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مدیرکل امور مالیاتی اصفهان مطرح کرد:

رشد ۵۰ درصدی تسلیم اظهارنامه مالیاتی

Some facts about Spain
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فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

استقرار رابطان انتظامی در موکب های اربعین
3

 
ایـن روزهـا که کـم کـم حرکـت کاروان هـا پر 
رنگ تـر می شـود بایـد بـه یـاد داشـته باشـیم 
کـه پیـاده روی اربعیـن، نمـاد اتحـاد و همدلی 
اسام ونظام اسـامی اسـت. در واقع پیاده روی 
اربعیـن، نشـانگر حرکت بـزرگ مردمـی برای 
زنده نـگاه داشـتن فرهنگ شـهادت اسـت و به 
همین دلیل همه باید از فرصـت اربعین وافتخار 
میزبانـی و خدمتگـذاری بـه زائـران حسـینی و 

ارائـه بهترین خدمـات فرهنگی برای همـه زوار 
حسـینی تاش کنیم تا عاوه بر ترویج سـیره و 
روش امام حسـین، در طول ایام سـال نیز شاهد 

حضوردوباره زوار باشـیم.
عاشـقان اباعبـدهلل الحسـین )ع( بـرای زنـده 
نگهداشـتن شـعائر بـزرگ الهـی و فرهنـگ 
شـهادت، مسـافتی طوالنی را بـا پای پیـاده و با 
تحمل زحمات بسـیار طی می کننـد و همراهی 

و همکاری مـردم و اسـتفاده از ظرفیـت خیرین 
شهرسـتان ها در برپایـی موکب هـا می توانـد 
خدمـات مانـدگاری را در ذهن هـا بجـا گـذارد.

ــب  ــه مواک ــت ک ــت اس ــن عل ــه ای ــع ب در واق
حســینی یــک ظرفیــت خــوب بــرای خدمــت 
رســانی و کار جهادی هســتند و خدمــت در این 
مواکــب یــک توفیــق الهی اســت کــه نبایــد از 

ــل شــد. آن غاف

فاطمه جهانگیری
سرمقالـــه
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پیاده روی اربعین، نماد اتحاد و همدلی اسالم ونظام اسالمی
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مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور خبر داد:

 جمعیت هدف ما به صورت ناخالص
حدود 30 میلیون نفر

گران قیمت ترین ساختمان های جهان؛

 بلند قد
و بلند قیمت

مروری بر خریدهای پر سروصدای لیگ برتر؛

 گران قیمت ها
فعاًل جواب دادند
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خشت روی خشت برای خانه ای دربهشت؛

 چترمسجدسازان اصفهان
به وسعت ایران

چهره روز

به مناسبت هفته دولت:

۱۷۹ طرح کشاورزی در استان 
اصفهان به بهره برداری می رسد

6

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از بهره برداری از ۱۷۹ 
طرح در بخش های مختلف کشاورزی استان به مناسبت هفته 

دولت خبر داد.

صفهان
منبع: اخبار ا

آگهی تجدید مناقصه )چاپ دوم  (
شهرداری خمینی شهر در نظر دارد:

1- مناقصه خودروهای سواری استیجاری به شماره ثبت در سامانه تدارکات دولت به شماره 2001093298000021 مورخه 1401/5/24
2- مناقصه آسفالت معابر سطح شهر )2( ثبت در سامانه تدارکات دولت به شماره 2001093298000022 مورخه 1401/5/24

3- مناقصه آسفالت معابر سطح شهر )3( ثبت در سامانه تدارکات دولت به شماره 2001093298000023 مورخه 1401/5/24 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید.

*کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
*متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به 

عمل آورند.
مواعد زمانی:

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/6/3 تاریخ انتشار فراخوان: 1401/5/26    
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/6/15 مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/6/14    

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینی شهر، میدان قدس، شهرداری مرکزی
علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهرتلفن تماس: 33641415

شناسه: 1365537

 آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری زاینده رود در نظر دارد نسبت به مزایده عمومی طبق مشخصات زیر اقدام نماید.

1- موضوع تجدید مزایده: فروش اسباب بازی های فلزی ضایعاتی موجود در پارک استاد شهریار
2- واریز 63/250/000 ریال بابت سپرده شرکت در مزایده

3- در صورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط می گردد.
4- زمان و محل دریافت اسناد مزایده: از روز پنجشنبه مورخ 1401/5/27 لغایت 1401/6/7 صرفا از طریق سامانه ستاد

5- مهلت ارسال پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1401/6/13
6- تاریخ گشایش پاکت ها: روز دوشنبه مورخ 1401/6/14

7- کلیه اطالعات مربوطه در اسناد مزایده و سامانه ستاد بارگذاری گردیده است.
علی اکبر محمودی-  شهردار زاینده رود شناسه: 1365607

نوبت  دوم
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شهرستان

Isfahan News

فرمانـده  یـادگاری   مریـم   
از  اصفهـان  اسـتان  انتظامـی 
اسـتقرار رابطـان انتظامـی در تمامـی 
موکب هـای اعزامـی از اسـتان بـرای 

داد. خبـر  اربعیـن  مراسـم 
سـردار محمدرضا میرحیـدری افزود: 
بـرای هر موکـب یکی از وابسـتگان 
انتظامـی در نظـر گرفتـه شـده کـه 
همـراه بـا موکـب بـه ایـن همایـش 
می شـود  اعـزام  بین المللـی  عظیـم 
تـا هـم در داخـل و هـم در خـارج از 
مـرز مشـکالت موکـب را از طریـق 
ارتبـاط با مامـوران انتظامـی و پلیس 

راه پیگیـری و رفـع کنـد.
وی اظهـار داشـت: یکـی از اهـداف 
در  انتظامـی  رابـط  اسـتقرار  بـرای 
موکب ها، پیشـگیری از بـروز حوادث 
بـا  بـرای موکـب داران  و مشـکالت 
اسـتفاده از دانـش، تجربه و توانمندی 

ایـن افراد اسـت.
اصفهـان  اسـتان  پلیـس  رییـس 
همچنیـن بـا اشـاره بـه اجـرای طرح 
به منظـور  فرماندهـی  ایـن  ویـژه 
ارتقـای سـطح امنیت موکـب داران و 
پوشـش امنیتی، انتظامـی و ترافیکی 
شـرکت  زائـران  تـردد  مسـیرهای 
اربعیـن  عظیـم  رزمایـش  در  کننـده 
بـا  اسـتان  پلیـس  گفـت:  حسـینی 
تمـام قـوا، امکانـات و ظرفیـت خـود 
آمـاده خدمتگـزاری بـه موکـب داران 
و زائـران شـرکت کننـده در اربعیـن 

اسـت. حسـینی 
وی خاطرنشـان کـرد: پلیس اصفهان 
همچنین جلسـاتی را با دسـتگاه های 
نقـاط  شناسـایی  بـرای  مسـئول 
حادثه خیـز و رفع اشـکاالت هندسـی 
کـه در ایـن نقـاط وجـود دارد برگزار 
کـرده تـا مشـکلی در تـردد جـاده ای 

زائـران بـه وجـود نیاید.
بـه  همچنیـن  میرحیـدری  سـردار 
فرماندهـی  از  تیم هایـی  اعـزام 
بـه  کمـک  بـرای  اسـتان  انتظامـی 
امنیـت  و  نظـم  تأمیـن  مأموریـت 
اربعیـن حسـینی در مرزهـای غربـی 
خصـوص  در  گفـت:  و  کـرد  اشـاره 
اسـتقرار نیروهـای انتظامـی و پلیس 
و  امنیـت  و  نظـم  تأمیـن  بـرای  راه 
تسـهیل در عبـور ومـرور محورهـای 
مواصالتـی کـه محـل گـذر زائـران 
اربعیـن اسـت و هم اسـتقرار ماموران 
در پایانه هـای مسـافربری نیـز پیـش 
گرفتـه  صـورت  الزم  بینی هایـی 

اسـت.
در  همچنیـن  کـرد:  اضافـه  وی 
و  موکـب داران  آمـوزش  زمینـه 
کسـانی کـه در برپایـی موکب هـای 
اربعیـن نقـش دارنـد و هـم آمـوزش 
راننـدگان کاروان هـا و کنتـرل معاینه 
فنـی خودروهایـی کـه در ایـن سـفر 
ارزشـمند قـرار اسـت از آنها اسـتفاده 
شـود پیـش بینی هـا و اقدامـات الزم 

صـورت گرفتـه اسـت.
فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهـان، 
آماده بـاش نیروهـای پلیـس گذرنامه 
متقاضیـان  بـه  بـرای خدمت رسـانی 
تمدیـد یـا صـدور گذرنامه و تسـهیل 
در عبـور و مـرور محموله هـای مـواد 
غذایی کـه قرار اسـت در موکب های 
اربعین حسـینی اسـتان برای پذیرایی 
ابـا عبـداهلل الحسـین )ع(  از زائـران 
دیگـر  از  را  شـود  اسـتفاده  آنهـا  از 
اعـالم  فرماندهـی  ایـن  برنامه هـای 

. د کر
زائــران  و  موکــب داران  بــه  وی 
ــه  ــرد ک ــه ک ــن حســینی توصی اربعی
ــه  ــود ب ــراف خ ــات در اط ــا اتفاق ب
ــد  ــورد نکنن ــطحی برخ ــورت س ص
و مــوارد مشــکوک را بــه اطــالع 
مســئوالن مربوطــه برســانند. ســردار 
میرحیــدری همچنیــن توصیــه کــرد 
بــا توجــه بــه اقدامــات بیوتروریســتی 
از  دارد  وجــود  آن  احتمــال  کــه 
ــی و  ــواد خوراک ــیا، م ــن اش پذیرفت
افــراد  توســط  کــه  کمک هایــی 
ناشــناس انجــام می شــود خــودداری 
صــورت الزم  مراقبت هــای   و 

گیرد.
امســال ۱۴۸ موکــب از ایــن اســتان 
ــه  ــن ب ــی اربعی ــش بین الملل در همای

ــد. ــانی می کنن ــران خدمت رس زائ

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:
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رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شاهین شهر و میمه گفت: احیای کاروانسراهای تاریخی 
این شهرستان با مشارکت بخش خصوصی و بمنظور 

رونق صنعت گردشگری ضروری است.
جواد چهرراضی افزود: تا کنون اقداماتی در این زمینه 
انجام شده و مباحثی مانند انتقال و ثبت سند مالکیت 

بمنظور  فرهنگی  میراث  اداره  نام  به  آنها  از  برخی 
واگذاری به بخش خصوصی نیز در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه ۲ کاروانسرای گز و جهادآباد از این 
شهرستان از اهمیت باالیی برخوردارست و در پرونده 
فهرست  و  ایران  تاریخی  کاروانسراهای  زنجیره ای 
داشت:  اظهار  دارد،  قرار  جهانی  آثار  ثبت  نامزدهای 

کارشناسان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان 
ملل متحد )یونسکو( از این کاروانسراها بازدید کرده اند 
و امیدواریم هرچه زودتر در فهرست آثار جهانی ثبت 

شوند.
چهرراضی با اشاره به اینکه این ۲ کاروانسرا برای مرمت 
و احیا به بخش خصوصی واگذار شده است، تاکید کرد: 
احیا و ثبت جهانی این ۲ اثر تاریخی به حفاظت هرچه 
در  گردشگری  رونق صنعت  و  آنها  از  بیشتر  و  بهتر 
شمال اصفهان و شهرستان شاهین شهر و میمه کمک 
بسیاری می کند. وی با بیان اینکه کاروانسرای گز در 
شهر گز و متعلق به دوره سلجوقیان است، اظهار داشت: 
کاروانسرای جهادآباد به »شیخ علی خان زنگنه« یا چاله 
سیاه نیز نامیده می شود و مربوط به دوره صفوی است و 
از نظر معماری، طراحی مهندسی و سالم بودن بنا یکی 

از کاروانسراهای شاخص کشور به شمار می آید.
چهرراضی همچنین به اقداماتی برای ثبت اسناد مالکیت 
سه اثر تاریخی به نام میراث فرهنگی در این شهرستان 
اشاره و خاطرنشان کرد: سند مالکیت چاپارخانه مورچه 
خورت و کاروانسراهای »ُسه« و »ِدهُلر« در زمان حاضر 
به نام اداره دارایی است که بر اساس قانون و با توجه 

به تاریخی بودن آن ها می تواند در مالکیت اداره میراث 
فرهنگی قرار گیرد. وی با بیان اینکه انتقال سند مالکیت 
این آثار به میراث فرهنگی در حال پیگیری است، ادامه 
به میراث  تاریخی  آثار  این  از ثبت مالکیت  داد: پس 
فرهنگی، می توان اقدامات الزم برای واگذاری آنها به 

بخش خصوصی از طریق صندوق احیا را انجام داد.
اثر دیگر  زمان حاضر ۲  در  اینکه  بیان  با  چهرراضی 
یعنی قنات های وزوان و مزدآباد از این شهرستان نیز 
ثبت جهانی شده اند، خاطرنشان کرد: در صورت ثبت 
ثبت جهانی  آثار  تعداد  و جهادآباد  گز  کاروانسرای   ۲

شهرستان شاهین شهر و میمه به چهار اثر می رسد.
وی با اشاره به اینکه این شهرستان دارای ۵۰ اثر تاریخی 
ثبت ملی مانند مساجد، امامزاده ها و کاروانسراهاست، 
اضافه کرد: ۱۲ میراث ناملموس نیز از این شهرستان 
ثبت ملی شده و پرونده پنج میراث دیگر مانند َعلَم داری 

گز در حال بررسی برای ثبت شدن است.
رییس میراث فرهنگی شاهین شهر و میمه از جمله 
میراث ناملموس ثبت ملی شده را گویش شهرهای گز 
و ِمیمه، حلواپزی وزوان، دانش داشت، کاشت و برداشت 
خربزه گرگاب و پرده خوانی وزوان عنوان کرد و گفت: 

اسامی ۲ فرد سالمند و پیشکسوت در زمینه پرده خوانی 
وزوان نیز بعنوان گنجینه زندگی بشری ثبت شد که 

یکی از آنها سال پیش، درگذشت.
وی با تاکید بر اینکه شاهین شهر و میمه، ظرفیت های 
بسیاری برای مردم شناسی و ثبت میراث ناملموس 
دارد، افزود: انجام مطالعات مردم شناسی در دستور 
کار اداره میراث فرهنگی این شهرستان قرار دارد و 
منتظر تعیین اعتبار و تخصیص آن برای شروع کار 

