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 آنچه مسیر پیشرفت اقتصاد کالن اصفهان را مسدود کرده است ؛

تراکم  در استقرار سد راه توسعه صنعت استان 
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مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

ساخت هنرستان در جوار صنایع نهضتی در مسیر تربیت نیروی کار
2

تحوالت دیپلماسـی سـبب شـده کـه دولت ها در  
کنـار پیگیـری منافـع ملـی و تعقیب سیاسـت های 
خـود در قالب دیپلماسـی سـنتی، به اشـکال نوین 
دیپلماسـی جهت تأثیر بر افکار عمومی بین المللی 
و محیط بین الملل متوسـل شـوند. حضور دولت ها 
یـا حکومت هـای محلـی تابـع آن هـا در نهادهای 
چندجانبـه غیردولتـی و تعامـات موجودیت های 
فرو ملی در راسـتای ایـن مهـم قـرار دارد. در واقع 
جایـگاه دیپلماسـی شـهری در سیاسـت خارجـی 
جمهوری اسـامی ایران هم این اسـت.  به همین 

جهت الزم اسـت در مورد دیپلماسـی شهری روال 
به وجود آمـده تبییـن و تاکیـد گردد.

بدین منظور ضـرورت تعامـات دوجانبـه )روابط 
خواهرخواندگـی( و چندجانبـه )عضویـت در 
شـبکه های بین المللـی( در اصفهـان بیـش از هر 
زمـان الزم اسـت. بـه همـه ایـن دالیـل از حیث 
نظری هـم باتوجه بـه ماهیـت فرهنگـی انقاب 
اسـامی، تعامات غیردولتـی )مانند دیپلماسـی 
شـهری( جایـگاه مشـخص و معینی در سیاسـت 
خارجـی ایـران دارد. عملکـرد سیاسـت خارجـی 

ایـران در مـورد تعامـات خارجی شـهرها، بیانگر 
مطابقـت آن بـا اصـول نظـری سیاسـت خارجی 
اسـت. این مناسـبات طیف وسـیعی از شـهرهای 
متعلـق بـه تمدن هـای گوناگـون را در بـر دارد 
کـه بیشـترین آن معطوف بـه روابط با شـهرهای 
کشـورهای اسـامی و محیـط پیرامونـی ایـران 

اسـت.
پـس در ایـن شـرایط و بـا ایـن تئوری هـا بایـد به 
مدیـران ارشـد سیاسـی اسـتان آفرین گفـت و بر 

ادامـه آن بـا ابـزار رسـانه مـدد کرد.

حوریه محزونیه
سرمقالـــه
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دست مریزاد به دیپلماسی شهری اصفهان
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رشد تجارت ایران با همسایگان در دولت سیزدهم؛

 وعــده ای که
محقــق شــد

فیلم هایی که بخت بیشتری برای معرفی به اسکار 2023 دارند؛

 به خط شدن گزینه های ایرانی
آکادمی اسکار

روسیه، ایران و قطر با هم حدود 60 درصد از ذخایر گاز جهان را دارند؛

 بازار انرژی
چشم به راه اوپک گازی
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معاون سازمان محیط زیست کشور:

 اصفهان نیازمند توجه ویژه
در الیحه برنامه هفتم توسعه است

چهره روز

 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان
درگفت و گویی به مناسبت هفته دولت:

تکمیل مدرنیزاسیون ذوب آهن 
اصفهان با توان داخلی انجام شد

6

 مریم محسنی  ذوب آهن اصفهان با رویکرد جدید مدیریتی، 
پروژه هایی را دردست اقدام دارد که نوسازی و مدرنیزاسیون 
این واحد صنعتی را تکمیل می کند تا با تجهیزات مدرن، تولید 
محصوالت کیفی و با ارزش افزوده باال را به عنوان استراتژی 

اصلی دنبال نماید.

صفهان
منبع: اخبار ا

ارتحال غمبار عالم جلیل القــدر و عارف واصل، حضرت 
آیت اله حاج شیخ محمدعلی ناصری، موجب تأسف و تأثر 
عمیق آشنایان و عالقمندان و مستفیدان از محضر پرفیض 
آن عالم ربانی است. برای آن عالم ربانی علو درجات و حشر 
با حضرت اباعبداله الحسین علیه السالم و برای بازماندگان 
و عالقمندان آن فقید فرزانه، صبر و اجر را از درگاه خداوند 

علیم و قدیر تمنا می نماییم.

رحلت عالم ربانی، عارف زاهد و متقی آیت اله حاج شــیخ 
محمدعلی ناصری دولت آبادی رضوان اله علیه را به پیشگاه 
حضرت بقیه اله االعظم )روحــی و ارواحنا له الفداء(، مقام 
معظم رهبری، حوزه های علمیه، مردم مومن و شهید پرور 
اصفهان، شاگردان و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض نموده، 
از درگاه خداوند ســبحان برای روح بلند آن عارف جلیل 
القدر رحمت واسعه و علو درجات و برای فرزندان بزرگوار، 
بازماندگان و ارادتمندان آن فقید صبر و اجر مسئلت داریم.

