که 
این مجموعه بزرگ و پیشرفته تکمیل 
شود می توان مجامع بین المللی مانند 
اجالس شانگهای، اِکو و حتی سازمان 

تجارت جهانی را در آن برگزار کرد.

وی با بیان اینکه مجموعه مورد اشاره 
از ساخته های کشورهای پیشرفته 
کامل تر است اظهارداشت: برخورداری 
از سالن اجالس به این خوبی افتخار 
جمهوری اسالمی ایران است که 
می تواند گل سرسبد کل منطقه باشد. 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجه خاطرنشان کرد: آماده ایم 
برای تکمیل سالن اجالس اصفهان از 
طریق وزارت امور خارجه رایزنی های 

الزم را با دیگر کشورها داشته باشیم.
صفری گفت: با اینکه در کشورهای 

مختلف مانند روسیه، آلمان و اتریش 
فعالیت کردم و با وجود حضور در حدود 
۱۲۰ کشور، چنین مجموعه با عظمتی 
را ندیده بودم، تنها کشوری که همانند 
این سالن ها را می سازد کشور چین 
است، بنابراین اصفهانی ها در این 

زمینه عالی عمل کردند.
به گزارش ایرنا، سالن اجالس اصفهان 
در مساحتی بالغ بر ۷۲ هکتار در سال 
۹۰ کلنگ زنی و به همت شهرداری 
شد و اکنون بالغ بر ۸۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد، به گفته مسووالن حدود 
۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن 

نیاز است.
گنجایش سالن اصلی این مجموعه 

دو هزار و ۴۰۰ نفر اعالم شده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجه با هدف حضور در بیست 
و سومین نشست ساالنه اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانشجویان 
مستقل سراسر کشور، بازدید از سالن 
اجالس اصفهان، دیدار با فعالن 
اقتصادی و بازدید از شرکت های 
دانش بنیان استان به اصفهان سفر 

کرده است.
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مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی »شستا« و مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری صدرتامین و هیات همراه ضمن حضور در ذوب 
آهن اصفهان و بازدید از خط تولید و طرح های توسعه این شرکت، با 

مدیرعامل و دیگر مسئولین ذوب آهن دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش ایراسین، ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی »شستا«، امیر حسین نادری مدیرعامل شرکت سرمایه 
گذاری صدرتامین و هیات همراه چهارشنبه ۲۶ مردادماه ضمن حضور 
در ذوب آهن اصفهان و بازدید از خط تولید و طرح های توسعه این 
شرکت، با مدیرعامل و دیگر مسئولین ذوب آهن دیدار و گفتگو کردند.

مدیرعامل هلدینگ شستا در این دیدار گفت: ذوب آهن اصفهان، 
فضای مقدسی دارد چرا که آکنده از عطر شهادت و ایثار است و همچنین 

فرهنگ کارگری این شرکت از قداست واالیی برخوردار است.
بازیان افزود: ذوب آهن اصفهان از استوانه های صنعت کشور است و 
امروز با نیم قرن تجربه و با پشتوانه مهارت و دانش کارکنان شایسته 
خود باید با رویکرد دانش بنیان به سمت توسعه های اساسی برود تا 
درگام دوم انقالب با هدف و استراتژی مشخص، مسیر پیشرفت و 

بالندگی را بپیماید.

وی با اشاره به تالش ذوب آهن برای تولید محصوالت خاص و با ارزش 
افزده باال اظهار داشت: محصوالت تولیدی ذوب آهن برای کشور 
اهمیت بسیاری دارد از جمله ریل که یک محصوالت استراتژیک است. 
همچنین محصوالت ساختمانی جدید این شرکت می تواند، سرعت 
ساخت و ایمنی ساختمان را افزایش دهد و در کاهش قیمت تمام شده 

آن نیز مؤثر است.
مدیرعامل هلدینگ شستا توسعه کشور را در گرو رشد صنعت از جمله 
صنایع فوالدی دانست و گفت: توسعه ذوب آهن و افزایش تولید آن، 
در پیشرفت پروژه های عمرانی اثر بخش است و فعالیت این شرکت 
سایر بخش ها از جمله معادن کشور به ویژه معادن زغال سنگ را 

فعال تر می کند.
بازیان اظهار داشت: هلدینگ شستا رویکرد هم افزایی را نه تنها در 
شرکت های تابعه خود بلکه در کل کشور پیگیری می کند و لذا با این 
رویکرد تالش می شود حمایت الزم از ذوب آهن جهت توسعه و 

بالندگی بیشتر صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدرتامین نیز در این دیدار گفت: 
سرمایه اصلی ذوب آهن اصفهان، تالشگرانی است که با روحیه 

ایثارگری برای حفظ تولید این شرکت جهاد می کنند به گونه ای که این 
شرکت در شرایط تحریم و با وجود بحران آب، از برنامه تولید پیش است.

نادری با اشاره به پروژه بازسازی باتری شماره ۲ این شرکت گفت: در 
راستای هم افزایی، درصدد هستیم زغال سنگ مورد نیاز این مجتمع 
عظیم صنعتی تأمین شود که این امر هم در تولید و هم در حاشیه سود 

این شرکت تأثیر بسیاری دارد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیزگفت: این مجتمع عظیم صنعتی برای 
اولین بار در تاریخ بهره برداری از برنامه تولید خود پیش است و امیدواریم 

با این روند برنامه تولید امسال محقق شود.
رخصتی با اشاره به اینکه ذوب آهن در سال گذشته، رکورد جدیدی در 
تولید ساالنه خود ثبت کرد، افزود: تولید محصوالت خاص و با ارزش 
افزوده باال، اولویت اصلی ذوب آهن اصفهان است و در این راستا طی 

شش ماه گذشته ۱۲ محصول جدید تولید شده است.
وی اظهار داشت: این مجتمع عظیم صنعتی در مسیر رشد و بالندگی 
قرار دارد و از باالترین تکنولوژی در صنعت فوالد بهره مند است، 
لذا با حمایت بیشتر می تواند به جایگاه واقعی خود در صنعت فوالد 

کشور برسد.

با رویکرد هم افزایی صورت می گیرد؛

حمایت شستا و صدر تأمین از توسعه ذوب آهن اصفهان

 معاون وزیر امور خارجه در بازدید از سالن اجالس:

اصفهان قابلیت میزبانی از مجامع جهانی دارد

امیر سـرتیپ افشـین خواجه فرد در سـخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
این هفته اصفهـان در مصالی بـزرگ امام خمینـی )ره( اظهار داشـت: برای 
سـاخت هواپیمای تجاری و مسـافربری به تـوان علمی، عزم ملـی و پای کار 

آمدن و همـکاری مجدانه چنـد وزارتخانه نیاز اسـت.
وی اضافـه کرد: بـا گذشـت چهار دهـه از انقـالب اسـالمی امـروز مجهز به 
نیروی انسـانی هسـتیم کـه توانایی طراحـی و سـاخت هواپیمـا را دارنـد و با 

اسـتفاده از ایـن سـرمایه می تـوان به بهـره وری رسـید.
معاون وزیر دفاع ادامه داد: در مجموعه سـازمان هوایی بیش از ۲۰۰ مجموعه 

کمک خدمات مهندسی در حوزه اشـتغال آفرین و دانش بنیان داریم.
وی با اشـاره به اینکه در حوزه اقتصادی تحریم شـدیم، گفت: به جای واردات 
تجهیزات و سـالح نظامی که دشـمن راه مقابله با آن را می داند سیاسـت را بر 