هستیم.
شهرستان شاهین شهر و میمه در ۲۰ کیلومتری شمال 
اصفهان و دارای منطقه نمونه گردشگری مادرشاه و 
َکلَهرود وُسه است. ۵۶  ۲ روستای هدف گردشگری 
ثبت  نامزدی  رده  در  کشور  در  تاریخی  کاروانسرای 

جهانی در یونسکو قرار گرفته اند.
استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی که 
یکهزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی و هفت اثر آن 
به نام های میدان امام )نقش جهان(، کاخ چهلستون، 
باغ فین کاشان و مسجد جامع و سه قنات به نام های 
وزوان، مزدآباد و مون به ثبت جهانی رسیده، کانون 

توجه گردشگران داخلی و خارجی است.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شاهین شهر و میمه:

احیای کاروانسراهای شاهین شهر و میمه برای رونق گردشگری ضروری است

یـک عضـو هیأت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی با این 
توضیـح که تخلفـات مربوط به تحقیـق و تفحص از فوالد 
مبارکـه اصفهان مربـوط به دولت قبل و مدیرعامل سـابق 
ایـن شـرکت بـوده اسـت، گفت کـه قـوه قضائیـه باید هر 

چـه سـریع تر به ایـن تخلفات رسـیدگی کند.
• انتظـار مـی رود کـه قـوه قضائیـه هـر چـه 
کنـد رسـیدگی  موضـوع  ایـن  بـه  سـریع تر 

حجـت االسـالم علیرضـا سـلیمی در گفت وگـو بـا ایسـنا 

بـا اشـاره بـه ارجاع گـزارش تحقیـق و تفحص از شـرکت 
فـوالد مبارکـه اصفهـان بـه قـوه قضاییـه گفـت: بـا رأی 
مجلـس گـزارش تحقیـق و تفحـص از شـرکت فـوالد 
مبارکـه اصفهـان بـرای رسـیدگی بـه قـوه قضائیـه ارجاع 
شـده اسـت و انتظـار مـی رود کـه قـوه قضائیـه هـر چـه 

سـریع تر بـه ایـن موضـوع رسـیدگی کنـد.
• تحقیـق و تفحـص از شـرکت فـوالد مبارکـه 
اصفهـان ربطی بـه این دولـت و مدیریت فعلی 

ندارد
وی توضیـح داد: طبـق ایـن گزارش، تحقیـق و تفحص از 
شـرکت فـوالد مبارکه اصفهـان مربوط به مدیریت سـابق 
ایـن شـرکت و همچنیـن دولـت قبـل بـوده و ربطـی بـه 
ایـن دولـت و مدیریت فعلی فـوالد مبارکه نـدارد. آن هایی 
کـه آدرس غلـط می دهنـد همچـون این مثل هسـتند که 
طـرف دزدی می کنـد و بعـد فریـاد می زنـد »آی دزد، آی 

دزد«.

یک عضو هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی:

تخلفات فوالد 
مبارکه مربوط به 
دولت قبل است

خانه ای در بهشت پاداش کسی است که برای ساخت مسجد خشتی 
روی خشت بگذارد یا ریالی روی ریال، این اجر برای امر با ارزشی 

است که در دین مبین اسالم به آن تأکید فراوان شده است.
می گویند بقایایی از معبد سلیمان در زیر مسجد االقصی قرار دارد و 
ویرانی آن و احیای معبد، شرط ظهور مسیح است. این باور یهودیانی 
است که از سال ها پیش به دنبال تخریب قبله نخست مسلمانان جهان 
هستند، مسجدی با عظمت که پیامبر اکرم )ص( از آنجا به معراج رفت 

و حتی بسیاری از یهودیان و مسیحیان نیز آن را محترم می شمارند.
روزی که مسجد االقصی به دست یهودیان صهیونیست به آتش 
کشیده شد، نام مسجد برای همیشه در تقویم جمهوری اسالمی ایران 
به ثبت رسید، »۲۱ اوت« و این بهانه ای است که یادآوری کنیم خانه 
خدا باید به دست ما مسلمانان حفظ شود. گاه با حفظ و مرمت مساجد 
کهن که از سال های ابتدایی ظهور اسالم در ایران ساخته شده است 
و گاه با ساخت مساجد جدید در مناطقی که از نعمت مسجد برخوردار 
نیستند. این وظیفه ای است بر دوش ما که خداوند نیز در قرآن بر آن 

تاکید دارد.
همان طور که در آیه ۱۸ سوره توبه می فرماید: »فقط کسانی تعمیر 
مساجد را عهده دار می شوند که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشند 
و نماز بخوانند و ذکات بدهند و از کسی به جز خدا نترسند و امید است 

اینها از هدایت یافتگان باشند.«
تعدادشان کم نیست، آن هایی که در مسیر فرمان خداوند حرکت 
می کنند و امید دارند که از هدایت یافتگان باشند، همان هایی که آجر 
روی آجر می گذارند تا خانه ای بنا کنند که محل برپایی فرایض دینی 
باشد، بی شک این حدیث از پیامبر اکرم )ص( نیز آن ها را امیدوار به 
حرکت در این مسیر سبز می کند، آنجا که می فرماید: »کسی که بانی 
شود و مسجدی را به اندازه آشیانه پرنده ای بسازد، خداوند خانه ای در 

بهشت برای او بنا می کند.«
• خیران اصفهان، پیش قدم در ساخت مسجد

اصفهان را به نام شهر خیریه ها می شناسند، خیران و نیک اندیشان 
به  امور خیر همچون کمک  دیگر  کنار  در  این شهر،  در  بسیاری 
نیازمندان، درمان، جهیزیه، اشتغال و... مسجدسازی را انتخاب کرده اند 
و نتیجه خیرخواهی آن ها و قدم های نیکی که در این راه برداشته اند 
ساخت صدها مسجد در مناطق مختلف است. البته آنچه ما به ظاهر 
می بینیم ساختمانی است که در گوشه ای از شهر یا روستایی بنا شده 

است، اما اثرات این بنا از حد شمارش خارج است.
ابوالحسن مهدوی عضو مجلس خبرگان رهبری در  آیت اهلل سید 
گفتگو با خبرنگار مهر به لزوم ساخت مسجد در مناطق محروم اشاره 
می کند و می گوید: عمدتاً در مراکز استان ها به خصوص اصفهان 
دیده  محرومیت هایی  شهرها،  اطراف  در  اما  است  فراوان  مساجد 
می شود هم دنیایی و هم آخرتی. به خصوص از نظر دینی محرومیت 
در این مناطق محروم کاماًل محسوس است، بنابراین کسانی که 

مسجد می سازند عاقبت بخیری را ذخیره آخرت خود کرده اند.

مساجدی که در مناطق محروم به همت خیران اصفهانی ساخته 
تا  نماز جماعت  برپایی  از محل  می شود کاربری های فراوان دارد. 
مدرسه و درمانگاه و محل رتق و فتق مسائل و مشکالت اهالی 
و… محسن داوری، خیر مسجد ساز با اشاره به این نکات می گوید: 
در برخی مناطق کشور کیلومتر به کیلومتر خبری از مسجد نیست و 

شیعیان از این نعمت بزرگ محروم هستند.
وارد  مسجدسازی  امر  در  که  اصفهانی  خیران  می دهد:  ادامه  وی 
فعالیت شده اند، تا کنون در ۱۴ استان کشور اقدام به ساخت مسجد 
کرده اند و برای مساجد ساخته شده نیز ۲۶ کاربری تعریف شده است.

داوری اشاره می کند که فعالیت های تجمیع شده و سازمان یافته این 
خیریه، نتیجه سال ها مجاهدت عالمان و روحانیونی است که از نیم 
قرن پیش با کمترین امکانات در مناطق محروم استان اصفهان و 
اطراف، اقدام به ساخت مسجد می کردند تا قدمی در راه تعالی فرهنگ 

دینی مردم بردارند.
• نیم قرن مسجد سازی

یکی از این روحانیون، آیت اهلل شیخ احمد فقیهی است. از باسابقه ترین 
این  سازندگان مسجد در اصفهان. سبقه ساخت مسجد به همت 
در  فقیهی  آیت اهلل  می رسد.  قرن  نیم  از  بیش  به  مجاهد  روحانی 
روزگاری که از جاده خاکی هم خبری بود مصالح الزم برای ساخت 

مسجد را با االغ و قاطر راهی مناطق صعب العبور غرب استان و 
استان های همجوار می کرد تا به رسالت خود که ساخت مسجد در 

مناطق محروم و دور افتاده بود عمل کند.
او که بیش از هشتاد سال عمر از خداوند گرفته است، می گوید: از 
حدود پنجاه سال پیش از طرف علمای زمان، ابتدا از سوی مرحوم 
آیت اهلل حاج سید حسین خادمی، سپس شهید آیت اهلل شمس آبادی و 
بعد از آن بیست سال از طرف آیت اهلل محمدعلی صادقی اصفهان به 
روستاها و مناطق محروم مسافرت می کردم و از طرف آقایان، ساخت 
و ساز مساجد را برعهده داشتم. بیش از پنجاه مسجد را تنهایی و بدون 

کمک از خیریه ها احداث و تعمیر کرده ام.
نقاط  جنوبی ترین  در  اصفهان  مسجدسازان  حضور   •

کشور
امروز از روستاهای دور افتاده چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر 
احمد تا جنوب کرمان و مناطق بسیار محروم سیستان و بلوچستان همه 

زیرپای خیران اصفهانی است تا قدمی بردارند برای ساخت خانه خدا.
از  که  است  کسانی  نخستین  از  مباشری  مهدی  االسالم  حجت 
اصفهان برای ساخت مسجد راهی سیستان و بلوچستان شده است. او 
می گوید: مسجد در این منطقه نماد و علمی برای شیعه است و وظیفه 

داریم برای مردم این منطقه مساجدی را برپا کنیم.

وی ادامه می دهد: اصفهانی ها در کار خیر همیشه پیش قدم بوده اند و 
تعداد خیریه های این استان نسبت به کشور باالتر است. همین خیران 
در سیستان و بلوچستان نیز اقدام به ساخت مسجد کرده اند و فرصتی 
برای کمک و برطرف کردن مشکالت معیشتی مردم از ِقَبل همین 

مساجد نیز فراهم شده است.
• جایگاه مسجد در دین ما بسیار واال است

حجت االسالم سید محمدمهدی واعظ از خیرانی است که خود به امر 
تبلیغ برای جذب کمک های مردمی در ساخت مسجد مشغول است. 
او می گوید: باید انگیزه در مردم ایجاد شود. در بیان بحث مسجد 
سازی باید مردم را متقاعد می کردیم که کمک آنها صدقه جاریه 
خواهد بود نه کمکی یک بار مصرف. مثاًل به فقیری پولی می دهید تا 
غذا بخورد. این کار خیر یک بار مصرف است. اما اگر شما پولی بدهید 
برای ساخت مسجد، الی یوم القیامه پرونده این ثواب باز است و تا 
هر زمان که در این مسجد برپا باشد ثواب همه نیکی های انجام شده 
در مسجد به پای آن خیر نوشته می شود. آجر به آجر مسجد شهادت 

می دهند که این فرد خانه ای برای خدا ساخته است.
• مسجد پایگاهی اجتماعی و دینی برای مردم

مدیران  و  است  مردم  برای  دینی  و  اجتماعی  پایگاهی  مسجد 
از  جدانشدنی  جزئی  را  مسجد  ساخت  باید  مرتبط  بخش های 
برنامه های خود بدانند. این را اصغر مستولی زاده مدیرکل سابق بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی اصفهان می گوید، کسی که سال ها در امر 
ابتدای  از  بیان می کند:  نیز مشغول بوده است. وی  مسجد سازی 
انقالب تا کنون در فعالیت های اجتماعی با رویکرد دینی و فرهنگی 
حضور داشتم. مهم ترین و طوالنی ترین آن مدیرکلی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اصفهان بود. ۳۴ سال در این منصب حضور داشتم 
و تفکر ساخت مسجد در کنار کار اصلی ما حاکم بود. قبل از آن در 
هشت سال دفاع مقدس نیز به مسجدسازی توجه ویژه داشتیم. در 
سال های حضورم در بنیاد مسکن انقالب اسالمی در بازسازی هایی 
که بعد از حوادثی مانند سیل و زلزله داشتیم ساخت مسجد با کیفیت 

را در دستور کار قرار دادیم.
در دین مبین اسالم تأکید بسیاری بر مسجدسازی شده است. احادیث 
فراوانی نیز در این باره از ائمه اطهار وجود دارد. حاال با گذشت بیش 
از ۴۰ سال از پیروزی انقالب اسالمی، مسجد سازی باید به نهضتی 
فعال در کشور تبدیل شود تا هر نقطه از این خاک که جای مسجد 
نتیجه  و خیریه ها ساخته شود.  به همت خیران  بود،  آن خالی  در 
ساخت مسجد، دل هایی است که به خدا نزدیک می شود و دست 
یاری خداوند بر سر آن هایی است که مردم را در مشکالت و مصائب 

یاری می کنند.
مسجد پایگاهی اجتماعی است که به ویژه در مناطق محروم اثرات 
و  مشکالت  حل  مردم،  اجتماعی  و  دینی  فرهنگ  تعالی  در  آن 
گرفتاری ها، پرداختن به امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

آن ها به روشنی دیده می شود.