رضا محزونیه- مدیرمسئول روزنامه اخبار اصفهان

روابط عمومی روزنامه اخبار اصفهان

Some Foods To Eat 
And Avoid On An Empty 
Stomach For Better 

Digestive Health
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مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اصفهـان 
گفـت: براسـاس انعقـاد تفاهم نامـه بیـن 
آموزش و پرورش و صنایع اسـتان، سـاخت 
هنرسـتان های در جـوار صنعـت بـا هـدف 
ایجاد نهضتی برای تربیت نیـروی کار ماهر 
در این اسـتان آغاز شـده اسـت. محمدرضا 
ابراهیمـی در دومیـن روز هفتـه دولـت در 
جمع مدیران و معاونان آموزشـی شهرستان 
فالورجـان افـزود: در ایـن راسـتا عملیـات 
اجرایی نیمـی از ۳۲ هنرسـتان منعقدشـده 
در تفاهم نامـه با صنایع در اسـتان آغاز شـده 
اسـت. وی با بیـان اینکه تربیت نیـروی کار 
ماهر تأثیر بسـیاری در آینده شـغلی جوانان 
دارد گفت: این مهم در دسـتور کار آموزش و 

پـرورش اصفهـان قـرار گرفته اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: یکـی از مهم تریـن 
دالیل تحقق نیافتن سـند تحـول بنیادین، 
حاکـم شـدن تفکـری اسـت کـه نـه تنهـا 
قائل به سـند تحول بنیادین نبودنـد بلکه به 
سـندها و قراردادهای دیگری )سـند ۲۰۳۰( 

قائـل بودند.
مدیرکل آمـوزش و پرورش اصفهـان افزود: 
قرار بر اجرای سـند تحـول بنیادین اسـت و 
دوره هـای مربوطـه در حال برگزاری اسـت 
و ایجاد مـدارس تحولی نیـز از ابتـدای مهر 
با تعداد محـدودی در دسـتور کار قرار گرفته 

اسـت.
وی همچنین، اجـرای رتبه بنـدی را یکی از 
دسـتاوردها دانسـت و افزود: نگـرش ایجاد 
شده در بین مسـئوالن عالی رتبه کشور این 
اسـت که آموزش و پرورش بایـد در اولویت 

باشد و این بسـیار ارزشـمند است.
ابراهیم بـا بیان اینکـه یکـی از ویژگی های 
نظام رتبه بندی این اسـت که معلـم، کارمند 
نیسـت گفـت: بـه همـت دولـت و مجلس 

رتبه بنـدی اجرا شـد.

ساخت هنرستان در جوار 
صنایع نهضتی در مسیر 

تربیت نیروی کار

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

معاون توسـعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سـازمان 
محیط زیسـت کشـور بـا بیـان اینکـه تراکـم جمعیت و 
صنایـع در اسـتان اصفهان کـم نظیـر و بی نظیر اسـت، 
گفـت: بایـد در برنامـه الیحـه هفتـم توسـعه به شـهر 
اصفهـان کـه دارای ویژگی هـای خـاص اسـت، توجـه 

داشـته باشیم.
رضـا انجـم شـعاع، در آییـن تودیـع و معارفـه مدیرکل 
محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان بـا گرامیداشـت یـاد 
و خاطـره شـهدا و تبریـک هفتـه دولـت، اظهـار کـرد: 
اصفهـان بـا نیـروی انسـانی، ظرفیـت و اسـتعدادهای 
نهفته ای کـه دارد از ارزشـمندترین سـرمایه ها بهره مند 

اسـت.
وی درمـورد ویژگی هـای شـهر اصفهـان، توضیـح 
داد: اصفهـان در سـطح کشـور شـهری اثرگـذار و بـا 
مردمانـی خون گـرم و بـا پشـتکار اسـت، اما اکنـون به 
مناسـبت هفتـه دولـت فرصـت را غنیمت می شـماریم 
کـه دسـتاوردها و تالش هـای یکسـاله دولـت را در 

بخش هـای مختلـف بـه اطـالع مـردم برسـانیم.
معاون توسـعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سـازمان 
محیط زیسـت کشـور در خصـوص هفته دولـت، گفت: 
در یک سـالگی دولـت مردمـی کارهـای بسـیاری در 
حوزه هـای دیپلماسـی، سـالمت، رفـع موانـع تولیـد و 
بهبـود کسـب و کار انجام شـد، سـفرهای اسـتانی یکی 
از کارهـای ارزنـده ای دولت بود کـه در ۳۱ اسـتان انجام 
شـد و مشـکالت مردم از نزدیک شنیده شـدند و صدها 
مصوبه بـرای رفـع مشـکالت، پیشـرفت، توسـعه، رفع 

موانـع و طرح هـای عمرانـی صادر شـد.
وی بیان کـرد: همچنیـن سـازمان های محیط زیسـت 
اسـتان های مختلـف کشـور هـم از مصوبات سـفرهای 
اسـتانی دولت بـی نصیـب نبودنـد و ده ها مصوبـه برای 
توسـعه فعالیت های محیط زیسـت و رفـع موانع محیط 
زیسـت، سـرعت دادن بـه اجـرای طرح هـای عمرانـی 
و خریـد تجهیـزات انجام شـد. از ایـن جهت سـفرهای 
اسـتانی دسـتاوردهای بسـیار خوبی برای دولت داشت.