ساخت محصوالت دفاعی و نظامی بومی کشـور متمرکز کردیم.
امیر خواجه فرد با اشـاره بـه اینکه همـواره بدنبال قـرار گرفتـن در اوج قدرت 
صنعت دفاعی و نظامی هسـتیم، گفت: بودجه قابل توجهـی به صنایع دفاعی 

اختصاص یافته اسـت.
وی ادامه داد: افزایش توان رزمی کشـور از نظر شـریعت و عقل پذیرش شـده 
اسـت و تاکنون نگذاشـتیم فشـارهای اقتصـادی خللـی بر صنعـت نظامی و 
دفاعـی ما وارد کنـد زیرا با رسـیدن به قـدرت صنعـت دفاعی می تـوان از مرز 

و بوم کشـور دفـاع کرد.
معـاون وزیـر دفاع خاطرنشـان کـرد: پـس از کودتـای ۲۸ مـرداد سـال ۳۲ و 
برگرداندن شـاه، ارتش و نیروهای مسـلح کشور بطور کامل وابسـته بودند اما 

امـروز به دانـش بومی سـاخت صنایـع دفاعـی و نظامی دسـت یافتیم.
وی بـه دیدار سـال ۷۸ با رهبر معظـم انقالب بـرای پروژه هواپیمـای صاعقه 
اشـاره و اضافه کرد: رهبـر انقالب بر اهمیـت و اولویت دار بـودن اصول دانش 
سـاخت و طراحی محصوالت صنعت هوایی تاکید داشـتند و ما امـروز با ورود 

به این حوزه بـه چنین جایـگاه برتری دسـت یافتیم.
امیر خواجه فـرد گفـت: در دهـه دوم انقالب تـوان رزمی کشـور را بازسـازی 
کردیـم و ارتقـا دادیم و در دهه سـوم بـه طراحی ابـزار آالت صنعـت دفاعی و 

هوایـی ورود کردیم.
وی با بیـان اینکـه در دهه چهـارم انقالب قادر به سـاخت محصـوالت بومی 
در این بخش شـدیم، تصریح کـرد: در گام دوم انقالب محصـوالت دفاعی و 
نظامی را بـه میزان باال تولیـد می کنیم و با اثبـات توانمندی خـود، آن را به رخ 

دشـمنان انقالب خواهیم کشـاند.
امیر خواجه فرد تاکید کـرد: اصفهان صنایع بزرگی در زمینه دفاعـی دارد و بعد 

از تهران در تولید صنایع دفاعی سـر آمد است.
وی با بیـان اینکـه تحریم هـا بـه بـروز و ظهـور توانمندی هـا در بخش های 
مختلف کشـور منجر شـده اسـت، ادامـه داد: مجموعه های دفاعـی اصفهان 

همواره دسـتاوردهای جدیـد، نـوآوری و شـکوفایی دارند.

مدیر عامـل سـازمان صنایـع هوایـی وزارت دفاع و 
پشـتیبانی از نیروهـای مسـلح گفت: در سـفر اخیر 
رییـس جمهـور بـه اصفهـان و بازدیـد از شـرکت 
هواپیماسـازی ایـران )هسـا( بـر توانمنـدی ایـن 
مجموعـه تاکیـد شـد و اصفهـان توانایـی سـاخت 

هواپیمـای مسـافربری و تجـاری را دارد.

معاون وزیر دفاع:

اصفهان توانایی ساخت هواپیمای 
مسافربری و تجاری را دارد

خبر روز

امـام جمعـه موقـت اصفهـان: پیشـی 
از  واردات  از  صـادرات  گرفتـن 
دسـتاوردهای دولـت سـیزدهم اسـت

امـام جمعـه موقـت اصفهـان گفـت: 
پیشـی گرفتـن صـادرات از واردات، 
مثبت شـدن تـراز تجـاری و پنـج برابر 
شـدن صادرات نفـت از دسـتاوردهای 
دولت سـیزدهم اسـت که باید در هفته 
دولـت بـه خوبـی بـرای مـردم تبییـن 

شـود.
آیت الـه سـید ابوالحسـن مهـدوی در 
خطبه هـای نمـاز جمعـه ایـن هفتـه 
اصفهـان در مصـالی بـزرگ امـام 
خمینـی )ره( افزود: جلوگیری از شـدت 
رشـد نقدینگی و شـتاب تورمی، تحول 
در ارتبـاط بـا کشـورهای همسـایه، 
حذف دالر از برخـی مبادالت و تهاتری 
انجام دادن صـادرات و واردات از دیگر 
دسـتاوردها و خدمـات دولت سـیزدهم 

در یـک سـال اخیر اسـت.
وی اظهـار داشـت: ایـن دسـتاوردها 
و تقویـت صـادرات سـبب می شـود 
که نیـاز چندانـی بـه گفتگوهـای وین 
و برجـام نداشـته باشـیم و زمـان بـاج 
خواهـی و امتیـاز یکطرفـه تمام شـده 

اسـت.
امـام جمعه موقـت اصفهـان همچنین 
بـا اشـاره بـه اینکـه پیشـرفت های 
فراوانـی در حـوزه صنعـت هوایـی و 
پزشکی هسـته ای داریم، تصریح کرد: 
آن زمـان کـه دشـمن بـا جوسـازی و 
وقت گذرانی گاهی بسـته پیشـنهادی 
مـی داد بـه اتمام رسـیده اسـت و امروز 
بـا جدیـت و قـدرت صنایـع هوایـی و 
نظامـی کشـورمان بـه پیش مـی رود.

وی بـا بیـان اینکـه برخـی مشـکالت 
اقتصادی باعث شـده اسـت مردم همه 
دسـتاوردهای کشـور را در حوزه هـای 
مختلـف نبیننـد، تاکیـد کـرد: مـردم 
انتظار دارنـد اقداماتی بـرای محرومان 
از سـختی  انجـام شـود هـر چنـد 
اقتصـادی به ندرت سـخن مـی گویند.

آیت اهلل مهـدوی بـه مذاکـرات برجام 
نیـز اشـاره و اضافـه کـرد: غربی هـا 
نظـرات ایـران را کتمـان می کننـد اما 
ایـن مذاکـرات باعث شـد رسـانه های 
آنها بخشـی از نظـرات ایران را منتشـر 

کننـد.
وی بـا اشـاره بـه حملـه بـه سـلمان 
رشـدی، تصریـح کـرد: این اتفـاق ۳۴ 
سـال پـس از توهیـن او بـه سـاحت 
مقـدس حضـرت محمـد )ص( و قرآن 
رخ داد و ۲ فرضیـه بـرای آن مطـرح 
اسـت که بایـد تحلیل و بررسـی شـود.

وی بـه مناسـبت روز صنعـت دفاعـی 
اشـاره کـرد و گفـت: دانشـمندان بـا 
حمایت رهبر معظـم انقـالب و با قوت 
صنایـع هوایـی و نظامـی را بـه پیـش 
می برند و امـروز در این بخـش جایگاه 

مطلوبـی داریـم.
امام جمعـه موقـت اصفهـان، وضعیت 
تـاالب گاوخونـی، مـزارع کشـاورزی، 
ینـده رود و چاه هـای آب اسـتان  زا
و  دانسـت  نامطلـوب  را  اصفهـان 
افـزود: وضعیت آب آشـامیدنی اسـتان 
به مرحلـه خطـر رسـیده و الزم اسـت 
مسـئوالن در این زمینـه تصمیم جدی 

و عادالنـه بگیرنـد.