خشت روی خشت برای خانه ای دربهشت؛

چترمسجدسازان اصفهان به وسعت ایران

تعـداد  گفـت:  اصفهـان  مالیاتـی  امـور  مدیـرکل 
اظهارنامه هـای تسـلیمی در این اسـتان بـا توجه به 
سـاماندهی کارتخوان هـا، امسـال نسـبت به مدت 
مشـابه سـال ۱۴۰۰ با افزایش ۵۰ درصـدی از ۲۲۹ 

هـزار بـه ۳۴۴ هـزار اظهارنامه رسـیده اسـت.
عبـاس مزیکـی بـا اشـاره بـه موضـوع اسـتفاده 
از تبصـره ۱۰۰ قانـون امـور مالیاتـی افـزود: خـود 
اظهـاری مالیاتـی از ۶۰ درصـد در سـال گذشـته، 
روش  و  یافتـه  افزایـش  درصـد   ۷۵ بـه  امسـال 
محاسـبه مالیـات در سراسـر کشـور بـه صـورت 
یکنواخـت و خـودکار انجـام و عدالـت مالیاتـی بـر 

قـرار شـده اسـت.
مدیـرکل امـور مالیاتی اسـتان اصفهـان در توضیح 
تبصـره ۱۰۰ اظهـار داشـت: قانون گذار به سـازمان 
امـور مالیاتـی اجـازه داده کـه مالیـات گروهـی از 

مشـاغل را بـه صـورت مقطـوع تعیین کنـد و آنان 
بپردازنـد و از ارائـه اظهارنامـه، دفاتـر و اسـناد و 

مـدارک معـاف می شـوند.
وی بـا بیان اینکه نظام مالیاتی به سـمت شـفافیت 
و هوشمندسـازی پیش مـی رود، افزود: امسـال قرار 
اسـت قانـون سـامانه مودیـان اجرایـی شـود که به 
شـفافیت و عادالنـه کـردن مالیات کمـک می کند 
و در ایـن طـرح شـرکت های صـوری موجودیـت 
نخواهنـد داشـت و اولویـت بـا شـرکت های بزرگ 

خواهـد بود.
گفـت:  کارتخوان هـا  دربـاره سـاماندهی  مزیکـی 
بـا اجـرای طـرح سـاماندهی نزدیـک بـه ۲۹۳ پوز 
)کارتخـوان( سـاماندهی شـده، پوزهـای باقیمانـده 
با حساسـیت خاصـی مورد رسـیدگی قـرار خواهند 
گرفـت و هر فردی پرونده تشـکیل نـداده و نیاز به 

اسـتفاده از پـوز دارد بایـد در سـامانه مربوط ثبت نام 
کنـد تـا رسـیدگی و دسـتگاه او وصل شـود.

مدیـرکل امـور مالیاتـی اصفهـان دربـاره مالیـات 
اشـخاص حقوقـی اظهـار داشـت: در ایـن ارتبـاط 
۲۵ هـزار پرونده تسـلیم اداره امور مالیاتی شـده که 
بـه مرور رسـیدگی و مطالبـه مالیاتی می شـود و در 
سـال ۱۴۰۰ در اینگونـه پرونده ها نزدیـک به چهار 
هزار میلیارد تومان تشـویق و تخفیـف به مودیان و 

فعـاالن اقتصـادی تعلق گرفته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه پایه های مالیاتـی موجـود و لزوم 
برنامه ریزی در راسـتای شناسـایی پایه های مالیاتی 
جدیـد بـر پایه قانـون تاکیـد کـرد: اعتقـاد داریم با 
کوشـش مالیاتی بیشـتر و جلوگیری از فرار مالیاتی 

می توانیـم وصـول مالیات هـا را افزایـش دهیم.
مزیکـی تصریـح کـرد: از ایـن رو تـالش می شـود 

بـه سـمت مبـارزه بـا فـرار مالیاتی حرکـت کنیم و 
بـا شناسـایی درآمدهـای واقعـی مودیان و اشـراف 
اطالعاتـی و گسـترش پایه هـای مالیاتـی مودیـان 
می تـوان از همـه اطالعات کشـور برای شناسـایی 
مودیان مالیاتی اسـتفاده کرد؛ تلفـن ۱۵۲۶ نیزآماده 

دریافـت اطالعـات درباره فـرار مالیاتی اسـت.
مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان اصفهـان اظهـار 
داشـت: بـه کاسـبان هـم اعـالم شـده اگـر فردی 
مسـتنداتی ارائه کنـد و یا اظهار کننـد رقمی که در 
دسـتگاه کارتخوان کشـیده شـده مربوط به فروش 

نیسـت، مقـرر شـد اداره امـور مالیاتـی بپذیرد.
وی بـا بیـان اینکـه گـروه اصنـاف بـه ۲ بخـش 
تقسـیم می شـوند، افزود: گروهـی کـه می توانند از 
تبصـره ۱۰۰ اسـتفاده کننـد کـه با ضریـب تعدیل 
سـود ۵۰ درصـد می شـود و در برخی مشـاغل مثل 

موبایـل، لـوازم صوتـی، تصویـری و پوشـاک کـه 
ضریب سـود آن با نصف شـدن هم متناسـب نبود، 
بـه طـور مجـدد تعدیل شـد و مشـکل تا حـدودی 

برطرف شـد.
وی در رابطـه بـا درآمـد مالیـات بـرارزش افـزوده 
گفـت: امسـال با توجه تغییر نسـبت ۳ بـه ۶ به نفع 
شـهرداری ها شـده و در چهار ماهه نخسـت سـال 
جـاری چهـار درصد معادل ۲۱۰۰ میلیـارد تومان به 
شـهرداری ها پرداخـت شـده کـه نسـبت بـه مدت 

مشـابه سـال گذشـته ۲ برابر شـده است.
مدیرکل امور مالیاتی اسـتان اصفهـان در خصوص 
ترویـج فرهنـگ مالیاتی گفـت: برگـزاری همایش 
بـزرگ بـا مودیان مالیاتـی، آموزش و ایجاد سـامانه 
مالیاتـی در ایـن راسـتا بـوده به نظر می رسـد مردم 
بـه مالیـات توجه و حسـاب و کتاب مالیاتـی دارند.

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان مطرح کرد:

رشد ۵۰ درصدی تسلیم اظهارنامه مالیاتی
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Iran’s Foreign Ministry spokes-
man says that the negotia-
tions for reviving the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) is still ongoing.
Speaking at his weekly press 
conference on Monday, Nas-
ser Kanaani referred to the 
one-year anniversary of the 
Raisi administration, saying, 
“We were under the pressure 
of sanctions, regional crises 
and complex international con-
ditions, but the adoption of a 
balanced foreign policy and 
intelligent interaction, as well 
as dynamic diplomacy have 
had their effects and results in 
practice. 
He went on to note that the 
government’s foreign policy is 
based on neighborliness pol-
icy, as well as Asia-oriented 
policy with emphasis on look-
ing to the East.
According to the diplomat, 
economic-oriented diplomacy 

is also among the plans that the 
government announced as the 
core of its agenda. “The For-
eign Ministry has acted based 
on the government’s policies 
and based on the results, we 
see a good and promising sta-
tus,” he remarked.
Facing a question regarding 
the Vienna talks, the spokes-
man said that up until this 
moment, Iran has not received 
a response from the United 
States.
“So far, we have not received a 
response from the other party, 
specifically the American gov-
ernment to the proposals de-
livered by the European side. 
We should disregard the unof-
ficial narratives, and in the at-
mosphere of negotiations, we 
should make comments and 
judgments about the official 
exchange of ideas of the coun-
tries regarding the negotiation 
process,” he noted.

Stating that there has been a 
relatively good progress in the 
talks so far, Kanaani said that 
negotiations are a package of 
issues. 
“Until all issues are agreed 
upon, we cannot say that we 
have reached an agreement 
and prejudge or welcome the 
next step,” he added.
Discussing the remaining is-
sues between Iran and the 
U.S., the spokesman clarified 
that although the remaining 
one are few, they are important 
and decisions should be made 
and an agreement should be 
made regarding them.

“Iran has always been a seri-
ous, constructive and respon-
sible participant in the nego-
tiations, both in the past and 
in the recent round, and after 
receiving the proposals of the 
European side, it responded 
in time and showed the nec-

essary flexibility in order to 
achieve an agreement,” Ka-
naani underlined.
Lamenting Washington’s inde-
cision and erosion in respond-
ing to Iran’s proposal, Kanaani 
said he believes the American 
government is responsible for 
the current predicament of the 
JCPOA.
“In other words, the United 
States is responsible for the 
non-implementation of the 
agreement so far and the cur-
rent situation. If it seriously 
shows its political will in ac-
tion along with its promises 
and words, we can move to 
the next stage,” the diplomat 
suggested. 
Kanaani noted that Iran had 
announced that it was seeking 
an agreement and its negotia-
tors attended the Vienna talks 
with the aim of realizing the 
legal demands of the Iranian 
government and nation with 
determination. 
Iran will not condition its 
economy on the JCPOA re-
vival
As it has been emphasized 
repeatedly by high-ranking 
Iranian officials, the Foreign 
Ministry spokesman also said 
Tehran will not condition the 
people’s livelihood and the 
country’s economy to a revival 
of the JCPOA.
The diplomat went on to state 
his assumptions on why the 
United States has not yet re-
sponded to Iran’s proposal, 
citing “the inaction of the Eu-
ropean side, the internal issues 
of the American government, 
the pressure of extremists 
inside Washington alongside 
the pressure of the Zionist re-
gime’s lobby on the American 
government and the erosion 
of the negotiations” as main 
factors.
However, he said, these factors 
“will not stop Iran from pursu-
ing its priorities.” 
The spokesman added if Iran 
needs an agreement, the 

American and European sides 
need it more.
Zionist regime’s role regarding 
Iran has always been destruc-
tive
Responding to a question 
about the Israeli lobby’s pres-
sure on Washington, the 
spokesman said it is in the 
interest of the American gov-
ernment to move the process 
of the talks forward based on 
the interests of the American 
people. 
“The role of the Zionist regime 
regarding Iran has always been 
destructive. We have no expec-
tations from this regime and its 
nature is clear and its role has 
been to reject peace and stabil-
ity,” the spokesman stated.  
“What is related to us is the 
legal interests of the Iranian 
nation, and it is the American 
government that must make a 
decision based on Washing-
ton’s interests,” he noted.
Iran will never forget cow-
ardly assassination of Gen. 
Soleimani
The spokesman went on to 
reiterate that the government 
and the nation of Iran will nev-
er forget the cowardly assas-
sination of Lieutenant General 
Qassem Soleimani, who was 
assassinated by the United 
States on January 3, 2020.
“Iran’s position regarding 
the assassination of Gener-
al Soleimani is clear, and the 
government and people of Iran 
will never forget the coward-
ly assassination of this great 
commander by the American 
government. Revenge against 
the perpetrators of General 
Soleimani’s assassination can-
not be forgotten and will not be 
amenable to reconciliation and 
compromise.”
He added Iran will use all 
means to bring the assassina-
tors of “this great general to 
the court of justice, and this 
issue will have nothing to do 
with the JCPOA revival nego-
tiations.”

Iran: U.S. has not responded to our proposal yet

Iran, Uzbekistan ink 
security MOU
Iran’s Interior Minister Ahmad Vahi-
di has said that he signed a security 
memorandum of understanding 
(MOU) with his Uzbek counterpart 
during a recent ministerial meeting 
of the Shanghai Cooperation Or-
ganization (SCO) in Uzbekistan.
“The signing of this memorandum 
can make our relations wider, more 
comprehensive and stronger,” Va-
hidi said. 
Iran’s request to become a member 
of the SCO was accepted last year. 
Iran needs to take some steps to 
become a full member.  
“Shanghai is an important organ-
ization in which Iran is present as 
an observer in this organization, 
but now Iran’s membership in the 
Shanghai Organization is going 
through,” Vahidi said in remarks to 
Iran’s state news agency IRNA on 
Monday. 
He added, “Since Iran’s official 
membership in the Shanghai Or-
ganization has been agreed, it is 
necessary for the Islamic Repub-
lic of Iran to actively participate in 
these meetings.”
The minister said it was the fourth 
meeting of the interior ministers of 
the SCO and Iran was also invited 
to attend.
“As the representative of Iran in this 
meeting, I announced my readiness 
and capacities to help the Shanghai 
Organization as much as possible. 
In addition to this meeting, bilateral 
meetings with the interior ministers 
of member states were also held, 
which was important.”
The Uzbek acting foreign minister, 
Vladimir Norov, said in late July 
that planning is underway for Iran 
to sign the document needed for its 
full membership in the SCO in the 
next summit of the organization, 
which will be held soon, according 
to a Fars News report.
Norov said the annual SCO summit 
would be held on 15-16 September.
“It is also expected that the mem-
orandum granting the status of 
dialogue partner in the Shanghai 
Cooperation Organization to Egypt, 
Saudi Arabia and Qatar will also be 
signed. In this way, the legal reg-
istration of their presence in the 
Shanghai Cooperation Organization 
is completed in the mentioned for-
mat,” he added. 
He made the remarks after a meet-
ing of SCO foreign ministers held in 
Tashkent. 
“The foreign ministers welcomed 
the requests of Bahrain and the 
Maldives to receive the status of 
dialogue partner in the Shanghai 
Cooperation Organization. The rele-
vant decisions will be signed within 
the framework of the meeting of 
the Council of Presidents of the 
Shanghai Cooperation Organization 
in the city of Samarkand,” Norov 
said. “The parties are also actively 
considering Belarus’ request for full 
membership in the Shanghai Coop-
eration Organization.”
He noted, “In the framework of the 
meeting of the Council of Foreign 
Ministers, opinions were exchanged 
regarding the preparations for the 
important event - the meeting of 
the Council of Presidents of the 
member countries of the Shanghai 
Cooperation Organization, which 
will be held on September 15 and 
16, 2022 in the city of Samarkand. 
The foreign ministers coordinated a 
large package of documents for the 
upcoming meeting of the Council of 
Presidents.”
He said these documents included 
the draft Samarkand statement, a 
comprehensive plan for the imple-
mentation of the Good Neighbor 
Agreement, friendship and long-
term cooperation, the theory of 
cooperation for the development 
of interconnection and the creation 
of effective transportation corri-
dors, the program of encouraging 
industrial cooperation, and the 
regulations for the honorary title 
of “Goodwill Ambassador of the 
Shanghai Cooperation Organiza-
tion.”