انجـم شـعاع درمـورد اقدامـات محیط زیسـتی کشـور، 

توضیـح داد: در سـازمان محیـط زیسـت و بـا تـالش 
همکاران در سراسـر کشـور، گام هـای بلندی برداشـته 
شـد، از آغـاز دولـت سـیزدهم تـا روز گذشـته بیـش از 
۱۱۲ طـرح بزرگ بـرای اجرا مـورد ارزیابی قـرار گرفتند 
و بیـش از ۹۰ درصـد آن ها مصوب شـدند که بـه مرحله 
اجرایـی بروند. همچنین بیـش از ۵ گونه جدیـد جانوری 
شناسـایی و به مجامـع بین المللی معرفی شـدند و بیش 
از ۲۰ گونـه ای که در گذشـته در جهان شناسـایی شـده 

بودنـد، اما کشـور مـا دیده نشـده بود، شناسـایی شـد.
وی اعـالم کـرد: در سـال جاری، نشسـت منطقـه ای با 
حضور ۱۱ کشـور همسـایه برای همکاری های زیسـت 
محیطی برگـزار کردیم کـه در این راسـتا رئیس جمهور 
هم تاکیـد زیادی بـر همکاری هـای منطقه ای داشـتند. 
محیـط زیسـت یکـی از سـازمانی هایی اسـت کـه در 
عرصه های بین المللی جزو سـازمان های فعال شـناخته 
می شـود و در نشسـت منطقه ای تعیین شـد که صندوق 
حمایت مشترک انجام شـود و این کار بسیار ارزشمندی 

بود که در سـال جـاری انجـام دادیم.
معاون توسـعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سـازمان 
محیـط زیسـت کشـور در خصـوص فعالیـت سـازمان 
محیط زیسـت در عرصه های فرهنگی، افزود: سـازمان 
محیط زیسـت، در عرصـه فرهنگی و آموزشـی نیز فعال 
اسـت و قطعاً این سـازمان بدون حضور مـردم نمی تواند 
وظایف خودش را به درسـتی پیـش ببرد. از ابتـدای آغاز 
این دولـت، بیـش از ۶۵۰ هزار سـاعت فضای آموزشـی 

در کل کشـور برای مردم فراهم شـده اسـت.
وی ادامـه داد: همچنیـن امـروز در حـوزه حفاظـت از 
محیط زیسـت و تنوع زیسـتی در حال تکمیـل پایگاه ها 
هسـتیم، چراکـه در حـال حاضـر محیط بانان بـا حداقل 
امکانات در حال فعالیت هسـتند. مباحث محیط زیسـت 
همیشـه مورد تاکید مقـام معظـم رهبری بوده و ایشـان 
همـواره بـر حمایـت و حفاظـت محیـط زیسـت تاکیـد 
کرده اند، همچنین رئیـس جمهور یک چهـره حقوقدان 
و محیط زیسـتی اسـت کـه امید داریـم مشـکالت را به 

کمک یکدیگـر رفـع کنیم.

انجم شـعاع با اعـالم اینکه دو رخداد بسـیار ارزشـمند را 
پیـش رو داریم، بیان کـرد: رخـداد تنظیم الیجـه بودجه 
۱۴۰۱ فرصتی اسـت که مشـکالت را ببینیـم و با تعامل 
مسـئوالن نظام و نماینـدگان، جایگاه محیط زیسـت را 

ارتفـا دهیم.
وی گفـت: همچنیـن امـروز سـازمان محیـط زیسـت 
علیرغم مسـئولیت سـنگین، رخداد تنظیم الیحه برنامه 
هفتـم توسـعه را در دسـتور کار دارد و ایـن لوایـح مبنای 
برنامه ریـزی ما در آینـده خواهد بود. بنابرایـن نیازمندیم 
که خواسـته هایمان را به طور کامـل و پرررنگ در برنامه 
هفتم بیـان کنیم، بـه همین دلیـل بهبود شـاخص های 
محیط زیسـت و کیفیت هوای کالن شـهرها در دسـتور 

کار اسـت.

معاون توسـعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سـازمان 
محیط زیسـت کشـور دربـاره اهمیـت اسـتان اصفهان، 
تصریح کـرد: مـا در اسـتان اصفهـان تراکـم جمعیت و 
صنایع را باهـم داریـم و این در نـوع خودش کـم نظیر و 
بی نظیر اسـت کـه کار مارا سـخت می کنـد و می توانیم 
در برنامه الیحه هفتم توسـعه به اصفهان و ویژگی های 
خاص خـودش یعنـی محیـط طبیعـی، توسـعه مناطق 
چهارگانـه، تـاالب بین المللـی گاوخونـی و زاینـده رود 

توجـه کنیم.
به گزارش ایسـنا، وی در تکریـم مدیرکل سـابق گفت: 
امـروز آمده ایـم بـرای تکریـم از یکـی از مدیران بسـیار 
موفق و خوشـنام که قـرار اسـت در ادامه خدمت ایشـان 
در مسـئولیت معـاون محیـط زیسـت انسـانی سـازمان 