 پیشی گرفتن صادرات
از واردات

تشریح دستاوردهای دولت سیزدهم 
توسط امام جمعه اصفهان؛

خطبه

ISFAHAN
N E W S

مدیـرکل بنیاد مسـکن و انقالب اسـالمی اسـتان اصفهـان گفت: در سـال 
جـاری متقاضیان روسـتایی و شـهرهای بـا جمعیتی کمتـر از ۲۵ هـزار نفر, 

می تواننـد از تسـهیالت ۱۰۰ میلیـون تومانـی بهره مند شـوند.
غالمحسـین خانی، اظهـار کرد: افـرادی کـه در گلشـهر اقدام به سـاخت و 
سـاز خانه های مسـکونی کردنـد بـرای اخذ سـند به بنیـاد مسـکن مراجعه 
کنند. همچنین بخشـی از زمین ها در گلشـهر بر اسـاس بخشـنامه هایی که 
بنیاد مسـکن دارد باید بـه مردم واگذار شـود کـه قرار شـد با امـور مربوط به 

زمین در دفتر مرکزی در تهران مکاتبه ای داشـته باشـیم تا در ایـن واگذاری 
مردم از خدمـات بهتری در راسـتای اخذ اسـناد مالکیت خود بهره مند شـوند 
که نتیجـه این مکاتبـه نهایتاً تا یک مـاه آینده بـه فرماندار گلپایـگان اطالع 

داده می شـود.
وی با بیان اینکه در اسـتان اصفهان سـاالنه حـدود ۱۰ هزار واحد مسـکونی 
از تسـهیالت خاص بهره مند می شـوند، ادامه داد: بنیاد مسـکن در روسـتاها 
از طریق اعتبارات تملک دارایی، اسـتانی، ملـی و... طرح های هـادی را اجرا 

می کنـد. همچنین از سـال ۸۴ تاکنون برای مسـاکن روسـتایی تسـهیالت 
ارزان قیمتـی را در اختیـار متقاضیان قـرار می دهیم.

مدیـرکل بنیاد مسـکن و انقالب اسـالمی اسـتان اصفهـان گفت: در سـال 
جـاری متقاضیـان روسـتایی و شـهرهای بـا جمعیتـی کمتـر از ۲۵ هـزار 
نفـر می تواننـد از تسـهیالت ۱۰۰ میلیـون تومانـی بهره منـد شـوند، امـا با 
قول هایی که در شـورای عالی مسـکن داده شـده اسـت، انتظـار داریم مبلغ 

تسـهیالت به ۲۰۰ میلیـون تومـان ارتقـا یابد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان 
اصفهان خبر داد:

تسهیالت ۱۰۰ 
میلیون تومانی 
بنیاد مسکن برای 
متقاضیان روستایی

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان گفت: کشور ما در 
حوزه تجهیزات اکتشافی، وضعیت مناسبی 
برای حفاری ندارد و متأسفانه این موضوع 
شرایط نامطلوبی در فعالیت های معدنی 
ایجاد کرده است؛ بنابراین بازنگری و ورود 

تکنولوژی بسیار حائز اهمیت است.
گفت وگو  در  نصراصفهانی  علی خان 
با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه تجهیزات 
و ماشین آالت قسمت بسیار مهمی در 
می شود،  محسوب  معدنی  فعالیت های 
اظهار کرد: فعالیت های معدنی بر سه پایه 
دانش، سرمایه و تجهیزات استوار است؛ 
بنابراین در صورتی که یکی از این سه ضلع 
مثلث دچار مشکل شود، فعالیت های معدنی 
شکل نمی گیرد؛ اساس حرکت صنعت نیز 

فعالیت های معدنی است.
دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان ادامه داد: بزرگ ترین 
معضلی که در فعالیت های معدنی مشاهده 
می شود، حضور افراد بدون دانش است که 
در این حوزه سرمایه گذاری می کنند و باعث 

ایجاد مسائل حاشیه ای می شوند.
وی تصریح کرد: درحال حاضر بخشی از 
مشکالت فعالیت های معدنی به دلیل نبود 
نیروهای فنی مناسب ایجاد شده است و 
متأسفانه دانشگاه نتوانسته این معضل را 
کنترل کند که نتیجه آن مهاجرت بسیاری از 
فعالین حوزه معدن و فعالیت آنان در خارج از 

کشور شده است.
نصراصفهانی اشاره کرد: مشکل دیگری 
که در فعالیت های معدنی مشاهده می شود 
در رابطه با مباحث مالی است؛ در بسیاری از 
معادن بانک ها بر مسائل مالی نظارت دارند و 
با شرایطی که بانک ایجاد می کند، نتیجه ای 
جز ورشکست شدن معدن حاصل نمی شود.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در نشست 
مشترک با رییس شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان با تاکید بر توانمندی مددجویان 
وبهره مندی از ظرفیت های دانش بنیان اظهار 
داشت: استفاده از ظرفیت شرکت های دانش 
بنیان و فناور در مسیر خودکفایی کودکان و 
زنان بی سرپرست و افراد جامعه هدف بهزیستی 

مؤثر است.
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به 
توانمندی باالی معلوالن با وجود محدودیت ها 
گفت: استعدادهای بی شماری در بین مددجویان 
مشاهده می شود که قابلیت رشد وشکوفایی در 

مسیر تأمین نیروی انسانی شرکت ها را دارند.
ولی اهلل نصر اصفهانی، خودکفایی و تولید 
تجهیزات توان بخشی مانند ویلچرهای برقی 
و سمعک را در رفع نیاز معلوالن ضروری دانست 
و افزود: تولید برخی از این تجهیزات در استان 
انجام و ارتباط تولیدکنندگان با شرکت های 

دانش بنیان سبب توسعه و پیشرفت آنها می شود.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز 
در این نشست با اشاره به الزام تشکیل کارگروه 
مشترکی بین این دو سازمان اظهار داشت: 
ظرفیت های بسیاری در شهرک وجود دارد اما 
با موانع و محدودیت هایی برای اشتغال آفرینی 
روبروست که رفع آن مستلزم هدفمندی در 
امور استخدامی است. جعفر قیصری گفت: افراد 
تحصیلکرده تحت پوشش بهزیستی می توانند 
با ورود به مرکز رشد مقدماتی شهرک جذب 
فضای کارآفرینی و دانش بنیان شوند و یا در 
شتابدهنده های بخش خصوصی زیرمجموعه 

شهرک مشغول به فعالیت شوند.
قیصری تولید تجهیزات پزشکی در شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان را از نقاط قوت کشور 
دانست و افزود: امکان توسعه تجهیزات پزشکی 
توسط شرکت ها وجود دارد اما باید تضمین خرید 

و بهبود بازار محصوالت فراهم شود.