Iran’s accessible 
foreign currency 
reserves exceed 
$41b in 2022: IMF

Iran’s official accessible for-
eign currency reserves have 
increased significantly in 
2022, registering a more than 
94 percent rise to exceed $41 
billion, Tasnim News Agency 
reported on Sunday, citing 
data released by the Interna-
tional Monetary Fund (IMF).
The Islamic Republic’s gross 
official reserves are seen to 
increase by about $20 billion 
from $21.3 billion in 2021 to 
reach $41.4 billion in 2022, 
the IMF data showed.
The IMF put Iran’s foreign 
currency reserves at nearly 
$15 billion in 2019, a year 
after former U.S. President 
Donald Trump unleashed a 
“maximum pressure” cam-
paign on Iran by imposing 
“toughest ever” sanctions.
It was a dramatic drop from 
the data in 2018 when Iran’s 
reserves stood at $122.5 bil-
lion.
The international financial in-
stitution blamed the nosedive 
on U.S. unilateral sanctions, 
which blocked Iran’s access 
to its funds overseas.
According to Tasnim, the de-
cline deepened in 2020 to hit 
$12.4, the lowest in 18 years.
However, the slide was re-
versed in 2021, after the 
current government admin-
istration took office and the 
country managed to add ap-
proximately $8.9 billion to its 
ready-to-use deposit to reach 
$21.3 billion.
Tasnim attributed the jump 
in the country’s gross official 
reserves to the government 
of President Ebrahim Raisi’s 
active diplomacy to offset 
U.S. sanctions.
According to the Islamic Re-
public of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA), Iran’s 
non-oil trade surpassed $100 
billion in the past 11 months, 
after Raisi took office in Au-
gust last year. It showed a 31 
percent increase compared 
to the previous correspond-
ing period. 
In the latest ranking of the 
world’s largest economies 
by IMF, Iran was ranked 20th 
and stands higher than many 
European countries such 
as Poland, the Netherlands, 
Argentina, Switzerland, Bel-
gium, and Austria.
According to the internation-
al organization, the value of 
Iran’s gross domestic prod-
uct (GDP) per capita when 
adjusted by PPP was $1.436 
trillion in 2021.
Based on the IMF data, de-
spite being subjected to 
harsh sanctions over the 
past few years Iran’s econo-
my was reported to be larg-
er than 173 countries in the 
mentioned year.
The International Monetary 
Fund has recently predicted 
that Iran’s GDP, based on 
purchasing power index, will 
increase by $137 billion in 
2022 to $1.573 trillion.

MIMS Automobility Moscow 2022 
kicked off at Moscow Expo Center on 
Monday.
The international exhibition’s inaugu-
ral ceremony was attended by Deputy 
Minister of Industry and Trade of the 
Russian Federation Albert Karimov, 
Iranian Minister of Industry, Mining 
and Trade Reza Fatemi-Amin, and 
Iranian Ambassador to Russia Kazem 
Jalali.
The head of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) considered Iran’s 
presence in the Moscow automobile 
exhibition as a serious start for great 
cooperation between Iran and Russia 
in the field of automobile manufactur-
ing and more importantly in the fields 
of supply and export of automobile 
parts.
Making the remarks on the sidelines 
of the inauguration ceremony of the 
expo, Alireza Peyman-Pak said, “Au-

tomobile sector”, “auto parts” and 
“automobile value chain” are impor-
tant axes that lay the foundation for 
the development of economic rela-
tions and the increase of commercial 
cooperation between the two coun-
tries.
This is the largest presence of Iran at 
an international exhibition, so the Is-

lamic Republic of Iran is the country 
with the largest presence in this exhi-
bition, in a pavilion with 1,700 square 
meters of the dedicated hall and 900 
square meters of booths, which is 
unique in the history of overseas ex-
hibitions.
Iranian automakers and auto part 
manufacturers are showcasing their 

latest products and achievements in 
this exhibition, which will run until 
Thursday.
Over 40 Iranian auto part manufactur-
ing companies besides the two major 
Iranian automakers, Iran Khodro and 
Saipa, will discuss bilateral cooper-
ation with their counterparts at this 
international event.
In this four-day exhibition, the center 
for the exchange and transfer of tech-
nology and technical knowledge in 
the field of parts manufacturing and 
automobiles is considered, which is 
expected to use the high capacity of 
Iran in parts manufacturing due to the 
embargo on the Russian automobile 
industry.
Negotiations regarding the creation 
of a joint platform between Iran and 
Russia or Iran, Russia and China 
are also underway, which have good 
prospects.

‘MIMS Automobility Moscow, a serious start for Iran-Russia car manufacturing co-op’

As announced by the managing director of Gas Company of 
Sistan-Baluchestan province, in southeast Iran, gas has been 
already supplied to 1,670 families in the rural areas of the 
province.
Mohammadreza Mir-Shekari also put the number of families 
supplied with natural gas at 110,070 in urban regions of the 
province.
Back in mid-March, the managing director of National Iranian 
Gas Company (NIGC) had said that gas had been supplied to 
291 deprived villages in less than six months.
Majid Chegeni said that the process of supplying gas to the 
rural areas has accelerated, especially with the approvals of 
the provincial trips of the president in the current government.

The official has previously announced that all of the country’s 
rural and urban population will have access to natural gas 
through the national gas network within the next two years.
According to Chegeni, currently over 98 percent of the ur-
ban population, as well as 90 percent of the country’s rural 
population, have access to natural gas through the national 
network.
Currently, only a few cities and about 7,000 villages across 
the country have not been supplied with gas through the 
pipeline network, the official has said.
“Currently, 1,260 cities and more than 35,000 villages in the 
country enjoy natural gas through the national network,” Che-
geni announced.

Gas supplied to 1,670 rural families in Sistan-Baluchestan province
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Iran’s tax revenues increased 65 
percent in the first four months of 
the current Iranian calendar year 
(March 21-July 22) from the same 
period of time in the previous year, 
Head of Iran’s National Tax Admin-
istration (INTA) Davoud Manzour 
said.
Manzour noted that 2,500 people 

with tax debts were identified in the 
mentioned period and 12 trillion ri-
als (over $44.2 million) of tax dues 
were collected from the mentioned 
people, IRNA reported.
Iran’s tax income reached over 3.54 
quadrillion rials (over $12.7 billion) 
in the previous Iranian calendar 
year (ended on March 20).

Tax income 
up 65% in 4 
months on year

Iran inks trilater-
al customs co-op 
MOU with Russia, 
Azerbaijan

The Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IR-
ICA) signed a trilateral mem-
orandum of understanding 
(MOU) with the customs of 
Russia and Azerbaijan on 
Monday to facilitate the transit 
of goods between the parties, 
IRNA reported.
According to IRICA Head Al-
ireza Moghadasi, based on the 
said MOU Iran’s access to Rus-
sia will be facilitated through 
Azerbaijan’s land borders.
“Iranian trucks won’t need 
to wait in long lines to reach 
Russia and goods will reach 
their destination more quickly,” 
Moghadasi said.
The official noted that the ac-
tivity of all commercial corri-
dors passing through Iran has 
increased over the past year 
and commercial exchanges 
and transit of goods have risen 
significantly.
“Iran’s customs diplomacy has 
been developed considering 
the country’s membership in 
the World Customs Organiza-
tion as well as other conven-
tions, especially with neigh-
boring countries, and this has 
been the government’s priority 
regarding foreign trade,” the 
IRICA head said in an interview 
with national TV.
Emphasizing that good meas-
ures have been taken to facil-
itate trade in different corri-
dors, Moghadasi said: “The 
Islamabad-Tehran-Bazargan 
route for sending goods to 
Europe, as well as the Emir-
ates-Iran-Turkey, the South-
North and East-West corridors 
and Russia-Kazakhstan-Turk-
menistan-Iran-India are the 
routes whose activity has been 
expanded to increase trade and 
transit.”
According to the official, since 
the current government took 
office in August 2021, the 
transport policy of Iran has 
actively focused on close co-
operation with the neighboring 
countries to enhance regional 
connectivity.
Moghadasi noted that for the 
first time Iran has been grant-
ed permission to launch an 
Asia-Pacific Regional Training 
Center for transport and transit 
courses, saying: “We can invite 
different countries for training, 
and there are many supporting 
institutions in this regard.”
Regarding the control of smug-
gling from the country’s bor-
ders, the official said: “vulnera-
ble border points and methods 
of smuggling have been identi-
fied so that they can be elimi-
nated with timely planning and 
taking effective measures.”
The policy of paying atten-
tion to neighbors and devel-
oping political and economic 
relations with neighboring 
countries in the current gov-
ernment, increasing attention 
to road and rail routes in the 
world, and the efforts and co-
operation of transportation and 
trade-related organizations in 
establishing or activating corri-
dors through the country have 
led to significant growth in 
transit of goods through Iran.

Some facts about Spain
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.expatica.com/es/moving/about/facts-about-spain-109108/

 How much do you know about Spain? If you’re 
moving to the country, it’s a good idea to learn a 
little more about your new home. To help you out, 
we’ve put together a list of our favorite facts about 
Spain that you might not know. 
1. The EU’s second-largest country
Spain – or the Kingdom of Spain, to give the coun-
try its official title – is the second-largest country 
in the European Union after France. It measures 
up at around 506,000 square kilometers if you 
include the Canary Islands and the Spanish terri-
tories along the North African coastline. 
2. Home of the world’s second most widely-spo-
ken language
There are an estimated 440 million native Spanish 
speakers around the world, second only to Man-
darin. But while Spanish is the official language of 
Spain, the regional languages of Catalan, Basque 
(Euskara), and Galician (Galego) all have official 
status in their respective regions. 
3. Has the fifth largest population in Europe
Spain is home to 47 million people, and while 
you might think that sounds crowded, in reality, 
three-quarters of the population live in urban ar-
eas. Around 6.5 million, for instance, live in the 
greater Madrid area, while 5.5 million reside in 
the greater Barcelona area. 
4. Spanish people live longer…
According to stats, Spain has the second-high-
est life expectancy of all the OECD countries at 
an impressive 83 years. Only the Japanese have a 
higher life expectancy. Figures show that Spanish 
women are outliving their male counterparts: 85 
years compared to 79 years for men. 
5. … which means an aging population
By 2050, the United Nations projects that Spain 
will have one of the oldest populations in the 
world. It estimates that in just thirty years, over 
30% of the population will be aged 60 and above. 

6. It’s not quite as religious as you think
Despite the importance of religion in Spanish cul-
ture, apparently only 13.6% of Spain’s population 

actually goes to church every Sunday. That said, 
some 70% of the locals still identify as Roman 
Catholic according to a 2012 study by the Center 

for Sociological Studies in Spain. 
7. There aren’t many tax inspectors
According to official figures, in Spain, there’s one 
tax inspector for every 1,928 taxpayers. For com-
parison, over the border in France, there’s one 
inspector for every 729 residents. 
8. Europe’s second-highest unemployment rate 
Statistics from 2019 show that Spain had the sec-
ond-highest unemployment rate in the EU, behind 
only Greece. However, the current rate of 13.8% 
is a significant improvement from the 24.2% un-
employment rate Spain experienced back in 2015. 
9. The Spanish love to chill out
It won’t come as much of a surprise that the 
Spanish enjoy taking things a little easier than 
other nationalities. In fact, according to an OECD 
report published back in 2013, the average Span-
iard devotes 16 out of the 24 hours every day to 
leisure, including eating, drinking, and sleeping.
10. Boasts 47 UNESCO World Heritage Sites
As of July 2019, Spain is home to a whopping 47 
UNESCO World Heritage Sites, the third-highest 
in the world. These include historic cities, monu-
mental churches, and more. Only Italy and China 
have more UNESCO World Heritage Sites – both 
have 55. 
11. It’s perfect for olive oil lovers
You’d be forgiven for thinking Greece or Italy pro-
duced most of the world’s olive oil, but in actual 
fact, it’s Spain that leads the way. 
12. One of the world’s most popular tourist des-
tinations 
Historic palaces? Sweeping beaches? World-
class mountain trekking? Whatever you’re look-
ing for, Spain has it in abundance. And that’s why 
the visitors keep coming. In fact, in 2018, Spain 
was the second most popular global tourist des-
tination – after France – welcoming a staggering 
82.8 million visitors.  

Head of Iran’s Securities and Ex-
change Organization (SEO) Majid 
Eshqi has said the guidelines and 
regulations related to market-mak-
ing activities at Tehran Stock Ex-
change (TSE) should be amended.
Speaking at a meeting of the Iran 
Chamber of Commerce, Industries, 
Mining and Agriculture (ICCIMA) 
Stock Market Committee on Mon-
day, Eshqi also emphasized the need 
to introduce more goods to the Iran 
Merchandise Exchange (IME), and to 
stop interference in the stock mar-
ket, the ICCIMA portal reported.
During the meeting, the members 
of the mentioned committee and the 
SEO head discussed recent issues in 
the stock market and exchanged ide-
as for resolving such issues.
Regarding the activities of market 
makers, the attendees underlined 
the need for revising market-making 
guidelines and stressed the impor-
tance of defining a transparent in-
come system for this sector.
Creating the necessary technical in-
frastructure for the implementation 
of algorithmic transactions in the 
capital market and holding think-
tank meetings between market su-

pervisors and market makers were 
also among the topics discussed at 
the mentioned meeting.
As for the IME, focusing on cultural 
issues, providing clear and accurate 
information about the merchandise 
exchange, strengthening IME, in-
troducing more commodities into 
the market and empowering it at the 
world level, focusing on the proper 
management of available liquidity, 
forming an expert group to review 
the experience of other countries, 
supporting the participation of 
knowledge-based companies in the 
IME and creating transparency in 
this area, developing commodity 
funds in the market, and establishing 
a strong law in order to deal with or-
dered pricing and interference in the 
market processes were the most im-
portant issues raised in the meeting.
At the end of the gathering, Eshqi 
emphasized the need to attend the 
ICCIMA meetings to learn about the 
issues and problems that exist in the 
capital market, and suggested: “To 
deal with the problems, it is neces-
sary for the ICCIMA representatives 
to communicate with SEO and ex-
perts in the field.”