حفاظت محیط زیست کشـور از وجود و تجربیات ایشان 
اسـتفاده کنیـم، همچنیـن بایـد از تمامی همـکاران که 
ایـن مـدت در اداره کل محیط زیسـت فعالیـت کرده اند، 

تشـکر کنیم.
انجم شـعاع در خاتمـه تاکید کـرد: آقای الهیجـان زاده 
یکـی از بـا تجربه تریـن مدیرانـی هسـتند کـه سـابقه 
مدیریت محیط زیسـت اصفهـان را هـم در کارنامه خود 
دارنـد. امیدواریم بتوانیم از تجربیـات این مدیر باصالبت 
به خوبی اسـتفاده کنیم. اما قطعًا ایشـان بدون همکاری 
دیگـر مسـئوالن اسـتانی نمی تواند موفـق شـود و باید 
افرادی کـه با مدیرکل سـابق همـکاری داشـتند در این 
مسـیر به ایشـان کمک کننـد، تا وظایـف خـودش را به 

بهترین شـکل انجـام دهد.

اصفهان نیازمند توجه ویژه در الیحه برنامه هفتم توسعه است
معاون سازمان محیط زیست کشور:
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۱۱۰ پزشـک نمونـه در بخش های بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی اسـتان 
اصفهان به مناسـبت روز پزشـک تجلیل شـدند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مراسـم تجلیل از پزشکان نمونه استان 
اصفهان گفت: پزشـکی یکی از سخت ترین مشـاغل اسـت و در ردیف سه شغل 

مورد اعتماد مردم قـرار دارد.
شـاهین شـیرانی، افزود: در مقاطعی شـاهد هجمه هایی به پزشـکان هسـتیم در 

صورتی که بخش اعظمی از پزشـکان از قشـر متوسـط هسـتند.
وی با تاکید بر اینکه نظام بهداشـت و سـالمت و افزایش ۲۵ سـال بـه طول عمر 

ایرانیان از مهمترین دسـتاوردهای انقالب اسـالمی اسـت، خاطرنشـان کرد: در 
اوایـل انقالب میانگین سـن ایرانیان ۵۰ سـال بود که اکنون به ۷۵ سـال رسـیده 

. ست ا
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان گفت: پزشـکان در دوران مختلف نقش 
بسـزایی داشـتند و اگر در زمان دفاع مقدس شـهدای باالیی را تقدیـم کردیم در 

دوران کرونـا عالوه بر شـهدای سـالمت خانواده هـای آنها نیز قربانی شـدند.
شـیرانی با اشـاره به هفته دولـت اظهار داشـت: با وجـودی که طول عمـر دولت 
شـهید رجایی فقـط ۴۰ روز بود امـا بدلیل خصلـت مردمی و حامی مسـتضعفان 

بـودن سال هاسـت در اذهان مانده اسـت.
رئیس بسیج اساتید دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان نیز در این مراسم گفت: چه 

بسـا درد بیماران با یک برخورد، رفتار و گفتار صمیمی پزشـک تسکین می یابد.
حجت االسالم والمسـلمین علیرضا امینی، حکیم ابن سـینا را از افتخارات جهان 
اسـالم خواند و افزود: یک پزشـک زمانی بـه مرحله ایده آل می رسـد کـه آگاه به 

فلسفه و منطق باشـد و دانش پزشـکی بداند.
وی تاکید کرد: یک پزشـک زمانـی به خالقیت و حکمت می رسـد که سـالمت 

و حیات را برگرفته از قـرآن مطالعه کند.

۱۱۰ پزشک نمونه 
در اصفهان تجلیل 
شدند

خبر روز
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 آیت اهلل محمدعلی ناصری مجتهد عالی قدر جهان تشیع، استاد اخالق، عاشق و 
شیفته امام زمان )عج(، که حوزه علمیه حضرت ولی عصر )ع( و تعدادی از مراکز 
دینی - فرهنگی تحت اشراف ایشان بود. ایشان سالیان متمادی در مسجد کمرزرین 

اصفهان به اشاعه محبت آقا بقیه اهلل االعظم )ع( مشغول بود. آیت اهلل االسالم ناصری 
بامداد چهارم شهریورماه پس از یک دوره تحمل بیماری دعوت حق را لبیک گفت. به 
همین مناسبت بیت ایشان میزبان مسئولین، علما و مردم دین دار اصفهان بود. در این 

گزارش مروری تصویری خواهیم داشت به تصاویر منتشر شده از این فقید عالیقدر 
در دوران بیماری و حضور مردم در ساعات ابتدای خبر درگذشت این عالم.
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Iran’s ambassador and perma-
nent representative to the Unit-
ed Nations has emphasized the 
need for a decisive position of 
the countries in the 10th NPT 
review conference towards Is-
rael based on the resolutions of 
the previous conferences.
Majid Takht Ravanchi highlight-
ed Israel’s possession of nucle-
ar weapons in the region and 
called for its denuclearization.
He made the remarks in a brief-
ing with Iranian reporters in 
New York on Friday.
“The issue of a Middle East free 
of nuclear weapons is one of 
the most important issues for 
the Islamic Republic of Iran,” 
he told the reporters, accord-
ing to Iran’s state news agency 
IRNA. “The issue of the Middle 
East as a region free of nuclear 
weapons is one of the important 
debates that all the countries of 
this region are suffering from, 
because the Zionist regime, as 
the only regime possessing 
hundreds of nuclear warheads, 
is not ready to join the Treaty 
on the Non-Proliferation Treaty 
(NPT).  And it does not put its 
nuclear facilities under the su-
pervision of the International 
Atomic Energy Agency.”
Takht Ravanchi emphasized, 
“Not only does the Zionist re-