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان مطرح کرد؛

لزوم بازنگری در تکنولوژی صنایع معدنی
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان مطرح کرد:

رفع نیاز معلوالن با توسعه تجهیزات دانش بنیان
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 امیر میریـان  یـک سـال از فـرار و خروج 
شـتاب زده آمریکایی ها از افغانستان و تحویل 
دادن افغانسـتان بـه هیئـت حاکمـه طالبـان 
می گـذرد؛ اکنـون تاحـدی می تـوان نحـوه 
حکومـت انـان در جامعـه افغانسـتان را مورد 
ارزیابـی قـرار داد. عـده ای خوش باورانـه 
صحبت از تغییـر رویکـرد طالبـان می کردند 
و امید به افزایش صلـح و ثبات در افغانسـتان 
داشـتند و عـده ای هـم کـه شـناخت بهتری 
از طالبـان داشـتند، بـا فکـر کـردن بـه آینده 
افغانسـتان تحت سـلطه طالبـان، با تأسـف و 
نگرانی سـر تکان می دادند. اکنون با گذشـت 
یکسـال از به قدرت رسـیدن طالبـان، به نظر 
می رسـد بـی اعتمـادی بـه نحـوه حکمرانی 
آن چندان هـم بی دلیل نبـوده اسـت؛ چراکه 
بعـد از روی کار آمـدن آنـان همـه مؤلفه های 
اجتماعـی، اقتصادی، امنیتی و حقوق بشـری 

شـیب منفی داشـته اسـت.
•  ناکارآمـدی و افزایـش هزینه های 

حکمرانی
طالبـان در طـی بیسـت سـال گذشـته یـک 
گروه شورشـی بـوده اسـت و تخصـص اداره 
مملکت را نـدارد. اکنـون جامعه افغانسـتان با 
حاکمیت آنـان در موقعیـت بدی قـرار گرفته 
اسـت، به نحوی کـه می توان گفـت وضعیت 
کنونـی بـه مراتـب بدتـر از دوره اول حضـور 
طالبان در این کشـور اسـت. گسـترش فقر و 
ناامنـی، جا بـه جایـی جمعیـت، فروریختگی 
اجتماعی، شـکل گیـری امـواج پناهجویان و 
حرکت دسـته جمعی آنها به سـمت مرزهای 
همسـایگان از آورده هـای حضور طالبـان در 
عرصه قـدرت و سیاسـت افغانسـتان اسـت. 
جالب اسـت بدانیـم در دولت قبـل 450 هزار 
نفر به طـور مسـتقیم کارمند دولـت بودند که 

20 درصـد آن هـا را زنـان تشـکیل می دادند. 
حـال نه تنهـا زن هـا از کار محـروم شـده اند 
بلکـه درصـد بزرگـی از کارمنـدان بـه ویـژه 
نیروهای جـوان، متخصـص و تحصیل کرده 
ایـن کشـور، افغانسـتان را تـرک کردنـد یـا 
تمایـل بـه همـکاری بـا طالبـان را ندارنـد و 
امور به دسـت افـرادی افتاده اسـت کـه فاقد 
دانـش و آموزش های الزم بـرای تصدی امور 
هسـتند. عدم تخصـص در انجام امـور منجر 
بـه دوبـاره کاری، مـوازی کاری و اشـتباهاتی 
می شـود کـه هزینه هـای مالـی و اعتبـاری 
زیـادی می توانـد بـرای حکومـت طالبـان به 

همراه داشـته باشـد.
• اقتصاد ضعیف

گفتـه می شـود بیـش از 90 درصـد مـردم 
افغانسـتان )حـدود 25 میلیـون نفـر( زیـر 
خـط فقـر زندگـی می کننـد و ممکـن اسـت 
امسـال 900 هـزار فرصـت کاری دیگـر در 
افغانسـتان از بیـن بـرود. همچنیـن در نتیجه 
سـوءمدیریت طالب هـا، از آغـاز حکومـت 
آنها در افغانسـتان تاکنون اقتصاد این کشـور 
20 تـا ۳0 درصـد کوچک تـر شـده اسـت. 
خشکسـالی، محصـوالت کشـاورزی را از 
بین بـرده و گرسـنگی و فقـر را افزایـش داده 
اسـت. )هرچنـد ایـن مسـائل در دوره حضور 
امریکایی ها در افغنسـتان وجود داشـت اما در 
یک سـال گذشته تشدید شـده است(. مضاف 
بـر اینکـه بالفاصلـه پـس از سـلطه طالبان، 
تمامی کمک هـای خارجی بـه ارزش بیش از 
۸ میلیارد دالر در سال، برابر 40 درصد از تولید 
ناخالص داخلی افغانسـتان به طور کامل قطع 
شـد؛ درحالی کـه اقتصـاد افغانسـتان کامـاًل 
وابسـته ایـن کمک هـا بـود. عـالوه بـر این، 
آمریـکا دارایی هـای افغانسـتان بـه ارزش ۷ 

میلیارد دالر را در بانک های خود مسـدود کرد 
و تحریم هایی گسترده علیه افغانستان اعمال 
کـرد؛ دارایی که بـا وجود مذاکـرات اخیر میان 
آمریـکا و طالبـان، همچنـان دور از دسـترس 

مـردم افغانسـتان باقـی مانده اسـت.
• پسـرفت در شـاخص های حقـوق 

ی بشر
هرچند در ابتـدای ورود طالبان به افغانسـتان 
برخـی مقامـات آنـان از تغییـر رویکـرد و 
اعتدال گرایـی سـخن گفتنـد و وعده هایـی 
مبنی بـر رعایـت حقـوق زنـان و بشـر و عفو 
عمومی دادند، اما بررسـی عملکـرد طالبان در 
یک سـال گذشـته نشـان می دهد که طالبان 
نه تنهـا نتوانسـتند بـه وعده های خـود پایبند 
بمانند، بلکه برخی از اقدامات آن ها نشـان داد 
که طالبـان همـان طالبـان افراطی 20 سـال 
گذشـته اسـت. همان قدر بی توجه به مسائل 
حقوق بشـری و همـان قدر بی تفاوت نسـبت 
به مشـکالت فرهنگی و اجتماعی. بر اسـاس 
تحقیقاتی کـه سـازمان دیده بان حقوق بشـر 
انجام داده اسـت، بیش از ۱00 تن از نیروهای 
سـابق ارتش و پلیـس افغانسـتان از زمـان به 
قـدرت رسـیدن طالبان از سـوی عوامـل این 
گروه کشـته یا ناپدید شـده اند. همچنین منع 
تحصیل دختران، ممنوعیت سـفر زنان بدون 
محرم شـرعی و وضع محدودیت های شـدید 
برای حضور زنـان در جامعه از جملـه قوانینی 
اسـت کـه طالبـان بعـد از بـه دسـت گرفتن 

حکومـت وضـع کرده اند.
• تشدید ناامنی درجامعه افغانستان

بعـد از بدسـت گیـری قـدرت توسـط طالبان 
در افغانسـتان، این کشـور بـا موج جدیـدی از 
ناامنی ها مواجه شـده است، خشونت ها بیشتر 
شـده و گروه هـای افراطـی بـار دیگـر در این 

کشـور احیا شـدند. تنها یازده روز پـس از آغاز 
حکومت طالبان در افغانستان، شاخه خراسان 
داعش حملـه ای انتحاری در فـرودگاه مملو از 
جمعیت کابـل ترتیـب داد که منجـر به مرگ 
بیـش از صـد نفـر شـد. از همـان روز بـود که 
درگیری حکومت جدیـد طالبان بـا نیروهای 
داعـش در داخـل افغانسـتان آغـاز شـد و بـا 
گذشـت یک سـال از آن زمان، هنوز مشـکل 
طالبـان بـا نیروهـای داعـش و بحران هـای 
امنیتی ناشـی از فعالیـت این گروه حل نشـده 
اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه طالبـان دائمًا 
تهدیـد داعـش را بی اهمیـت جلـوه داده و 
ادعای برقـراری ثبات و آرامـش را تکرار کرده 
اسـت. در کنار درگیـری طالبان بـا گروههای 