Market-making regulations
should be amended: SEO head

National Iranian Oil Company (NIOC) 
is planning to boost the country’s oil 
production to 4.038 million barrels per 
day (bpd) in the current Iranian calendar 
year (ends on March 20, 2023), Shana 
reported on Monday, quoting an official 
with the company as saying.
According to Hormoz Qalavand, NIOC’s 
director of oil and gas production su-
pervision, every year NIOC prepares a 
comprehensive plan to determine the 
targets for oil production and recovery 
maintenance, and in the current year 
the company has set it on the agenda 
to increase the country’s daily oil output 
capacity to 4.038 million.
In order to provide the requirements 
and conditions to achieve the mentioned 
goal, numerous technical, expert and 
management meetings have been held 
between NIOC and its subsidiary com-
panies, Qalavand said.
“In addition to the detailed review of the 
plans, financial aspects of the programs 

have also been discussed in these meet-
ings and an operational plan is formed 
in accordance with the country’s current 
economic conditions. The plan is now 
ready to be approved by the NIOC board 
of directors,” Qalavand added.
According to the official, the most im-
portant items needed for achieving the 
targeted production capacity are drill-
ing rigs, core tubes and the equipment 
needed for drilling new wells and repair-
ing and restoration of existing wells.
Modifying or replacing the coating of 
transmission pipelines, overhauling 
exploitation, desalination, and pressure 
boosting units, as well as repairing or 
replacing existing turbo-compressors 
are also among the measures that are 
needed to be taken to reach the targeted 
capacity, Qalavand said.
Back in July, Qalavand said that NIOC 
was ready to return to the maximum 
level of oil production.
“This would be rapidly done if the coun-

try needs to increase export, or domes-
tic refineries need more feed”, Qalavand 
stressed.
In early April, Oil Minister Javad Oji said 
that the country’s crude oil production 
has reached the pre-sanction level.
Saying that the current capacity 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 petro-
chemicals in [the current Iranian calen-
dar year] 1400 (started on March 21)”.
“By taking effective measures in on-
shore and offshore oil fields, drilling 
new wells, repairing wells, rebuilding 
and modernizing facilities, and oil col-
lection centers, the current oil produc-
tion capacity has reached before the 
sanctions, and we have no problem in 
performance and this amount of pro-
duction”, Oji added.

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), fell 5,416 points to 
1.424 million on Monday.
Over 6.132 billion securities worth 32.542 trillion rials (about $116.2 million) 
were traded at the TSE.
The first market’s index lost 8,002 points, but the second market’s index rose 
1,158 points.
TEDPIX rose 20,931 points (0.2 percent) in the past Iranian calendar week 
(ended on Friday).
As reported, 40.58 billion securities worth 228.555 trillion rials (about 
$816.267 million) were traded through 1.874 deals at the TSE in the past 

week.
The number and value of traded securities rose 30 percent and 34 percent, 
respectively, while the number of deals increased 114 percent in the past week 
from the preceding week.
TSE is one of the four Iranian stock exchanges, the other three ones are Iran 
Mercantile Exchange (IME), Iran Energy Exchange (IRENEX), and Iran’s over-
the-counter (OTC) market, known as Iran Fara Bourse (IFB).
Senior stock market analyst, Ashkan Zoudfekr, believes government must 
support the stock market against other parallel competitors like money and 
property markets, the Securities and Exchange News Agency (SENA) reported.

TEDPIX falls 5,400 points on Monday

Iran’s oil production capacity to reach 4.038m bpd



اقتصاد استان

Isfahan News

 یلـدا توکلـی  سـن ورود بـه 
صندوق بیمـه اجتماعی کشـاورزان، 
روسـتائیان و عشـایر کشـور حداقل 
۱۸ سـال و حداکثـر ۵۰ سـال اسـت 
و افـرادی کـه در ایـن بـازه سـنی 
قـرار ندارنـد، بیانگـر آمـار خالـص 
بیمه شوندگان هسـتند، به طوری که 
اکنون حـدود ۱۰ میلیون نفر، نشـان 
دهنـده آمـار بیمه شـوندگان خالص 
هسـتند. بیت اهلل برقراری مدیرعامل 
صندوق بیمـه اجتماعی کشـاورزان، 
کشـوردر  عشـایر  و  روسـتائیان 
جمـع خبرنـگاران و در طـی سـفر 
بـه اصفهـان بـا تاکید بـر ایـن مهم 
گفـت: در صنـدوق بیمـه اجتماعـی 
کشـاورزی، روسـتائیان و عشـایر 
حـدود ۷ میلیـون نفـر جامعـه هدف 
وجـود دارد که ایـن افـراد باید تحت 
پوشـش این بیمه قرار بگیرنـد، قطعًا 
ایـن آمـار جمعیـت بزرگی اسـت که 
باید بر اساس رسـالت صندوق تحت 
پوشـش باشـند. برقراری تاکید کرد: 
ما مسـئوالن ایـن صنـدوق در اقدام 
جهـادی بـه جهـت تحولـی عظیـم 
راهـی را آغـاز کرده ایـم تـا بتوانیـم 
در مـدت یک سـال، یـک میلیـون 
نفـر بیمـه شـده فعـال جـذب کنیم. 
اگـر ایـن کار انجـام شـود، معـادل 
ارزش کاری اسـت کـه در مـدت ۱۰ 
سـال انجـام شـد. بـرای شـروع این 
تحول از صفر تـا صد کارمـان با نیرو 
و خدمـات فعلی تحقق پیـدا می کند. 
وی بـا اعـام اینکـه ایـن صنـدوق 
بیمه اجتماعی کشـاورزی، روستایان 
و عشایر از سـال ۱۳۸۴ تأسیس شده 
اسـت، توضیـح داد: صنـدوق بیمـه 
اجتماعـی کشـاورزی، روسـتایان و 
عشـایر مولود نظام مقدس اسـامی 
به شـمار می رود. در مدت ۱۷ سـالی 
کـه از عمـر ایـن صنـدوق می گذرد 
حدود ۲ هـزار و ۵۰۰ میلیون نفر بیمه 
شـدند که از این تعداد، حـدود ۱ هزار 
و ۵۰۰ میلیـون نفـر بیمه شـده فعال 
هستند. برقراری از تخصیص بودجه 
یـک هـزار و ۵۰۰ میلیـارد تومانی در 
سـال جـاری بـه ایـن صنـدوق خبر 
داد و گفت: تاکنون توانسـته ایم ۴۰۰ 

میلیار تومان این بودجـه را اخذ کنیم 
و امیدواریـم همچون سـال گذشـته 
ایـن مبلـغ را کامـل از سـوی دولـت 
دریافـت کنیـم. وی اظهـار کـرد: 
صندوق بیمـه اجتماعی کشـاورزی، 
روستائیان و عشـایر بر اسـاس نظام 
اسـامی و سیاسـت های انقـاب 
شـکل گرفتـه و بـه جامعـه ارائـه 
خدمـت می کنـد. بـرآورد جمعیـت 
هدف مـا به صـورت ناخالـص حدود 
۳۰ میلیـون نفر اسـت کـه ایـن آمار 
شامل عشـایر، کشـاورزان سـاکن و 
غیـر سـاکن می شـود که یک سـوم 
جمعیت کشـور را تشـکیل می دهند. 
وی بـا بیـان اینکـه اسـتان اصفهان 
عنـوان برتریـن اسـتان در جـذب 
بیمه شـوندگان را داراسـت، افـزود: 
مـا در اقـدام تحولی بـه انـدازه مقدار 
سـهمیه ای که بـرای اسـتان در نظر 
گرفتیم فعالیت خواهیم کرد، تاکنون 
هم در جذب سـهم خـود موفق عمل 
کردیم. همچنین در تاش هسـتیم 
سهمیه تخصیصی ۲۸ هزار نفر بیمه 
شـده اصفهانی قبـل از موعـد مقرر، 
تحقق پیدا کنـد. مدیرعامل صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان 
و عشـایر کشـور خاطرنشـان کـرد: 
هـر چقـدر جامعـه هـدف را تحـت 
پوشش را گسـترش دهیم در راستای 
تحقق اهـداف عدالـت اجتماعی گام 
خواهیـم برداشـت. وی توضیـح داد: 
یکی از مولفه هـای عدالت اجتماعی، 
گسـترش چتر بیمه ای بـه خصوص 
در جامعه هدف کشاورزان، روستایان 
و عشـایر اسـت. کشـاورزان یکـی از 
مهم ترین حلقه های تولید در کشـور 
و افزایـش توانایی اقتصـادی و مالی 
هستند که منجر به توسعه اقتصادی 
خواهـد شـد. برقـراری از عشـایر 
به عنـوان میـراث داران فرهنگـی 
یاد کـرد و افـزود: مـا از این قشـر ۱۱ 
هزار شـهید تقدیم انقاب اسـامی 
کرده ایـم. کشـاورزان، روسـتاییان و 
عشـایر نقش کـم نظـری در جامعه 
ایفـا کردنـد و همیشـه در دفـاع از 
آرمان هـای انقـاب پیشـگام بودند.

بیمـه  اینکـه  بـه  بـا اشـاره  وی 

کارفرمایـی، کارگـری و کارمنـدی 
یـک بیمـه اجبـاری اسـت، امـا بیمه 
کشـاورزان، روسـتایان و عشایر یک 
بیمه اختیـاری خواهـد بـود، توضیح 
داد: اصحـاب رسـانه هرچقدر بیشـتر 
رسـالت این صنـدوق را تبییـن کنند، 
باعث اسـتقال بیشـتر جامعه هدف 
یعنی کشـاورزان، روستائیان و عشایر 
خواهنـد شـد. از اصحـاب رسـانه 
درخواسـت داریـم تا بـا قلـم توانمند 
خود کاری کنند تا این صندوق بیشتر 
از گذشـته بـه جامعـه هـدف و افـراد 
بیمه شـونده شناسانده شـود. این کار 
باعـث خواهد شـد عـاوه بـر توقف 
مهاجرت، مهاجرت معکوس صورت 
بگیـرد و روسـتاها آبادتـر شـوند. وی 
بـا اعـام اینکـه در اسـتان اصفهان 
۳۱۲ هـزار نفر کشـاورز، روسـتایی و 
عشـایر وجود دارند کـه ۹۷ هـزار نفر 
آن هـا بـا احتسـاب خانواده هایشـان 
تحت پوشـش صندوق بیمه هستند، 
گفت: همچنین ۱۲ هزار نفر در شـهر 
اصفهـان بیمه پـرداز ایـن صنـدوق 
خواهنـد بـود کـه تـاش می کنیـم 
با افزایش سـطح پوشـش ایـن بیمه 
مسـتمری ها افزایش یابـد. برقراری 
با اشـاره به طـرح جذب یـک میلیون 
نفـر بیمه شـونده، بیـان کرد: اسـتان 
اصفهـان سـهم ۲۸ هـزار نفـری 
دارد. عـاوه بـر این آمـار، در اسـتان 

اصفهان حـدوداً بـه ۱۰ هـزار نفـر از 
بازنشسـتگان مسـتمری پرداخـت 
می شـود و قطعاً بیمه آینده ایـن افراد 
را تضمیـن خواهـد کـرد. وی حـق 
بیمه در ایـن صنـدوق را مبلـغ کمی 
دانسـت و توضیح داد: افـراد با حداقل 
۵۰ هـزار تومـان و حداکثـر بـا ۱۳۳ 
هـزار تومـان می تواننـد خودشـان را 
بیمه کنند تـا دولت دو برابـر این مبلغ 
را بـه آن هـا پرداخت کنـد. همچنین 
بیمه شـوندگان ایـن امـکان را دارند 
کـه حـق بیمـه خـود را به صـورت 
اقسـاطی پرداخت کننـد. مدیرعامل 
صندوق بیمـه اجتماعی کشـاورزان، 
روستائیان و عشایر کشـور با یادآوری 
اینکـه سـال گذشـته توسـط دولـت 
حـدود ۱ هـزار ۷۰ میلیـارد تومـان 
بودجـه بـه صنـدوق بیمـه اجتماعی 
کشـاورزی، روسـتاییان و عشـایر 
تخصیـص داده و به صـورت کامـل 
اخـذ شـد، افـزود: امسـال ایـن مبلغ 
بـا افزایـش ۴۰ درصـدی همـراه بود 
کـه طبـق مصوبـات یـک هـزار و 
۵۰۰ میلیـارد تومـان بودجـه پیـش 
بینـی شـده و تاکنـون ۴۰۰ میلیـارد 
تومـان آن را توانسـته ایم اخـذ کنیم. 
وی گفـت: صنـدوق بیمـه در حالـی 
کـه افـراد کشـاورز بیمـه خواهـد 
کـرد محصوالتـی کشـاورزی را هم 
بیمـه می کنـد، رئیـس هیئـت امنـا 

این صندوق وزیـر کار، رفـاه و تأمین 
اجتماعی اسـت و بودجه این صندوق 
هم در هیئـت امنا و تعییـن و پرداخت 
خواهـد شـد. برقـراری بـا اشـاره بـه 
اینکـه در ایـن صنـدوق سـطوح 
درآمـدی وجـود دارد، تصریـح کـرد: 
این سـطوح بر اسـاس سـقف در آمد 
ماهیانـه افـراد تعییـن می شـود، در 
مجمـوع ۸ سـطح درآمـدی وجـود 
دارد کـه از ۲ میلیـون و ۶۶۰ تومـان 
تا ۱ میلیـون درآمد برای هر کشـاورز 
تعییـن شـده اسـت، همچنیـن ۵ 
درصـد آن را کشـاورز موظـف اسـت 
حـق بیمـه بپـردازد و دولـت هـم دو 
برابـر آن مبلـغ را بـه مقـدار پرداختی 
فـرد اضافـه می کنـد. وی خطـاب به 
بیمه شـدگان، گفت: اگر کشـاورزی 
۳۰ سـال ۵۰ هـزار تومان حـق بیمه 
پرداخت کنـد، بعد از ۳۰ سـال ماهانه 
یک میلیون تومـان دریافت می کند، 
البتـه افزایش سـالیانه حقـوق لحاظ 
می شـود. قابلیتـی کـه در صنـدوق 
بیمه کشاورزان، روسـتائیان و عشایر 
وجـود دارد، همـه اعضـای خانـوار 
تحت پوشـش قرار می گیرنـد، یعنی 
بیمه پـرداز به تعـداد اعضـای خانواده 
حق بیمـه پرداخـت می کنـد و بعد از 
۳۰ سـال به تعـداد اعضایـی که بیمه 
شـونده حـق بیمـه پرداخـت کـرده، 

مسـتمری دریافـت می کنـد.
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
از نشت سوزنی یک خط لوله مازوت در سه 
راه درچه خبر داد و گفت: مقرر شد محدودیت 
ترافیکی در منطقه ایجاد شود تا حدود هشت 
متر از این خط لوله تعمیر و بازسازی شود که 

این عملیات درحال انجام است.
منصور شیشه فروش با اشاره به نشست خط 
انتقال مازوت سراسری در اصفهان، اظهار 
کرد: گزارشی مبنی بر نشت خط لوله ۱۲ 
اینچ سه راه درچه گزارش و درپی آن، شرکت 
خطوط لوله نفت اصفهان به محل حادثه 

اعزام شد.