gime not carry out this action, 
but some countries cooperate 
with this regime and it is always 
supported by these countries 
during the NPT conference and 
outside it.
Iran’s ambassador to the United 
Nations continued, “This issue 
is one of the important issues 
for the Islamic Republic of Iran. 
During the 10th NPT Review 
Conference, we have had a con-
structive approach in this field 
and we have announced that 
the documents that were pre-
sented during the previous NPT 
Review Conferences in 1995, 
2000 and 2010 and clearly 
stated that the Zionist regime 
should to join the treaty should 
be discussed and expressed in 
the text of the final statement of 
this conference (tenth confer-
ence).”
Takht Ravanchi stated “If this 
issue is not stated in the text of 
the final statement of this con-
ference, it shows that there is 
no preparation for the 10th NPT 
review conference to pass its 
resolutions by consensus.”
Iran’s Permanent Representa-
tive to the United Nations em-
phasized, “In the negotiations, 
we have said very clearly that 
we are not ready to back down. 
This means that this conference 

should take a position on the 
Middle East debate that is be-
hind the previous conferences.”
He added, “We have stated 
that this issue is one of the 
red lines of the Islamic Repub-
lic of Iran. If they want to deal 
honestly and constructively, 
the language that was used in 
the statements of the previous 
conferences should also be 
used in this conference in order 
to move towards a Middle East 
without nuclear weapons.”
Takht Ravanchi noted, “We are 
trying to reach a consensus, 
but we will not do it at any 
cost; We have a framework and 
principles, and actions must be 
taken to reach a consensus. If 
our red lines are respected, we 
will definitely welcome to reach 
a consensus, otherwise we will 
not reach a consensus.”
Referring to the importance of 
the 10th NPT Review Confer-
ence, Takht Ravanchi pointed 
to the active and constructive 
presence of the delegation of 
the Islamic Republic of Iran 
and emphasized, “We have a 
series of red lines that we hope 
we can reach a consensus 
with the cooperation of other 
countries, some of which have 
mostly not had a good record 
of having a constructive rela-

tionship.”
Iran’s ambassador to the United 
Nations said, “Some countries 
caused the failure of conferenc-
es in the past, for example, in 
2015, some Western countries 
caused the failure of the NPT 
conference. We hope that they 
will put aside this conflict in this 
conference so that we can have 
a good document and reach a 
consensus.”
Stating that the delegation of 
the Islamic Republic of Iran is 
one of the most active delega-
tions of this conference, Takht 
Ravanchi considered the issue 
of nuclear disarmament as one 
of the other important issues 
for Iran.
He noted, “Unfortunately, the 
countries possessing nuclear 
weapons, contrary to Article 
6 of the NPT Treaty, have not 
fulfilled their obligations and 
have not moved towards nu-
clear disarmament while they 
had committed to moving to-
wards nuclear disarmament 
in good faith. But not only did 
they not do such an action, but 
they have quantitatively and 
qualitatively upgraded their 
nuclear weapons and formed 
a coalition that is against their 
commitments.”
The Ambassador of the Islam-
ic Republic of Iran continued, 
“Another important issue for 
us is the peaceful use of nucle-
ar energy, and as a member of 
the treaty, we should be able to 
use the benefits of this treaty 
(NPT).”
He noted, “Over the years, cruel 
sanctions have been imposed 
on Iran and we have been de-
prived of being able to use its 
benefits within the framework 
of the NPT treaty.”
He concluded, “Nuclear weapon 
states and non-nuclear weapon 
states are both active in this 
conference. This conference 
has been held every five years 
since 1970, but it was not held 
two years ago due to the Coro-
na epidemic, and the tenth con-
ference was held this year. The 
three main axes of this confer-
ence are nuclear disarmament, 
non-proliferation and peaceful 
use of nuclear energy.”
In the conference, Iran called 
for more attention to Israel’s 
nuclear weapons. “The best 
way to prevent the proliferation 
of nuclear weapons in all its 