ترویسـتی ماننـد داعـش و القاعـده، حمالت 
تروریسـتی به یک قوم و نحلـه فکری خاص 
در افغانسـتان بـه ویژه شـیعیان هزاره نشـان 
می دهـد کـه نسـل کشـی و حـذف هدفمند 
گروهـی از مـردم ایـن در سـایه بی توجهـی 

دولـت طالبـان انجام می شـود.
• رسـانه های افغانسـتانی تحـت 

فشـار
»ذبیـح اهلل مجاهـد« سـخنگوی طالبـان، در 
اولیـن نشسـت مطبوعاتـی خـود در روز ۱۷ 
اوت 202۱، درسـت دو روز پـس از سـقوط 
کابل گفت: »تعامل بـا رسـانه ها در چارچوب 
اصول و بر اساس اصول رسـانه ای خواهد بود. 
مـا می خواهیـم همـه رسـانه های خصوصی 

آزاد و مسـتقل باشـند.« اما واقعیت این اسـت 
که با آغـاز حکومـت طالبـان فعالیـت صدها 
رسـانه در افغانسـتان بـا اعمـال محدودیـت 
طالبـان و نیـز بدلیـل شـرایط بـد اقتصـادی 
متوقف شـده اسـت. بر اسـاس آمار سـازمان 
گزارشـگران بدون مـرز، از میان 54۷ رسـانه 
فعال در افغانستان تاکنون فعالیت 2۱9 رسانه 
متوقف شـده اسـت. همچنیـن طبـق اعالم 
اتحادیـه ژورنالیسـت های آزاد افغانسـتان، 
در یـک سـال گذشـته بیـش از ۱۳0 پرونـده 
خشـونت علیـه خبرنـگاران ثبـت شـده، 92 
خبرنـگار و کارمند رسـانه بازداشـت و زندانی، 
دو خبرنـگار کشـته و چهـار تن دیگـر زخمی 

شـده اند.
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وزیر کشـور گفت:  اگر کسـی با دسـتگاه داخلـی مشـکلی دارد و 
مشـکالت ورزش را به فدراسـیون های بین المللی بگویـد، حتمًا 

بـا مسـوولیت های ملی تناقـض دارد.
احمد وحیـدی در بازدیـد از ایرنـا در گفت وگو با خبرنگار ورزشـی 
این خبرگزاری در مـورد بحث حضور بانوان در ورزشـگاه ها اظهار 
داشـت: هر جایی کـه بتوانیـم ورزشـگاه را بـرای حضـور بانوان 
آماده کنیـم، این موضـوع مانعی ندارد اما شـرط آن این اسـت که 

ورزشـگاه ها آماده باشـند.

وی ادامـه داد: طبیعتـاً تـا ایـن آمادگی هـا به وجـود بیایـد، زمان 
می برد. ورزشـگاه هایی که مانند اسـتادیوم آزادی آمادگـی دارند، 
اگر مـواردی پیش بیایـد تا حدی کـه بتوانند این بحث را پوشـش 

بدهند، منعـی برای حضـور بانـوان ندارند.
• خط دهـی به فدراسـیون های جهانی با مسـوولیت 

ملی تطابـق ندارد
وزیر کشـور در مورد نامه اخیر فیفا به فدراسـیون فوتبـال و اینکه 
به نظـر می رسـد برخـی افـراد از داخـل به فیفـا خـط می دهند تا 

فوتبال ایران آسـیب ببیند، عنـوان کـرد: این کارها با مسـوولیت 
ملـی تطابـق نـدارد. یعنـی اگر کسـی حتـی بـا دسـتگاه داخلی 
مشـکلی دارد، این موضـوع را به مرجعی بین المللـی بگوید، حتمًا 

با مسـوولیت های ملـی تناقـض دارد.
وی تاکید کـرد: اگر حرفی هـم دارند بایـد در داخـل بزنند. ضمن 
اینکه فدراسـیون ها تقریباً یک اسـتقاللی دارند و باید موضوعات 
را به آن ها انتقـال دهند. تالش بـرای انعکاس و به میـدان آوردن 

دسـتگاه های غیر ملی اصواًل کار خوبی نیسـت.

مانعی برای 
 حضور بانوان
در ورزشگاه ها 
وجود ندارد

وزیر کشور:

خبر 

ISFAHAN
N E W S

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدردرباره 
میانگین سن سوءمصرف مواد مخدر:

 در ایران ۲۴ سال
دردنیا 19 سال است

دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا موادمخـدر گفت: 
میانگیـن مصـرف موادمخـدر و سـن اعتیاد 
در کشـور 24 سـال و در دنیا ۱9 سـال است.
اسـکندر مؤمنـی در یک نشسـت خبـری با 
اصحاب رسـانه که به مناسـبت هفته دولت 
و گرامیداشـت روز خبرنـگار در مجموعـه 
فرهنگی شـقایق برگزار شـد، افزود: امنیت و 
آرامش یک جامعه مقدمه توسـعه و پیشرفت 
در همه ابعاد کشور بوده و ایجاد امنیت عینی 
بـه همـت دسـتگاه های مسـئول، مسـتلزم 
تأمیـن امنیـت ذهنـی و روانـی و در حقیقت 
آرامش بـه عنوان یـک محصـول اجتماعی 

نیـز خواهـد بود.
وی تصریـح کـرد: سـتاد مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر نیـز در در ایـن راسـتا در قالـب ۳ 
رویکرد اساسـی، طرح ها و برنامه هـا را دنبال 
می کند، نخسـت مردمی سـازی، مشـارکت 
مردمـی و اسـتفاده از ظرفیت خیریـن، دوم، 
بهره گیـری از شـرکت های دانش بنیـان 
و علمی سـازی و هوشمندسـازی طرح هـا، 
برنامه هـا و اقدامات و سـوم تمرکـز بر اصل 
تقـدم بـر پیشـگیری بـا اولویـت آمـوزش و 
پـرورش. در رویکـرد نخسـت، صرفـاً دولت 
نمی توانـد آسـیب های اجتماعـی نظیـر 
مبارزه بـا مـواد مخدر را سـاماندهی کـرده و 
نیازمند کمک و مشـارکت مردمی و حمایت 
گروه هـای مرجع، فرهنگی، اصحاب رسـانه 

و مطبوعـات و... اسـت.
مؤمنـی ادامـه داد: فرهنگ سـازی به منظور 
مردمی سـازی و اجتماعی سـازی مبـارزه 
بـا موادمخـدر نیـز حائـز اهمیـت بـوده و در 
رویکرد دوم نیز طی یک سـال اخیـر اقدامات 
ارزشـمندی در حوزه شـیوه نامه های درمانی 
انجام گرفته اسـت و در رویکرد سـوم، توجه 
به پیشـگیری )به همـراه معالجـه و اقدامات 

ضـروری درمانی( حائـز اهمیت اسـت. 

کارنامه طالب ها چنگی به دل نمی زند
افغانستان در یک سالی طالبان چه شکلی است!