وی افزود: با بررسی های صورت گرفته 
مشخص شد خط انتقال مازوت پاالیشگاه 
به پایانه ریلی در آبنیل نجف آباد که به صورت 
روزانه فرآورده های مازوت را منتقل می کند تا 
با قطار به مناطق مربوطه ارسال شود، دچار 
نشت سوزنی شده که این حادثه موجب 

بهم ریختگی خاک منطقه شده بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
ادامه داد: بافاصله شرکت خطوط لوله نفت 
مأمور شد تا نشتی موجود را برطرف کند 
و پلیس راهنمایی و رانندگی، شهرداری، 
فرمانداری و مدیریت بحران خمینی شهر 

به منظور نظارت در محل حادثه حضور پیدا 
کردند.

سازمان  شد  مقرر  اینکه  بیان  با  وی 
محیط زیست نسبت به بازرسی خاک های 
آلوده اقدام کند، تصریح کرد: درپی مأموریت 
شرکت خطوط لوله نفت مبنی بر برطرف 
کردن نشتی، در ابتدا اعمال محدودیت 
ترافیکی توسط پلیس انجام، حفاری آغاز و 

نشتی سوزنی برطرف شد.
شیشه فروش اضافه کرد: به این علت که 
قسمتی از خط لوله مذکور نیازمند تعمیر بود تا 
از رخداد مجدد این اتفاق جلوگیری شود، مقرر 

شد محدودیت ترافیکی ایجاد شود تا هشت 
متر از این خط لوله تعمیر و بازسازی شود که 

این عملیات درحال انجام است.
شرکت  شد  مقرر  کرد:  خاطرنشان  وی 
خطوط لوله نفت، خاک های آلوده را از جایی 
که محیط زیست اعام کرده منتقل کند که 
مدیریت این مأموریت برعهده محیط زیست 
است، به سازمان های مرتبط اعام شده است 
که خط لوله مذکور طی دو تا سه روز آینده 
قبل از آغاز بارندگی، آماده باشد؛ چرا که در 
صورت بارندگی خاک های منطقه مستعد 

آلودگی است.

معاون محیط زیسـت طبیعی و تنوع زیسـتی حفاظت محیط زیسـت استان اصفهان 
گفت: هنـوز در باره عبـور یـا عبـور نکـردن آزادراه کنارگذر شـرق اصفهـان از پارک 
ملی کاه قاضـی در مرجـع عالـی یعنی شـورایعالی حفاظت محیط زیسـت کشـور 

تصمیم گیری نشـده اسـت.
حسـین اکبری افـزود: کنارگـذر شـرق اصفهان بعنـوان یک طرح ملی شـامل سـه 
قطعه است که بخشـی از مسـیر انتهایی قطعه سـوم آن به طول حدود چهار کیلومتر 
با پارک ملی کاه قاضی تداخل دارد که بخشـی از این چهار کیلومتر در امتداد مسـیر 

فعلی جاده اصفهان- شـیراز قرار گرفته اسـت.
وی اظهار داشـت: از ۶ سـال پیش مکاتبات و بازدیدهای کارشناسی استانی و ستادی 
از محل صورت گرفت و با وجود تفویض صـدور مجوز اولیه از معاونت وقت سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت برای اعمـال حداکثر الزامات زیسـت محیطـی و بهره مندی 
از نظرات کارشناسـان متخصص و بی طـرف بـا محوریـت اداره کل حفاظت محیط 
زیسـت اصفهـان در آبـان پارسـال بـرای تصمیم سـازی، جلسـه ای بـا فعـاالن و 
متخصصان برون سـازمانی در اداره حفظ محیط زیسـت استان تشـکیل و نتیجه آن 
به شـورای سـاماندهی مناطق سـازمان حفاظت محیط زیسـت کشـور ارسـال شد.

معاون محیط زیسـت طبیعی و تنوع زیسـتی حفاظت محیط زیسـت اصفهـان ادامه 

داد: پس از بررسـی کارشناسی موضوع در دفتر تخصصی زیسـتگاه ها و امور مناطق و 
حسب ُمصوبات جلسه ۱۸ بهمن پارسـال در سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد 
در صورت احراز کلیه شرایط حفاظتی و تمهیدات زیسـت محیطی، موضوع این طرح 
برای تعیین تکلیف بـه باالترین مرجع تصمیم گیـری در این زمینه یعنی شـورایعالی 

حفاظت محیط زیسـت کشـور ارجاع شود.
اکبـری خاطرنشـان کـرد: مهم تریـن شـرط ایـن بـود کـه یـک مرجـع تخصصی 
بی طـرف یعنـی شـورای هماهنگـی ترافیـک اصفهـان بـا دعـوت از متخصصـان 
دانشگاهی و مشاوران مسـتقل، پیشـنهادهای مطرح شـده از قبیل وجود مسیرهای 
جایگزین را بررسـی کند که در جلسـه اخیر این شـورا، اعام شـد گزینـه جایگزینی 
بـرای ایـن آزادراه وجـود نـدارد و سـایر گزینه ها از لحـاظ ترافیکـی و تداخل با سـایر 
کاربری ها و عـوارض توپوگرافـی )عارضه نگاری(، امـکان اجرا و کارکـرد ترافیکی و 

ضوابـط حاکم بـر طراحـی و اجـرای آزادراهـی را ندارند.
وی تاکید کـرد: به منظـور تصمیم گیـری نهایی، الزم اسـت نتیجه جلسـه شـورای 
هماهنگـی ترافیـک اسـتان اصفهان بـه شـورایعالی حفاظـت محیط زیسـت که به 

ریاسـت رییس جمهور تشـکیل می شـود، ارسـال شـود.
اکبری با بیان اینکه عبور یا عبورنکردن آزادراهیاد شـده از پارک ملـی کاه قاضی در 

حیطه اختیارات اسـتان اصفهان نیست، خاطرنشـان کرد: در این زمینه هنوز در مرجع 
عالی یعنی شـورایعالی حفاظت محیط زیست کشـور هم تصمیم گیری نشده است.

آزادراه کنارگـذر شـرق اصفهـان از آزادراه نطنز–کاشـان–اصفهان، آغاز و بـه آزادراه 
اصفهان – شـیراز ختم می شـود و شـریانی مهم بـرای ارتبـاط هرچه بهتر و سـریعتر 

ترافیـک جنوب بـه جاده هـای منتهـی به مرکـز و شـمال کشـور به شـمار می آید.
قطعه نخسـت طرح از آزادراه اصفهـان- نطنز تـا آزادراه اصفهان- اردسـتان به طول 
۳۰ کیلومتـر، قطعـه دوم آن در ادامـه تا جـاده اصفهان- ناییـن به طـول ۳۳ کیلومتر 
و قطعه سـوم از جـوار بـاغ رضوان تـا گردنه الشـتر پـس از بهارسـتان، به طـول ۳۰ 

کیلومتر اسـت.
۶۳ کیلومتر از طرح کنارگذر شـرق اصفهان، سال گذشـته به بهره برداری رسید و ۳۳ 
کیلومتر حد فاصل جـاده باغ رضوان اصفهان تـا پلیس راه مبارکه- شـیراز- اصفهان 
در حال انجام اسـت که پارک ملـی کاه قاضی در بخشـی از این محدوده قـرار دارد.

پارک ملـی و پناهگاه حیات وحـش کاه قاضی با مسـاحت حدود ۵۰ هـزار هکتار در 
۳۶ کیلومتری منطقه جنوب شـرقی اصفهان واقع شـده است.

این منطقه حفاظت شده، زیسـتگاه گونه های مختلف گیاهان، پسـتانداران، پرندگان 
و خزندگان اسـت که برخی از آنها در معرض خطر انقراض قـرار دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

نشت سوزنی خط لوله مازوت در سه راه درچه

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

تکلیف عبور آزادراه شرق اصفهان از پارک کاله قاضی، مشخص نیست

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور خبر داد:

جمعیت هدف ما به صورت ناخالص حدود ۳۰ میلیون نفر

مهـرداد ُمرادمنـد، در نشسـت خبـری در سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اصفهـان، جمع هزینـه طرح هـای مـورد اشـاره را بالـغ بـر ۸۲۱ میلیارد 
تومان اعام کـرد و افزود: حـدود ۶۲۹ میلیـارد تومان از این رقم، سـهم 

سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی اسـت.
وی اضافـه کـرد: ایـن پروژه هـا شـامل ۶۶ پـروژه در بخـش تولیـدات 
گیاهی، ۵۷ پـروژه آب و خاک و امـور مهندسـی، ۲۹ پروژه تولیـد دامی، 
طیور و آبزیان، هشـت پـروژه منابـع طبیعـی و آبخیزداری، هفـت پروژه 
امـور عشـایر، چهـار پـروژه صنایـع کشـاورزی، چهـار پـروژه تعـاون 

روسـتایی و چهـار پـروژه تحقیقات کشـاورزی اسـت.
رییس سـازمان جهاد کشـاورزی اصفهان ادامه داد: فرصت های شـغلی 
ایجاد شـده ناشـی از اجرای این پروژه هـا ۸۸۶ نفر، تثبیت اشـتغال ۶۸۹ 

نفر و شـمار بهره برداران از آنهـا ۶ هزار و ۹۸۴ خانوار اسـت.
مرادمنـد خاطرنشـان کـرد: در یـک سـال اخیـر ۲ هـزار و ۷۰۰ میلیـارد 
تومان تسـهیات در بخش کشـاورزی پرداخت شـده و اصفهـان از این 
حیث ُرتبه نخسـت کشـور را در جذب تسـهیات تکلیفی داشـته اسـت.

وی در بـاره وضعیـت کشـت و کار امسـال بویژه در شـرق اصفهـان نیز 
تصریح کـرد: در سـال زراعی فعلـی، ۳۲۰ میلیـون مترمکعب آب از سـد 
زاینـده رود بـرای بخـش کشـاورزی اصفهـان اختصـاص یافـت امـا بـا 
توجه بـه بارش های نـه چنـدان کافی و ذخیـره اندک سـد زاینـده رود با 
هماهنگـی کشـاورزان و شـرکت آب منطقه ای بنا شـد زمان رهاسـازی 
آب برای کشـت غات کشـاورزان شـرق و باغات غرب اسـتان بصورت 

ُمجزا باشـد.
رییس سـازمان جهاد کشـاورزی اصفهان افـزود: در بازگشـایی ۱۰ روزه 
زاینـده رود در بهمن سـال قبل، مـزارع شـرق اصفهان زیر کشـت گندم، 
جـو و ُگلرنـگ رفت و بـا وجود کـم بارشـی فصل بهـار، عملیات کشـت 

و کار انجـام گرفت.
وی میزان گنـدم خریداری شـده در اسـتان را ۶۳ هـزار ُتن گنـدم اعام 
کـرد و گفـت: جـو و ُگلرنـگ بویـژه در زمین هـای کشـاورزی شـرق 

اصفهـان نیز کشـت شـد.
ُمرادمنـد اظهـار داشـت: از ابتدای سـال تاکنـون چهـار نوبت آبیـاری از 
زاینده رود برای مـزارع غرب اصفهـان اختصاص یافت که سـه نوبت آن 
در ماه های فروردین، اردیبهشـت و تیر تا سـد نکوآباد مبارکه رهاسـازی 

شـد اما تخصیص مـرداد هنوز انجام نشـده اسـت.
وی همچنیـن در باره مباحـث دانش بنیان کشـاورزی اظهار کـرد: تولید 
بذر هیبریـدی )روش ُمبتنی بر گرده افشـانی مصنوعی از طریق انسـان( 
۶ رقـم محصول مـورد نیاز بـا همراهـی دانشـگاه ها و بخـش خصوصی 

انجـام می گیرد.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اصفهـان در بـاره بازگردانـدن برخی 
محصـوالت گلخانه ای از کشـورهایی روسـیه و عـراق گفت: بازگشـت 
فلفـل ُدلمـه ای ایران از روسـیه بـه این دلیـل بود که سـمی که مـا برای 
کشـت این محصول اسـتفاده می کردیـم در آن کشـور به ثبت نرسـیده 
بود و بازگشـت محصوالت کشـاوزی از عراق صرفًا جنبه سیاسی داشت 

که ایـن موضـوع حـل و تولیدات مـا به آن کشـور صادر شـد.
ُمرادمنـد تصریـح کـرد: اکنـون انـواع محصـوالت کشـاورزی نظیـر 
صیفی جـات، فلفـل ُدلمـه ای، بادمجـان و کرفس ایـران در حـال صدور 
به کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس مانند امـارات، قطـر و عمـان و حتی 
از طریـق ترکیـه به اروپاسـت. بـه گـزارش ایرنا، اسـتان اصفهـان برغم 
داشـتن ۵۶۴ هـزار هکتـار اراضی کشـاورزی، بدلیـل کمبود منابـع آبی، 
تنهـا حـدود ۲۰۰ هـزار هکتـار از آنها زیـر کشـت محصـوالت زراعی و 
باغـی مـی رود. مجمـوع اراضی باغـی اسـتان اصفهـان حـدود ۸۰ هزار 
هکتار اسـت و مجموع تولیـدات باغـی و گلخانه ای آن در شـرایط عادی 
حدود ۸۰۰ هـزار ُتـن بـرآورد می شـود. دوم تـا هشـتم شـهریور بعنوان 

"هفتـه دولـت" نامگذاری شـده اسـت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از بهره برداری 
از ۱۷۹ طرح در بخش های مختلف کشاورزی استان به 

مناسبت هفته دولت خبر داد.