aspects is the full and effective 
implementation of the Treaty’s 
Articles I to VI and universal 
adherence to the NPT,” Iran 
said in a statement to the Sub-
sidiary Body III of the Tenth 
NPT Review Conference on 
August 9.
The statement added, “There-
fore, we believe that the Review 
Conference should accord the 
required attention to this crit-
ical issue. In this context, the 
Israeli regime is a vivid example 
requiring urgent attention of the 
Review Conference. Because, 
this regime possesses all types 
of weapons of mass destruc-
tion and threatens to use them 
against the regional countries. 
It has committed various ter-
rorist attacks against nuclear 
scientists and has also initiat-
ed different sabotage attacks 
against nuclear facilities. Tak-
ing into account the totality of 
this insidious background, the 
Israeli regime must be forced 
to join all related instruments, 
including the NPT, without any 
precondition and as a non-nu-
clear party while placing all of 
its nuclear facilities and activi-
ties under the comprehensive 
safeguards of the IAEA.”
It added, “Unfortunately, cer-
tain NWSs [nuclear-weapon 
states] reward nuclear-armed 
non-parties with nuclear co-
operation and trade in nu-
clear power reactors. For 
instance, they continue to 
provide a great deal of eco-
nomic and military aid to the 
only non-party to the NPT in 
the Middle East. With this 
kind of assistance, the Israe-
li regime has afforded to run 
its un-safeguarded nuclear 
facilities at which it produces 
plutonium for its underground 
nuclear weapons program.”
The statement further noted, 
“In addition, it is a matter of 
deep concern that certain 
States Parties continue to im-
pose unilateral and arbitrary 
restrictions beyond the IAEA 
safeguards on the transfer of 
nuclear materials, equipment, 
and technology for peaceful 
purposes. Regrettably, such 
restrictions are applied to NPT 
States Parties where non-par-
ties to the Treaty with nuclear 
weapons arsenal benefit from 
nuclear cooperation by certain 
nuclear-weapon States.”

Iran calls for decisive stance on Israel nuclear activities

Major oil industry 
projects begin in 
Government Week
On the occasion of Government Week 
(August 24-30), Iranian Oil Minister 
Javad Oji ordered the beginning of 
executive operations of five major oil 
industry projects in Khuzestan Prov-
ince, in the southwest of the country, 
on Friday, Shana reported.
Inaugurated through video conferenc-
ing, the mentioned projects include 
the second phase of the Yaran oil 
field development, the development 
of Balal gas field in the Persian Gulf, 
the development and maintenance of 
Nargesi field in Gachsaran, and the 
development of the Propane dehydro-
genation to propylene (PDH) unit of 
Bid Boland Refinery, as well as some 
social responsibility projects.
The inauguration ceremony was at-
tended by senior officials including 
Head of National Iranian Oil Company 
(NIOC) Mohsen Khojasteh-Mehr and 
Head of National Iranian South Oil 
Company (NISOC) Alireza Daneshi, as 
well as Head of National Petrochemi-
cal Company Morteza Shahmirzaei.
With a total investment of $227 mil-
lion, the second phase of the Yaran 
oil field development project is being 
implemented by Persia Oil and Gas In-
dustry Development Company under a 
10-year contract.
Based on the contract, Persia Oil and 
Gas Industry Development Company 
is going to increase the field’s oil pro-
duction by 39.5 million barrels within 
the 10-year time span.
As reported, the development project 
of Balal gas field has also been as-
signed to Petropars Company under 
a contract valued at $500 million. The 
first phase of the project includes the 
drilling of a descriptive-exploratory 
well with $28.4 million of investment.
The development and maintenance 
of Nargesi field is being conducted 
by Dana Energy Company under a 
41-month contract. During the con-
tract period, Dana Energy Company 
is obliged to increase the field’s pro-
duction to 6,000 barrels per day (bpd). 
The implementation of this plan will 
generate more than $500 million in 
revenue for the government within 
two years.
The Propane dehydrogenation to pro-
pylene (PDH) unit of Bid Boland Refin-
ery is going to convert 700,000 tons of 
Propane to propylene every year; over 
$950 million has been invested in this 
project.

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

Iran expected to ink 
agreement with Rus-
sia’s EXIAR soon
Head of Iran’s Trade Promotion Organ-
ization (TPO) has urged Russia to take 
the necessary measures for signing an 
agreement between Export Guarantee 
Fund of Iran and the Russian Agency 
for Export Credit and Investment In-
surance (EXIAR) in the coming weeks, 
the TPO portal reported.
“If this agreement is signed, many 
Iranian trade companies will be able to 
use this insurance. This agreement is a 
good opportunity for traders to benefit 
from the two countries’ export capaci-
ties to the fullest and it will be a driving 
force for the development of Iran and 
Russia’s trade,” Alireza Peyman-Pak 
said in a meeting with Director-Gener-
al of Russian Export Center Veronika 
Nikishina in Moscow on Wednesday. 
He expressed hope that this document 
will be finalized and ready to be signed 
within the next two weeks so that the 
obstacles in the way of the business-
men of the two countries can be re-
solved as soon as possible.
Peyman-Pak also announced Iran’s 
readiness to establish banking rela-
tions with Eximbank of Russia and 
emphasized that Iran is ready to use 
all the banking capacities of the two 
countries in order to facilitate the fi-
nancial transactions between the two 
sides. Nikishina for her part welcomed 
the Iranian side’s proposals, saying: 
“We gladly join the actions and deci-
sions that are being made because we 
want to create acceptable conditions 
for expanding business in a competi-
tive financial environment.”