واقعـاً چـرا تنبلـی می کنیـم و آیـا می توانیـم راهـکاری 
بـرای گریـز از تنبلـی داشـته باشـیم؟! جالب اسـت که 

بیشـتر تنبلی هـا مـا از ایـن ۷ نوع هسـتند:
 ۱- گیج هستیم و نمی دانیم چه کنیم

برخـی از تنبلی هـای مـا در واقع آشـفتگی هسـتند و ما 
اصـًا نمی دانیـم کـه از کجـا بایـد شـروع کنیـم. اتفاقًا 
آدم هـای کمال گـرا خیلـی اسـیر ایـن نـوع آشـفتگی 
می شـوند. آن هـا همـه چیـز را کامـل می خواهنـد و 
می خواهنـد در مـدت کـم بـه نتیجـه کامـل برسـند و 
چـون قبـًا تجربـه کرده انـد کـه در عالـم واقـع، چنین 
چیزی ممکن نیسـت، آشـفته می شـوند و اصـًا کارها 
را شـروع نمی کننـد و فقـط در اندیشـه انجـام تعـدادی 
زیـادی کار خوب هسـتند و بس. دسـت آخر اسـمش را 

می گذارنـد را: تنبلـی!
راه درمـان: از تجـارب قبلـی درس بگیرید و بـه خودتان 
بقبوالنید کـه موفقیت های کوچـک و تدریجـی بهتر از 
آشـفتگی های دائمی هستند. شـب هنگام وقت بگذارید 

و برنامه عملـی برای فـردای خود بنویسـید.
۲- یک ترس بیمارگونه بد: نمی توانم!

این صدای درونی را بسـیاری از ماها داریم: »من بیشـتر 
از ده سـال طول کشید که در زبان انگلیسـی به حد درک 
مطلب مناسـب برسـم. چطـور می خواهـم زبان دشـوار 

آلمانی یـاد بگیرم؟!«
»نمره باال آوردن در این امتحان خیلی سـخت اسـت. از 
آنجا که احتمااًل علیرغم تاش و کوششـم نمره متوسط 
مـی آورم، بهتر اسـت اصًا خـودم را خسـته نکنـم.« در 
ایـن نـوع از »تنبلی« شـما اصـًا بـه خـود قبوالنده اید 
کـه نمی توانید، پـس شـروع نمی کنیـد. راه درمـان این 
تنبلی این اسـت که از آدم های موفق بپرسـید که چطور 
شـروع کرده انـد. در کمـال تعجـب خواهیـد فهمید که 

شـروع بسـیاری از آنها، بسـیار افتان و خیزان بوده است.
۳- یک دیدگاه ثابت منفی: می ترسم نتوانم و 

مسخره خاص و عام شوم!
این نوع از »تنبلـی« گریبان کسـانی را می گیرد که نظر 
و پچ پـچ و همهمـه مـردم خیلی برایشـان مهم اسـت و 

مدام بـا خودشـان می گویند کـه مثًا:
»اگـر نتوانم در مسـابقه برنده شـوم، همـه می گویند که 
فانی شـب و روز تمریـن می کـرد و نتوانسـت. بعدش 
آشـکار و نامحسـوس به رویم می آورند. پس بهتر اسـت 

که خـودم را درگیر ایـن روند نافرجـام نکنم.«
راهش ایـن اسـت کـه بـه خودتـان بگویید مـن برای 
خـودم و شـادی شـخصی ام زندگـی ام کار می کنـم. 
مسـلماً اشـتباه و شکسـت، جزئی از مسیر اسـت و من 
از »مسـیر« لـذت خواهم بـرد و حـرف دیگـران برایم 

مهم نیسـت.
۴- سندرم خستگی مزمن!

بعضی ها هم یک صـدای درونـی دارند که مـدام به آنها 
نـدا می دهد: »ببیـن! تو امروز خیلی خسـته ای. از شـش 

صبـح بیـدار بـودی و اداره رفتی. جـدا می خواهی شـب 
شـش کیلومتر بدوی؟! پانک، دراز و نشست؟ بی خیال! 
توی الیق اسـتراحت هستی. توی خسـته ای!« راه گریز 
از ایـن نوع تنبلی این اسـت که از حیله کوچکی اسـتفاده 
کنید: به خودتـان بگویید کـه امروز می خواهـم به خودم 
ظلم کنم و خودم را خسـته تر کنـم. بعد که مثـًا ورزش 
می کنید و بـه آن »حـال« خوب بعـد ورزش می رسـید، 

ایـن خاطـره ای در پس زمینه مغزتان می شـود.
دفعـات بعـد می توانید بـه ایـن خاطـره مراجعـه کنید و 

این بـار بگوییـد که: »بلـه! امروز من خسـته هسـتم. اما 
می دانم کـه در صورتی که فـان کار را کنم بـه آن حال 

خـوب خواهم رسـید.«
۵- بی تفاوتی! آخه چی بشه!

مثـًا ایـن کتـاب را بخوانـم. بیشـتر بدانـم کـه بیشـتر 
افسـرده بشـوم؟ فـرض کـن ۱۰ کیلـو وزن کـم کنـم. 
بـه جایـی می رسـم؟ اصـًا مـن بـرای کسـی مهـم 
هسـتم؟! اینجا بـرای گریـز از بی تفاوتی باید بـرای خود 
انگیزه سـازی کنیـد. مثـًا در مـورد کتابی کـه می دانید 
جالب اسـت، رشـته توییت بنویسـید یا نظرتان را در چند 
اسـتوری بنویسـید. یا اسـتوری بگذارید و خیلی آشـکارا 
بگوییـد کـه از فـرم خـارج شـده اید و می خواهیـد یـک 
چالش یـک ماهـه را شـروع کنیـد و از دنبال کننده های 
خود بخواهید که به شـما بپیوندند و مشـوق شـما باشند.

۶- پشیمانی! دیگه برای من دیر شده
»بله! ایـن مسـیر کسـب و کار کـه االن یـاد گرفتـه ام، 
خیلی خوبـه. امـا کاش ایـن مسـیر و تجربه را ۲۰ سـال 
پیش داشـتم. االن دسـت زیاد شـده!« به یاد بیاورید که 
خیلی ها در میانسـالی یـا حتی پیـری به موفقیـت و قله 

شـهرت رسـیده اند.
۷- هویت کاذب آدم تنبل، برچسب شما شده

مثًا اگر در پیـاده روی از دیگـران عقب بیفتیـد و این در 
واقع بـه خاطر مصدومیت زانـوی اخیر باشـد، به خودتان 

می گوییـد: برات ثابت شـد کـه من واقعـاً تنبلم!
شـب هنگام پیـش خـود عبـارات مثبـت را تکـرار کنید. 
چیزهایـی مانند ایـن: »من چابکـم و هر روز بـرای بهتر 
شـدن بی وقفه تمریـن خواهـم کـرد.« »من باهوشـم 
و بـا مطالعه پیوسـته، از دیگـران جلوتـر خواهـم افتاد.« 
»مـن هنرمنـدم و مهارت هنـری خـود را جلـوه بیرونی 

خواهم بخشـید.«

گونـــاگون
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رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی گفت: آموزش و پرورش تنها به اهداف اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

علمی اکتفا نمی کند و اهداف ورزشی و تربیتی را نیز مدنظر دارد.
حمید بابویی در افتتاحیه مسابقات ورزشی دانش آموزان کشور به میزبانی 
اصفهان، اظهار کرد: استان اصفهان توانسته مسابقات خوبی را برگزار کند، این 
آرامش که همه ما امروز داریم مدیون جان فشانی جانبازان، شهدا و ایثارگران 