به مناسبت هفته دولت:

۱۷۹ طرح کشاورزی در استان 
اصفهان به بهره برداری می رسد

گزارش

آبزیـان  امـور  و  شـیات  مدیـر 
جهادکشـاورزی اسـتان اصفهـان گفـت: 
متاسـفانه در سـیل اخیـر ۲۰ مزرعـه تولید 
شـیات دچـار آسـیب شـد کـه ۳۰۰ تـن 
ماهی تلف شـد و بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال 

خسـارت وارد کـرد.
حسـین ایراندوسـت در نشسـت خبـری 
اظهار کرد: دانه جـو و ذرت و کنجاله سـویا 
سـه محصولی اسـت کـه در بخـش طیور 
گوشـتی نود درصد، مـرغ تخمگـذاری ۸۰ 
و دام ۳۰ درصد خوراک را تشـکیل می دهد

معـاون بهبـود تولیـدات دامـی جهـاد 
کشـاورزی اسـتان اصفهـان تصریـح کرد: 
وقتی نـرخ این سـه محصول تا پنج شـش 
برابـر افزایـش پیـدا کـرد، بـرای نقدینگی 
تولیدکننـدگان باید فکـری می شـد که در 
همیـن زمـان تسـهیاتی در ایـن زمینه در 
نظـر گرفته شـد و اسـتان اصفهـان با بیش 
از ۱۰۰۰ میلیـارد تومـان رتبـه اول جـذب 

تسـهیات در ایـن زمینـه را دارد.
وی بـا بیـان اینکـه عـاوه بـر آن توزیع و 
تسـهیل نهاده هـا نیـز در دسـتور کار قـرار 
گرفـت، گفـت: در گزارشـی کـه در ۴۰ روز 
اخیـر از کشـتارگاه ها گرفتـه شـده اسـت 
تمایـل ارسـال دام هـای مولـد بـه شـدت 

کاهـش پیـدا کـرده اسـت.
وی با بیـان اینکه مجمـوع اقدامـات انجام 
شـده بـه پایـداری تولیـدات دام و طیـور 
کمـک می کنـد، گفـت: اسـتان اصفهـان 
کمتـر از ۶ درصـد جمعیـت کشـور دارد و 
بیـش از ۱۴ درصـد دام و طیـور کشـور را 
تولیـد و بازار عرضـه می کنـد و از نظر کمی 
و کیفـی محصـوالت تولیـدی در کشـور 

سـرآمد اسـت.
ایراندوسـت در مـورد برنامه هـای جهـاد 
کشـاورزی بـرای تـوازن داشـتن عرضـه 
و تقاضـا در گوشـت مـرغ گفـت: یکـی از 
برنامه هـا در ایـن زمینـه قـرار داد تولیـدی 
اسـت که بر اسـاس نیاز بـازار، تولیـد انجام 
می شـود، قبـل از افزایـش قیمـت مـرغ 
میـزان مصـرف گوشـت مـرغ در اصفهان 
۴۱۰ تـن بود که ایـن میزان در حـال حاضر 

کمتـر ۲۰۰ تـن اسـت.
در ادامـه ایـن نشسـت محمدرضا عباسـی 
اظهـار کـرد: متاسـفانه بـر اثـر سـیل اخیر 
۲۰ مزرعه تولید شـیات دچار آسـیب شـد 
که ۳۰۰ تن ماهی تلف شـد و بیـش از ۵۰۰ 

میلیـارد ریـال خسـارت وارد کرد.
مدیر شـیات و امور آبزیان جهادکشاورزی 
اسـتان اصفهـان تصریح کـرد: گزارشـات 
ایـن خسـارت ها ارسـال شـده اسـت و 
امیدواریـم بـرای ایـن تولیدکننـدگان 
کمک هایـی در نظر گرفته شـود، همچنین 
سیسـتم مکانیـزه و چاهـک نیـز از جملـه 
اقدامات پیشـنهادی برای مقابله با اینگونه 

حـوادث داده شـد.
در ادامـه این نشسـت کامران بقایـی اظهار 
کرد: میزان خسـارت سـیل اخیـر در برآورد 
اولیه ۶۸۳ میلیـارد در بخش کشـاورزی در 

اسـتان بوده است.
معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی 
جهـاد کشـاورزی اسـتان اصفهـان عنوان 
کـرد: خوشـبختانه در سـفر رئیـس جمهور 
بـه اسـتان اصفهـان در حـوزه ۲۸ پـروژه 
بـا اعتبـار ۳۱۰۰ میلیـارد تومـان مصـوب 
شـد که ایـن اعتبـارات در قالب سـه سـال 

اختصـاص پیـدا کنـد.

در سیل اخیر 300 تن ماهی در 
استان تلف شد

مدیر شیالت و امور آبزیان جهادکشاورزی 
استان اصفهان:

 خبر
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مدیرکل صنعـت، معدن و تجـارت اسـتان اصفهان گفـت: ۵۸۶ پروانه 
بهره بـرداری در یکسـال گذشـته در بخش صنعت اسـتان صادر شـده 

. ست ا
امیرحسـین ُکمیلی، اظهـار داشـت: بیـش از ۱۱۷ میلیارد تومـان برای 
بهره بـرداری از ایـن طرح هـا سـرمایه گذاری و بـا بهره بـرداری از آنها، 

۲ هزار و ۲۳۰ فرصت شـغلی ایجاد شـده اسـت.
وی با بیـان اینکه این اسـتان ُرتبه نخسـت کشـور را در صـدور پروانه 
صنعتی به خود اختصـاص داده، ادامـه داد: یک هـزار و ۳۰۳ فقره جواز 

تأسـیس بـا پیش بینـی سـرمایه گذاری ۶۰۶ میلیـارد تومان و اشـتغال 
۳۵ هـزار و ۶۹۵ نفر نیـز در این مدت صادر شـده اسـت.

مدیرکل صنعـت، معدن و تجـارت اصفهان اظهار داشـت: در یکسـال 
گذشـته ۱۴۱ جواز طرح توسـعه بـا ۷۵ میلیـارد تومان سـرمایه گذاری 

و اشـتغالزایی برای سـه هزار و ۳۹۷ نفر در اسـتان صادر شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: رهبر معظم انقاب از سـال های گذشـته تاکنون 
توجه ویژه ای بـه مقوله تولید دارند و امسـال نیز توسـط ایشـان بعنوان 

سـال »تولید؛ دانش بنیان، اشـتغال آفرین« نامگذاری شـده است.

کمیلـی بیان کـرد: توجه بـه امـر تولید موجـب ایجـاد اشـتغال، ارزش 
افـزوده و ثـروت می شـود و مزایای بسـیار دیگـر را بدنبـال دارد.

سـهم اصفهـان در صنعـت کشـور را ۱۱ درصـد، سـرمایه گذاری 
۱۰ درصـد و اشـتغال صنعتـی ۸ درصـد و رُتبـه آن در طرح هـای 
 نیمـه تمـام صنعتـی و تعـداد معـادن، اول و از نظـر ذخایـر معدنـی،

دوم است.
اصفهان با پنـج میلیـون نفر جمعیـت و بیـش از ۹ هزار واحـد تولیدی، 

صنعتی ترین اسـتان کشـور اسـت.

در یکسال گذشته:

۵۸۶ پروانه بهره برداری 
صنعتی در اصفهان صادر 
شد
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بـا  داریـد  دوسـت  جمـدی    پریسـا   
جهـان  سـاختمان های  گرانقیمت تریـن 
آشـنا شـوید؟ مسـجد الحـرام گران تریـن 
سـاختمان جهـان اسـت؛ گفته می شـود که 
ارزش ایـن سـاختمان اکنـون 100 میلیـارد 
دالر می باشـد. ابراج البیـت که در مکـه قرار 
دارد نیـز بـا ارزش 16 میلیـارد دالر، در رتبـه 
دوم قرار دارد و در سـال 2012 تکمیل شـد. 
هتـل مجلـل مارینا بـی سـندز سـنگاپور نیز 
در لیسـت سـومین سـاختمان گرانقیمـت 
جهـان قـرار دارد. در ایـن مقاله قصـد داریم 
به معرفـی 10 سـاختمان گرانقیمـت جهان 

در سـال 2022 بپردازیـم.

10. کاخ امارات – به ارزش 3 میلیارد دالر
کاخ امـارات به عنـوان دهمین سـاختمان گـران قیمت 
جهان شناخته شـده اسـت. این هتل پنج سـتاره لوکس 
در ابوظبـی، امـارات متحـده عربـی واقـع شـده اسـت. 
طراحی این هتـل ترکیبـی از عناصر معماری اسـامی 
از جمله تعادل، هندسـه، تناسـب، ریتم و ساختار سلسله 
مراتبی و همچنین روش هـای مدرن طراحی و سـاخت 
می باشـد. گنبد مرکزی واقـع در این هتـل دارای نقوش 
هندسی اسـتادانه ای می باشد و در سرتاسـر بنا 114 گنبد 

کوچکتر قـرار دارد.
9. بـرج جهانی لوتـه - بـا ارزش 3.1 میلیارد 

دالر
بـرج جهانی لوتـه بـه عنـوان نهمیـن سـاختمان گران 
قیمـت جهان در سـال 2022 شـناخته شـده اسـت. این 
آسـمان خراش دارای ارتفاع 1823 و 123 طبقه می باشد 
و در سینچئون دونگ، ناحیه سونگپا، سئول، کره جنوبی 
قـرار دارد. بـرج جهانـی لوتـه در حـال حاضر در لیسـت 
بلندترین سـاختمان در کره جنوبی و ششمین ساختمان 

بلنـد جهان قـرار دارد.
8. مرکز تجـارت جهانی یک - بـا ارزش 3.9 

میلیارد دالر
مرکز تجارت جهانی وان از بین 10 ساختمان گرانقیمت 
جهان در سـال 2022، رتبه هشـتم را به خـود اختصاص 
داده اسـت. ایـن سـاختمان در منهتـن جنوبـی، شـهر 
نیویـورک واقـع شـده اسـت، و بلندتریـن سـاختمان در 
ایـاالت متحـده و هفتمیـن سـاختمان بلنـد در جهـان 

می باشـد.
7. سـاختمان Cosmopolitan - بـا ارزش 

4.1 میلیارد دالر

این سـاختمان دارای یک کازینو و هتل تفریحی لوکس 
بوده و در الس وگاس، نوادا قرار دارد. Cosmopolitan از 
دو برج بلند بـه نام های برج بلوار و برج چلسـی تشـکیل 
شـده اسـت که هر دو دارای ارتفـاع 184 متر می باشـند. 
این سـاختمان جـزو هفتمیـن سـاختمان گـران قیمت 

جهان بـه شـمار می آید.
6. کاخ وین – با ارزش 4.2 میلیارد دالر

کاخ وین در رتبه ششـم گرانقیمت ترین سـاختمان های 
جهان قرار دارد. این کاخ در منطقه ویـژه اداری ماکائو در 

جمهوری خلق چین واقع شـده اسـت.
Resorts World Sentosa .5- به ارزش 

4.93 میلیارد دالر
Resorts World Sentosa یک اسـتراحتگاه یکپارچه 
واقـع در جزیـره سـنتوزا در سـاحل جنوبـی سـنگاپور 
می باشـد. این سـاختمان در سـال 2006 برای اولین بار 
طراحـی شـد، و در سـال 2007 سـاخت آن آغاز شـد. در 
سال 2010 این سـاختمان به عنوان سـومین ساختمان 
 Resorts World .گـران قیمـت جهـان برگزیـده شـد
Sentosa پنجمین سـاختمان گـران قیمت جهـان در 

سـال 2022 می باشـد.
4. اپل پارک – به ارزش 5 میلیارد دالر

اپـل پـارک دفتـر مرکـزی شـرکت اپـل اسـت کـه در 

کوپرتینو، کالیفرنیـا، ایاالت متحـده قـرار دارد. در آوریل 
2017 در حالـی که سـاخت و سـاز بنا هنوز کامل نشـده 
بود، کارمنـدان در این سـاختمان اسـتخدام شـدند. اپل 
پارک یکی از 10 سـاختمان گران قیمت جهان در سـال 

2022 می باشـد کـه 5 میلیـارد دالر ارزش دارد.
3. مارینا بـی سـندز- بـه ارزش 5.5 میلیارد 

دالر
مارینا بی سـندز یک تفرجگاه یکپارچه واقع در سـنگاپور 
و رو بـه خلیـج مارینا می باشـد. این سـاختمان سـومین 
سـاختمان گران قیمت جهان در سـال 2022 می باشـد.

2. ابراج البیت - به ارزش 16 میلیارد دالر
ایـن سـاختمان بـا ارزش 16 میلیـارد دالر، دومیـن 
سـاختمان گران قیمت جهان در سـال 2022 می باشـد. 
این مجموعـه دولتـی از هفت آسـمان خراش تشـکیل 
شـده و در مکه، عربسـتان سـعودی قـرار دارد. برج های 
این سـاختمان بخشـی از پروژه موقوفه ملک عبدالعزیز 
می باشـند که هـدف از سـاخت آنها مدرن سـازی شـهر 
برای زائـران بوده اسـت. به عـاوه، برج مرکـزی هتل، 
برج سـلطنتی سـاعت مکه، بزرگ ترین صفحه سـاعت 
در جهان را داراسـت و به عنوان چهارمین ساختمان بلند 
جهان و ششمین سـازه بلند مستقل شـناخته شده است. 
همچنین، برج سـاعت دارای موزه می باشـد که در چهار 

طبقه باالی بـرج قـرار دارد.
1. مسـجد الحـرام - بـه ارزش 100 میلیارد 

دالر
مسـجد الحـرام دارای گران ترین سـاختمان های جهان 
می باشـد. ایـن مسـجد بزرگترین مسـجد جهان اسـت 
و بـه انـدازه 4 میلیون نمازگـزار ظرفیـت دارد. نـام دیگر 
مسـجد الحرام »مسـجد بزرگ مکه« می باشـد و کعبه 

داخل این مسـجد قـرار دارد.
https://infos10.com/most-expensive-
/buildings-in-the-world
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رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسامی استان اصفهان از برگزاری اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

مرحله دوم هفدهمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان 
قرآن کریم در استان خبر داد. مهدی مسماریان بابیان اینکه آزمون شفاهی 
مرحله دوم هفدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن 
کریم، به همت این اداره کل از اول تا چهارم شهریورماه در محل کاس های 
خانه هنرمندان اصفهان برگزار می شود، اظهار کرد: مرحله اول این طرح بیست 
و سوم اردیبهشت سال جاری در مراکز استان ها و سایر شهرستان ها به صورت 
هم زمان برگزار شد که بیش از ۹00 نفر از استان اصفهان شرکت کردند. وی 
بابیان اینکه 388 نفر در مرحله دوم هفدهمین دوره این طرح در دو حوزه اصفهان 
و کاشان شرکت خواهند کرد، افزود: افرادی که در رشته های 10 جز، 20 جز و 

حفظ کل نمره قبولی را کسب کنند، مدرک درجه پنج، درجه چهار و درجه سه 
دریافت می کنند. رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسامی استان تصریح کرد: 
بر اساس این آزمون مدرک درجه پنج معادل دیپلم، مدرک درجه چهار معادل 
فوق دیپلم، مدرک درجه سه معادل لیسانس و افرادی که به مرحله سوم راه پیدا 
می کنند، مدارک معادل فوق لیسانس و دکتری دریافت می کنند. وی اضافه کرد: 
شرکت کنندگان در مرحله دوم می توانند از اول آبان ماه با مراجعه به سایت سازمان 
دارالقرآن الکریم به نشانی telavat.com نسبت به وضعیت قبولی خود کسب 
اطاع کنند. گفتنی است آزمون های تخصصی طرح اعطای مدرک به حافظان 
قرآن کریم، مصوبه شماره 573 شورای انقاب فرهنگی بوده و از سوی سازمان 

دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسامی هرسال برگزار می شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

آزمونطرحاعطایمدرکتخصصیبهحافظانقرآنبرگزارمیشود

استاندار اصفهان درباره میزبانی 
شهر اصفهان از المپیاد فرهنگی 
ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی سراسر کشور، گفت: حضور 
شهر،  این  در  شهدا  یادگاران 
خاطره ای به یاد ماندنی خواهد بود.