C o m m o d i t i e s 
worth $2.2b trad-
ed at IME in a 
m o n t h

During the past Iranian cal-
endar month Mordad (end-
ed on August 22), 10.311 
million tons of commodi-
ties worth $2.2 billion were 
traded at Iran Mercantile 
Exchange (IME).
As reported by the IME’s 
Public Relations and Inter-
national Affairs Department, 
the exchange traded on both 
domestic and export rings 
of its oil and petrochemical 
trading floor 1.827 million 
tons of commodities valued 
at more than $864 million.
The IME’s customers pur-
chased on this floor 547,600 
tons of vacuum bottom, 
532,275 tons of bitumen, 
321,756 tons of polymeric 
products, 149,500 tons of 
lube cut, 134,590 tons of 
chemicals, 110,125 tons of 
sulfur, 22,017 tons of oil, 
2,000 tons of slops wax and 
1,300 tons of insulation.
Furthermore, the exchange 
saw trade of 8.443 million 
tons of commodities worth 
more than $1.4 billion on its 
metals and minerals trading 
floor.
Items traded on this floor 
included 4,231,000 tons of 
cement, 1,253,000 tons of 
steel, 2,374,000 tons of iron 
ore, 371,500 tons of sponge 
iron, 46,555 tons of alumi-
num, 114,875 tons of zinc, 
25,701 tons of copper, 730 
tons of molybdenum con-
centrate, 500 tons of coke, 
60 tons of precious metals 
concentrate, 91 kg of gold 
bars and 600 dignity and fi-
delity SUV automobiles.
The IME also traded with-
in the month 40,997 tons 
of commodities on its side 
market.
The value of trades at Iran 
Mercantile Exchange rose 
102 percent, and the volume 
of trades at the exchange in-
creased 128 percent in the 
past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), 
which was the highest level 
of growth in the history of 
the exchange since its es-
tablishment.
Statistical data show that 
in the past year, in addi-
tion to new records in the 
volume and value of trades 
of different products, 10 
major records in total value 
and physical market trades 
were registered. In a way 
that besides the total value 
of trades, the volume and 
value of physical market 
trades, the volume, and 
value of industrial products 
and petrochemicals trades, 
the value of oil products 
trades and the volume and 
value of side market trades 
all hit records.
IME is one of the four major 
stock markets of Iran, the 
other three markets are Teh-
ran Stock Exchange (TSE), 
Iran’s over-the-counter 
(OTC) market known also 
as Iran Fara Bourse (IFB), 
and Iran Energy Exchange 
(IRENEX).

The White House reportedly told Is-
raeli officials that the president was on 
break; the secretary of defense was also 
said to be out of town during Gantz’s 
visit to Washington
Amid major progress towards a re-
turn to the 2015 Iran nuclear deal, the 
White House recently rejected an Israeli 
request for an emergency phone call 
between Prime Minister Yair Lapid and 
U.S. President Joe Biden, Hebrew me-
dia reported on Wednesday.
Citing unnamed Israeli officials, Chan-
nel 13 news said that the president’s 
office claimed Biden was unavailable 
for a conversation with the premier be-
cause he was on vacation. However, the 
sources emphasized that the talk would 
be arranged eventually.
The network also reported that Defense 
Minister Benny Gantz would not meet 
with U.S. Defense Secretary Lloyd 
Austin when he flew to Washington on 
Thursday since Austin too had appar-
ently left the city.
Iran announced on Wednesday evening 
that it had received Washington’s re-
sponse to its proposals on a final Eu-
ropean Union draft for the revival of the 
2015 accord, called the Joint Compre-
hensive Plan of Action, as the sides ap-

peared to inch closer to a deal opposed 
by Israel.
The announcement comes a day after 
the U.S. said Iran had agreed to ease 
key demands that had held up the re-
vival of the 2015 deal trashed by former 
U.S. President Donald Trump, boosting 
hopes for the restoration of an agree-
ment its supporters say will keep Teh-
ran from acquiring nuclear weapons 
capability.
Gantz was scheduled to meet the head 
of the U.S. military’s Central Command, 
which oversees operations in West 

Asia, and with U.S. national security 
adviser Jake Sullivan. Gantz said on 
Wednesday that his visit was aimed at 
conveying Israel’s position on the deal.
Israel’s national security adviser Eyal 
Hulata arrived in Washington on 
Wednesday, also for talks centered on 
Iran with Sullivan and possibly with 
Deputy Secretary of State Wendy Sher-
man, one of the architects of the 2015 
accord.
In a briefing to foreign reporters on 
Wednesday, Lapid urged the U.S. and 
the European Union to back away from 

the emerging deal, claiming it did not 
meet Biden’s own red lines as it won’t 
prevent Iran from becoming a nuclear 
state.
“In our eyes, it does not meet the 
standards set by President Biden him-
self: preventing Iran from becoming a 
nuclear state,” Lapid said while also 
attempting to downplay any rift be-
tween Jerusalem and Washington or 
Europe.
Lapid panned the EU’s negotiating posi-
tion, claiming that it had reneged on its 
declaration of “take it or leave it” when it 
presented a final draft of the deal.
Former prime minister Benjamin Net-
anyahu also voiced his staunch oppo-
sition to the deal on Wednesday, saying 
that the emerging new agreement is 
even worse than before.
“The terrible deal with Iran… casts a 
heavy shadow on our security and our 
future,” Netanyahu told reporters in Tel 
Aviv.
EU-coordinated negotiations on reviv-
ing the deal began in April 2021 before 
coming to a standstill in March and 
picking up again in August. The Biden 
administration has repeatedly said it 
believes diplomacy is the best way to 
resolve the crisis.