هستیم که دو روز پیش سالروز بازگشت آزادگان به کشور بود.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش به دنبال اجرای همه ساحت ها بر اساس سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش است و تاش دارد دانش آموز بعد از مدرسه، 

خود و خدای خود را بشناسد.
رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی اضافه کرد: آموزش و پرورش تنها 

به مباحث علمی نمی پردازد بلکه با اردوها و مسابقات تاش می کند تربیت 
همه ساحت ها را پیش ببرد، که یکی از نمودهای این برنامه ها مسابقات 
ورزشی دانش آموزان است. وی تاکید کرد: در این مسابقات تنها به دنبال 
بازوی بزرگ تر نیستیم، و در اصل به دنبال انسانیت، احترام و مسائل فرهنگی 
هستیم که کار بزرگی است و آموزش و پرورش نمی تواند به تنهایی آن را انجام 
دهد. بابویی افزود: مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، فدراسیون های جودو، 
تکواندو و ژیمناستیک و هیئت های ورزشی همکاری خوبی برای برگزاری 
این مسابقات داشتند. وی خطاب به دانش آموزان خاطرنشان کرد: امیدواریم 
میزبان خوبی برای شما در اصفهان باشیم، شما با حضور در این مسابقات 

می توانید سرآمدهای ورزش کشور باشید.

رئیسفدراسیونورزشدانشآموزی:

آموزشوپرورشتنهابهاهدافعلمیاکتفانمیکند

مدیرعامل شـرکت ملـی پاالیش 
نفـت فراورده هـای نفتـی گفـت: 
تولیـد بنزیـن در سـال جـاری به 
۹۸ میلیـون لیتـر در روز رسـیده 
و ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن 
میـزان تولیـد در سـال گذشـته 
۹۶.۹ میلیـون لیتـر بـوده اسـت.

جلیـل سـاالری در نشسـتی بـا 
بیان اینکـه در بخـش نیروگاهی 
مصـرف گازوئیـل ۸۰ درصـد 
رشـد داشـته و مصـرف سـوخت 
مایـع دو میلیـارد لیتـر بیشـتر 
شـده اسـت، اظهـار کـرد: بـه 
منظـور ایجـاد هـاب انـرژی و 
داشـتن اسـکله های اختصاصـی 
مسـیر نـاوگان را توسـعه دادیـم 
و در بخـش مسـیر دریایـی نیـز 
اقداماتـی انجـام شـد تـا بتوانیـم 
سـوآپ و ترانزیـت فـراورده را 

گسـترش دهیـم.
صـادرات  بـه  اشـاره  بـا  وی 
محمولـه گازوئیـل به افغانسـتان 
گفت: در هفته گذشـته توانسـتیم 
صـادرات ایـن محمولـه را بـه 
قیمت هـر تن ۱۱۰۰ دالر داشـته 

باشـیم.
سـاالری بـا بیـان اینکـه ۵۷ 
درصـد از سـبد حمـل و نقـل و 
توزیـع کشـور را تـا شـعاع ۵۰۰ 
کیلومتـری از طریـق نفتکـش 
بـا  گفـت:  می کنیـم،  تأمیـن 
توجـه بـه اهمیـت کیفی سـازی 
محصـوالت ۳۰ درصـد از سـود 
عملیاتی پاالیشـگاه ها بـرای این 

مسـئله هزینـه می شـود.
مدیرعامل شـرکت ملـی پاالیش 
نفـت فراورده هـای نفتی با اشـاره 
بـه برنامه های دولت سـیزدهم در 
راسـتای افزایـش تولیـد گازوئیل 
گفـت:  در دولـت فعلـی میـزان 
تولیـد گازوئیـل از ۱۰۸ میلیـون 
لیتر بـه ۱۱۲ میلیون لیتـر افزایش 
یافتـه کـه معـادل رشـد سـه 
درصـدی در ایـن بخـش اسـت.

وی با اشـاره به اقدامـات صورت 
گرفته در راسـتای کنتـرل قاچاق 
گفـت: طرح هایـی در این راسـتا 
اجـرا شـده و بـه تدریـج پایـش 
می شـود تـا نظـارت و کنتـرل 
صـورت گیـرد. البتـه اختـاف 
قیمـت بـا کشـورهای همسـایه 
بسـیار زیاد اسـت و انگیـزه برای 
ایـن کار را افزایـش داده اسـت.

سـاالری با بیان اینکـه مطالعات 
و طرح هـای اولیـه پروژه ها انجام 
شـده و بـه دنبـال مجوزهـای 
شـورای اقتصـاد بـرای تأمیـن 
منابـع بانکـی پیش بینـی شـده 
هسـتیم، گفـت: در خصـوص 
سـامانه صـدف دسـتورالعمل ها 
و آیین نامه هـا می بایسـت مـورد 
بازنگـری و اصـاح قـرار گیـرد.

مدیرعامل شـرکت ملـی پاالیش 
نفـت فراورده هـای نفتی بـا بیان 
اینکـه تعهداتـی را کـه در دولـت 
بـرای دولـت سـیزدهم  قبـل 
ایجـاد شـده بـود انجـام داده ایم، 
گفـت: طرح هـا و پروژه هـا مـورد 
غربالگـری قـرار گرفـت و بـا 
توجه بـه اینکـه امنیـت غذایی و 
انـرژی وجود داشـت سـاماندهی 

سـاختاری صـورت گرفـت.
وی بـا اشـاره بـه ایجـاد درگاه 
مجوزهـا در وزارت نفـت گفـت: 
امضاهای طایـی در وزارت نفت 

متوقـف شـده اسـت.

انرژی

ISFAHAN
N E W S

 تولید بنزین به
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در روز رسید

مدیرعاملشرکتملیپاالیش
نفتفراوردههاینفتی:

شناسایی دالیل کرختی، درمان و رفع هر یک از آن ها؛

بیشترتنبلیها۷نوعهستند

 سـعید واعظ  جدید لیـگ برتـر فوتبـال ایـران که بـا انجـام دیدار 
آبی پوشـان پایتخـت، سـوت آغـاز رقابت هـای لیـگ برتر به صـدا در 
آمد، مسـابقات هفته دوم هم با برگـزاری دیدار اسـتقال در انزلی آغاز 
شـد و در نخسـتین شـب رقابت هـای هفتـه دوم بیسـت ودومین دوره 
لیگ برتـر فوتبال ایران، دو مسـابقه دیگر هم در رفسـنجان و اصفهان 
برگزار شـد، کـه دوئـل مدعیـان بـرای حفـظ موقعیـت خـود در صدر 

جدول به شـمار مـی رود.
• دربی استان کرمان؛ جنگ پولدارها

مـس رفسـنجان بعـد از تسـاوی در هفتـه نخسـت مقابـل نسـاجی 
مازندران در مسـابقه ای که بـه میزبانی ورزشـگاه نقش جهان اصفهان 
به انجـام رسـید، اولین دیـدار خانگی خـود در فصـل جدید لیـگ برتر 
را در دیداری موسـوم بـه دربی اسـتان کرمـان برگزار می کنـد. محمد 
ربیعی که تیمش در بازار نقل وانتقاالت تابسـتانی پرسـروصدا بوده، در 

تاش اسـت تا اولین پیـروزی فصل نارنجی پوشـان در دوئل حسـاس 
و سرنوشت سـاز مقابـل گل گهر سـیرجان به دسـت آید.