سیدرضا مرتضوی، در مراسم 
افتتاحیه سومین المپیاد فرهنگی 
ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی سراسر کشور که در دانشگاه 
اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: 
امروز اصفهان به عنوان شهری که 
بیش از 23 هزار شهید تقدیم کشور 
کرده، مفتخر است که میزبان این 
المپیاد دانشجویی است. اصفهان 
از دیرباز نقش ویژه ای در تمدن 
داشته و حضور یادگران شهدا در 
این شهر خاطره ای به یاد ماندنی 

خواهد بود.
وی با بیان اینکه پرداختن به 
موضوع ورزش، بسیار قابل اهمیت 
از جهات  است، گفت: ورزش 
مختلفی می تواند نقش آفرینی کند، 
امروزه زندگی و انجام اغلب امور 
به صورت ماشینی انجام می شود 
و در چنین شرایطی ورزش اسباب 
قوتمند شدن جسم انسان ها خواهد 
شد، زیرا با ماشینی شدن فعالیت ها 
بدن ما به سمت بی تحرکی سوق 
داده شده و ورزش می تواند در 
تقویت روح و روان ما نقش آفرینی 
چراغی  به عنوان  ورزش  کند. 
شناخته می شود که بانوان نیز در آن 
نقش دارند. فرهنگ ورزش صحیح 
می تواند سامت بانوان و دختران 

را گسترش دهد.
کرد:  تاکید  اصفهان  استاندار 
خانواده های شهدا مسئول هستند 
که چارچوب هویتی که به آن ها 
تقدیم شده است را در جامعه 

گسترش دهند.
رئیس دانشگاه اصفهان نیز اظهار 
کرد: در آیین افتتاحیه در دانشگاه 
دانشجویی  تیم   50 اصفهان، 
دختر ورزشکار به نیابت از 17 
هزار دانشجو کل کشکر حضور 

پیدا کرده اند.
وی با بیان اینکه انقاب اسامی 
ایران از ابتدا با خون شهدا به 
با  آن  تداوم  و  رسید  پیروزی 
ایثارگری رزمندگان اسام ادامه 
یافت، افزود: همه ما امنیت خود را 
مدیون شهدا و ایثارگرانی هستیم 
که با خون خود امنیت را خریداری 
کردند، امیدوارم خداوند توفیق دهد 
تا بتوانیم امانت داران خوبی برای 
میراثی که شهدا و ایثارگران به جا 

گذاشته اند، باشیم.
رئیس دانشگاه اصفهان با اشاره 
به عنوان این المپیاد، توضیح داد: در 
عنوانی که برای این الپمیاد در نظر 
گرفته شده و نام شاهد و ایثارگران 
دارد، سه عنصر  آن وجود  در 
مورد توجه است؛ مجموعه ای از 
عناصر دانش، ارزش و ورزش در 
این عنوان نهفته است. ورزش 
مقدمه دو عنصر دیگر خواهد بود 
و قطعًا اگر سامتی نداشته باشید 
نمی توانید در راستای ارزش های 
نظام گام بردارید. پس ورزش در 
اولویت قرار دارد، همچنین همه ما 
منصف به صفت دانشجو و متصل 
به عنصر دانش هستیم و اگر عنصر 
هویتی  ما  جامعه  نباشد،  سوم 

نخواهد داشت.

خبر
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حضور یادگاران شهدا 
در اصفهان خاطره ای به 

یادماندنی است

استاندار اصفهان:

 هوشـنگ طایی  چندی پیش هفتمین روز درگذشـت دکتر 
سـید اصغـر محمودآبـادی با حضـور جمـع کثیـری از معلمان 
برگزار شد. انجمن علمی معلمان تاریخ اسـتان اصفهان و گروه 
تاریخ آمـوزش و پرورش اسـتان اصفهـان در سـالن اجتماعات 
مرکز تحقیقات معلمان اصفهان یادبود و نکوداشـت شـادروان 
دکتر محمودآبـادی را برگـزار کردند، این مراسـم فرصتی شـد 
تـا شـاید بتـوان گوشـه ای از تاش هـای وصـف ناپذیر اسـتاد 

را در بیـش از 45 سـال فعالیـت علمـی و فرهنگی در راسـتای 
معرفی فرهنـگ و تمدن ملتی بـزرگ در مواجهه همیشـگی با 
مخاطرات دائمی ابتدا ماندگار سـپس پایـدار و درنهایت جهانی 
شـدند را پاس داشـتند. دکتر سـید اصغر محمود آبـادی در این 
راسـتا با کوششـی وصف ناپذیر و با دوری گزیدن از شـیدایی و 
یا نفرت، شـناختی دقیـق از دوران پیـش از تاریخ سـپس دوران 
آغازیـن تاریخ و عصـر باسـتان در بیش از سـه دهه ارائـه کرد و 

سـپس با ادامه پژوهش هـای خود پیونـدی عمیق میـان یکی 
از حسـاس ترین دوران تاریخـی ایـران یعنـی انتقـال فرهنگ 
و تمـدن اصیـل ایرانـی از دوران باسـتان بـه عصر اسـامی را 
ایفـا کـرد و همچنیـن در ادامـه فعالیت هـای علمـی خـود آثار 
ارزشـمندی را از فعالیت ها در حوزه تاریخ اسام، تاریخ معماری 
و شهرسـازی گردشـگری و ادبیـات پارسـی بـرای نسـل های 

فـردای ایران بـه یـادگار نهاد.

گران قیمت ترین ساختمان های جهان؛

بلندقدوبلندقیمت

 سعید واعظ   شکی وجود ندارد که باید مدت زمان بیشتری صبر کنیم تا 
بتوانیم نتیجه گیری درستی داشته باشیم اما از طرفی نباید نشانه ها را دست 
کم گرفت و نسبت به آن ها بی توجه بود. 2 هفته از شروع لیگ بیست ودوم 
گذشته و نمایش ستاره های تازه وارد تیم های مدعی متفاوت بوده است. در 

این گزارش به برخی از پر سروصداترین ِ آن ها پرداخته ایم.
• علیرضا بیرانوند: ملی پوش گلر پرسپولیس

اگـر بخواهیم بـه نیمه پـِر لیـواِن پرسـپولیس نـگاه کنیـم، باید بـه عدم 
دریافـت گل از سـوی این تیـم در 2 هفته ابتدایی اشـاره داشـته باشـیم. 
آن ها در کنـار فوالد خوزسـتان موفـق به ثبـت 2 کلین شـیت در 2 هفته 
ابتدایـی شـده اند و بـدون شـک نقـش علیرضـا بیرانونـد در ایـن قضیه 
کتمان ناپذیـر اسـت. دروازه بان سرشـناس سرخپوشـان بعـد از حضوری 
ناموفـق در فوتبـال اروپا به ایـران برگشـت و خیلی زود توانسـته خودش 
را با شـرایط جدید وفق دهـد. او خصوصـاً در دیـدار برابر فـوالد عملکرد 
خوبی داشـت و دوباره اطمینان را بـه دروازه تیم یحیی بازگردانده اسـت.

• مانوئل فرناندز: راهگشای نصف جهان
یکـی از جذاب تریـن ورودی هـای لیـگ بیسـت ودوم مانوئـل فرنانـدز 
است. ستاره 36 سـاله و پرتغالی سـپاهان که سـابقه بازی در جام جهانی 
2018 را هـم دارد، پـس از حضـوری چند دقیقـه ای مقابل اسـتقال، در 

جـدال برابـر نسـاجی از ابتدا بـرای تیـم ژوزه مورایـس به میـدان رفت و 
هواداران سـپاهان را خیلی برای تماشـای نبوغش معطل نگذاشت. او به 
زیبایی ارسـال شـهریار مغانلو را با ضربه سـری تماشـایی تبدیـل به گل 
کرد تـا جایی بـرای واکنـش علیرضـا حقیقی هـم باقـی نماند. بایـد دید 
مانـو در ادامه راه چه نمایشـی بـرای طایی پوشـان خواهد داشـت. رناتو 
داسـیلویرا دیگر مهـره خارجـی تیم متمـول اصفهانی اسـت کـه در این 
2 هفته عملکـردی قابل قبول داشـته اسـت. نیلسـون جونیـور و الویس 
کامسـوبا اما هنوز بـرای دیده شـدن باید تاش بیشـتری انجـام بدهند.

• مهدی قایدی: تکنیکی و محبوب
شـاید خوش بین تریـن هـوادار اسـتقال و طرفـدار مهـدی قایـدی هم 
تصـور نمی کـرد او بـرای اعام رسـمی بازگشـتش بـه 14 دقیقـه زمان 
نیاز داشـته باشـد. مهـدی در حالی که بـازی 1-1 بـود، وارد زمین شـد و 
توانسـت در دقیقه 7۹، توپ ارسـالی از سـوی کوین یامـگا را وارد دروازه 
رضا حیـدری کنـد و سـپس در دقیقـه )6+۹0( بـا فـراری عالـی، پنالتِی 
منجـر بـه گل سـوم را بگیـرد تـا نشـان دهـد حتـی با وجود پشـت سـر 
گذاشـتن فصلی کابـوس وار در امـارات، بازهـم در لیگ برتر ایـران یک 
سـتاره تمـام عیـار اسـت. بایـد دیـد آیـا ایـن شـروع رؤیایـی، همینطور 

فوق العـاده ادامـه پیـدا خواهـد کرد یـا خیر.

• ریکاردو آلوز: رونمایی در تبریز
پیـش از آمدنش بـه تبریـز بـه او لقـب مهنـدس را داده بودنـد و ریکاردو 
آلوز خیلـی زود اثبـات کـرد الصاق شـدن چنیـن لقبی بـه او بیـراه نبوده 
اسـت. تراکتـور در ایـن فصـل بـردی نداشـته امـا هافبـک پرتغالی اش 
بـا ارسـال 2 پـاس گل کـه مسـاوی بـا 100 درصد گل هـای پرشـورها 
در لیـگ بیسـت ودوم بـوده، در صـدر جـدول پـاس گل دهنـدگان قـرار 
گرفته اسـت. آلـوز یک بـار محمد عبـاس زاده و یـک مرتبه رضا اسـدی 
را بـا ارسـال های مواجش بـه گل رسـانده و باعث شـده قربـان بردیف و 
شـاگردانش در کنـار ملوان بـا صفر امتیاز قعرنشـین نباشـند. بایـد دید و 
منتظـر ماند که آیـا ریـکاردو الـوز می توانـد بعـد از فاویو لوپـز محبوب 

سـکوهای تبریز شـود یـا نه.
• لوسیانو پریرا: عاشق گل زدن

مهم نیسـت چنـد سـال داشـته باشـد و اهمیتی نـدارد کـه در چـه تیمی 
مشـغول بـه بـازی باشـد. او راهـش را پیـدا می کنـد و دروازه رقبـا را باز 
می کند. بدون شـک اگـر دنبال کننـده فوتبال ایـران باشـید می دانید که 
درباره لوسـیانو پریرا صحبت می کنیم. سـتاره 3۹ سـاله جدیـد تیم مس 
رفسـنجان که فعًا نشـان داده معاوضـه او و علیـاری، خـاف تصورات 
به سـود تیم کویرنشـین شـده اسـت. شـیمبا در هفته اول با یـک ضربه 

سـر هنرمندانه دروازه نسـاجی را گشـود تا مس رفسـنجان پس از فوالد، 
صنعت نفت، گسـترش فوالد و سـپاهان تبدیل بـه پنجمین تیـم ایرانی 
شـود که او توانسـته با لباسـش گلزنی کند و خودش را بـه بهترین گلزن 

خارجی تاریـخ لیـگ برتر تبدیـل کند.
• خریدهای فوالد تعریفی نداشته اند

صحبـت از فوالد شـد. بد نیسـت اشـاره ای بـه بازیکنـان جدیـد این تیم 
بیندازیـم. سـتاره هایی که بـا سـروصدای زیـاد به خدمت گرفته شـده اند 
اما هنوز از آن ها درخششـی ندیده ایم. شـاید فقط کریسـتوفر کنت کمی 
امیدوارکننده ظاهر شـده و نمایشـی مطمئن در درون دروازه داشته است. 
الباقـی نفـرات امـا فـروغ خاصـی نداشـته اند. از احسـان پهلوان، سـعید 
آقایی، اشـکان دژاگه، مجید علیـاری، وریا غفـوری و ... انتظار بیشـتری 

مـی رود.
از بقیـه بازیکنـان تـازه وارد در تیم هـای دیگـر هـم نبایـد غافل باشـیم. 
به طـور مثـال چهـار بازیکن جدیـد تیـم نفـت مسجدسـلیمان در این 2 
هفتـه زننـده 100 درصـد گل هـای ایـن تیـم بوده انـد. رضا اسـدی هم 
شـروع خوبی بـا تراکتـور داشـته و موفق بـه زدن گلی حسـاس شـد. در 
سـوی دیگر وسـلی گومز و محمـد خدابنده لـو، 2 بازیکن جدیـد گل گهر 
نمایشـی کمتر از حد انتظار داشـته اند و البته نیازمند زمانی بیشـتر هستند

مروری بر خریدهای پر سروصدای لیگ برتر؛

گرانقیمتهافعاًلجوابدادند

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

قائم مقام مدیرمسئول: محمد حسین محزونیه
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: صمیم
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

امتیاز: 38/5

گرامیداشتاستاد
اصغرمحمودآبادی

برگزارشد


	1133-1-
	1133-2-
	1133-3-
	1133-4
	1133-5
	1133-6
	1133-7-
	1133-8-