امیر قلعه نویی بعد از کسـب پیروزی تیمـش در دیدار هفتـه اول مقابل 
تراکتـور تبریـز و رسـیدن بـه هزارمیـن امتیـاز دوران مربیگـری اش، 
حاال بـا انگیـزه حفـظ صدرنشـینی در لیگ بیسـت ودوم، شـاگردانش 
را در رفسـنجان مقابل مس بـه میدان می فرسـتد. سـرمربی کهنه کار 
گل گهـر احتمـااًل در ترکیـب اصلـی تیمـش هم دسـت خواهـد برد و 
بـه وسـلی گومـز، خریـد برزیلـی تیمـش هـم در کنـار اریـک باگناما 
فرصت بـازی خواهـد داد تا گل گهـری با سـیمایی متفاوت از سـاعت 
۲۰:۳۰ شـامگاه پنجشـنبه به مصاف مس رفسـنجان رفتنـد که دوئل 
کرمانی ها برنده نداشـت و امتیازات در دل کویر مسـاوی تقسـیم شـد.

• مربی پرسپولیس علیه صدرنشینی سپاهان؟
طایی پوشـان اصفهانی بعـد از پیروزی ارزشـمند در ورزشـگاه آزادی 

تهـران مقابل اسـتقال، حـاال در اندیشـه کسـب اولیـن بـرد خانگی 
خود با سـرمربی جدیدشـان بودنـد و ژوزه مورایـس امیدوار اسـت بعد 
از شـروع طوفانی شـاگردانش در لیگ بیست ودوم، قطار سـپاهانی ها، 
شـتابان به سـوی موفقیت به حرکت خـود ادامه بدهد. طایی پوشـان 
اصفهانی بعـد از کسـب ۳ امتیـاز برابر اسـتقاِل سـا پینتـو، در دومین 

گام پذیرای نسـاجی بـا هدایـت حمید مطهری هسـتند.
مازنی هـا به واسـطه مشـکات میزبانی شـان، دیـدار هفته نخسـت خود 
را هـم در ورزشـگاه نقش جهـان برگـزار کردنـد تا بـا شـرایط آب وهوایی 
و وضعیـت چمـن ورزشـگاه در آسـتانه مصاف با سـپاهان آشـنا شـوند و 
همین مسـئله بی شـک باعث خواهد شـد تا شـاگردان مطهری با آگاهی 
بیشـتری نسـبت به محیـط، در مقابـل طایی پوشـان صف آرایـی کنند.

نسـاجی فصـل را بـا تسـاوی در مقابل مـس رفسـنجان آغاز کـرده و 
در جسـتجوی اولیـن پیـروزی خـود بـا هدایت حمیـد مطهری اسـت 

امـا سرخ پوشـان قائمشـهری کار بسـیار دشـواری بـرای رسـیدن بـه 
ایـن مهم دارنـد و بـه مصاف تیمـی می رونـد، که بـا حضور سـتارگان 
پرشـمار و بـا هدایـت ژوزه مورایس، بـه کسـب دومین پیـروزی خود 
در لیـگ بیسـت ودوم و تمدیـد صدرنشـینی اش می اندیشـد. مصـاف 
شـاگردان مورایس و مطهـری از سـاعت ۲۱ در ورزشـگاه نقش جهان 
اصفهـان آغاز شـد کـه شـاگردان مورایـس در ابتـدای بـازی غافلگیر 
شـدند. ایـوب کانتـری از قلـب دفـاع سـپاهان پـا به فـرار گذاشـت 
و رشـید مظاهـری را غافلگیـر کـرد. امـا طایـی پوشـان در حضـور 
تماشـاگران خودی کامبک زدنـد و با گلهـای مانوئل فرناندز و یاسـین 
سـلمانی، تـاج لیـگ را بـر سـر مورایـس در نصـف جهـان نشـاندند. 
سـپاهان با اندیشه های مورایس و تکسـیرا )دسـتیار( دو زوج پرتغالی و 
مهره هـای قابل تیـم گردن کلفتـی را روانه مسـابقات می کننـد و فعل 

خواسـتن را بخوبـی صـرف کرده انـد.

»دراجـرای مطلـوب قانـون پایانه هـای فروشـگاهی وسـامانه مودیـان 
می طلبـد همـه فعـاالن اقتصـادی، اتحادیه هـا، و اصنـاف و تشـکل های 
صنفی وحرفـه ای نظـام مالیاتی و فعـاالن اقتصـادی را همراهـی کنند«

مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان اصفهـان در گفت و گوبـا صدا و سـیمای 
مرکز اصفهـان گفـت: قانـون پایانه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیان 
بـرای سـازمان مالیاتـی دارای اهمیت اسـت اول تأثیـر اجـرای قانون در 
وصـول مالیـات و همچنیـن تأثیر آن بـر ایجاد فضای کسـب و کار سـالم 

جهـت فعـاالن اقتصادی.
عباس مزیکـی، مدیـرکل امـور مالیاتی اسـتان با اشـاره به لـزوم تبیین و 
توضیح جایـگاه اجرای قانـون پایانه های فروشـگاهی وسـامانه مودیان و 
نحوه اجرای آن بـرای فعـاالن اقتصادی بیان داشـت: دراجـرای مطلوب 
ایـن قانـون می طلبـد همـه فعـاالن اقتصـادی، اتحادیه هـا، و اصنـاف 
و تشـکل های صنفـی وحرفـه ای نظـام مالیاتـی و فعـاالن اقتصـادی را 

همراهـی کنند.
آقـای مزیکـی بـا اشـاره بـه پیـش بینـی قانـون در خصـوص کمـک 

شـرکت های معتمد به افراد کم تـوان و ناتـوان در اجرای قانـون افزودند: 
اداره کل امور مالیاتی اسـتان اصفهان همزمان با سـازمان مالیاتی مراحل 
اجـرای قانـون را بـه فعـاالن اقتصـادی اعـام می کنـد و بـا اسـتفاده از 
ظرفیت های مطلوب اطاع رسـانی اقدام الزم در راسـتای اجـرای قانون 

معمـول خواهیم داشـت.
آقای مزیکی بیـان داشـت: امیدواریم کلیه فعـاالن اقتصادی در راسـتای 
اجـرای قانـون آمادگـی الزم بدسـت آورنـد چـرا کـه اجـرای قانـون بـه 
جلوگیری از فـرار مالیاتی، شـفاف شـدن فعالیت هـای اقتصـادی و ایجاد 
فعالیت هـای اقتصـادی سـالم و نهایتـًا فضـای کسـب وکارسـالم کمک 
می کند. مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان اصفهـان همچنین بین داشـتند 
با اجـرای قانون وفعـال سـازی سـامانه مودیـان از طریـق درگاه خدمات 
الکترونیکی سـازمان امورمالیاتی کشـور سـامانه قادر به ارائه سـود و زیان 
فعاالن اقتصـادی خواهد بود و کارشناسـان مالیاتی هیچگونـه دخالتی در 
پرداخت یـا تحمیل مالیـات نخواهند داشـت و این ویژگی کمک شـایانی 

بـه برقـراری عدالـت مالیاتی خواهـد کرد.

تاجفصلفعاًلبرسرمورایسوسپاهاناست؛
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