U.S. rebuffs request for Lapid-Biden call: Times of Israel
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Persepolis football team earned 
their first win in the 2022/23 Iran 
Professional League (IPL) season 
on Friday.
The Reds defeated Aluminum 1-0 
in Arak courtesy of Milad Sarlak’s 
first-half goal.
In Sirjan, Gol Gohar came from 

two goals down to equalize with 
Sepahan.
Foolad defeated Tractor 3-2 in 
Ahvaz and Sanat Naft edged past 
Havadar 1-0 in Tehran.
Sepahan remain top of the ta-
ble with seven points, one point 
above Esteghlal.

Sepahan held 
by Gol Gohar, 
Persepolis beat 
Aluminum

Iran to sign gas 
swap deal with 
Russia in near fu-
ture: Oji
Iranian Oil Minister Javad Oji has 
announced that a gas purchase 
and swap deal will be signed 
between the Islamic Republic 
and the Russian Federation in 
the very near future, Shana re-
ported.
“The negotiations for the pur-
chase and swap of gas from 
Russia have been finalized and 
[the contract] will be signed in 
the near future in Moscow be-
tween the National Iranian Gas 
Company and the Russian side,” 
Oji said referring to a meeting 
with Igor Yevgenyevich Levi-
tin, aide to the President of the 
Russian Federation in Tehran on 
Wednesday.
Negotiations were also held 
regarding the swap of petrole-
um products, he said, adding: 
“Iran has many capacities in 
the fields of the sea, railway and 
land transportation which will be 
beneficial for the development 
of swap between the two sides,” 
he stressed.
According to Oji, during the 
meeting with Levitin, the two 
sides followed up on previous 
agreements in the fields of en-
ergy and rail transportation and 
discussed ways of expanding 
cooperation in the mentioned 
sectors.
“In the transportation sector, 
discussions were held regard-
ing the construction of the 
Rasht-Astara railway and the 
signaling of the Garmsar-Inche 
Borun railway line,” the Iranian 
minister said.
He noted that Russian banks are 
going to finance the said pro-
jects, saying: “Since the senior 
aide to the Russian president 
has full authority these projects 
will be operational soon.”
Referring to the signing of a 
$40-billion memorandum of 
understanding (MOU) with large 
Russian companies, Oji said: 
“Now we have contracts with 
Russia for the development of 
seven oil and gas fields, which 
have a progress of between 10 
percent and 30 percent, and ne-
gotiations are underway for 14 
other fields.”
He went on to say that the meet-
ing of the Iran-Russia Joint Eco-
nomic Committee will be held 
in two months in Moscow and 
negotiations on various issues 
including energy, transportation, 
and trade will be followed up in 
that meeting.
Referring to the fact that Russia 
is committed to financing €5 
billion in Iran’s development and 
infrastructure projects, Oji con-
tinued: “Some 2.5 billion euros 
have been already allocated and 
the funds are being used in pow-
er plant projects. We also deter-
mined the projects for the rest 
of the mentioned figure whose 
contracts will be signed soon.”
Emphasizing that the cooper-
ation between Iran and Rus-
sia in the field of energy is not 
one-sided, the minister added 
that in the petrochemical sec-
tor, some contracts have been 
signed for the exports of prod-
ucts and catalysts to Russia.
The official further noted that 
some agreements have also 
been reached with Russian com-
panies for the improvement of 
the recovery factor of the South 
Pars gas field, saying: “Another 
issue emphasized in the MOU 
signed with Russian companies 
is increasing the pressure in the 
South Pars gas field, since the 
Russians have good capabilities 
in this area.”

Head of Iran’s Civil Aviation Organi-
zation (CAO) has said his organiza-
tion has prepared a 10-year roadmap 
for the development of the country’s 
aviation industry, IRNA reported.
Speaking in a meeting with repre-
sentatives of some knowledge-based 
companies on the occasion of Gov-
ernment Week, Mohammad Moham-
madi-Bakhsh said the mentioned 
roadmap includes two major axes 
one of which is regarding the man-
ufacturing of airplanes by knowl-
edge-based companies and the other 
is the supply of parts and equipment 
needed in this industry.
Mentioning the problems that the 
U.S. sanctions have created for the 
Iranian aviation industry, the official 
said: “We have no choice but to build 
our own airplanes.”
“According to the decision of the 
Supreme Council of Aviation, there 
is no limit for the entry of knowl-
edge-based companies and startups 
into the country’s aviation sector,” 
Mohammadi-Bakhsh noted.
Stressing the importance of training 
and education in the aviation indus-
try, the official stated that in the 10-
year roadmap special attention has 
been paid to cooperation with uni-

versities and research institutions for 
holding training courses and keeping 
the people active in this industry up-
to-date.
The CAO head further said that three 
separate three-year executive pro-
grams have also been prepared and 
defined for the development of the 
country’s aviation industry, noting: 
“We will not wait for the sanctions to 
be lifted.”
According to Mohammadi-Bakhsh, 
the number of the country’s pas-
senger airplanes will increase to 550 
within the next 10 years, based on 
the mentioned comprehensive pro-
gram.
“Under the framework of this pro-
gram, fleet expansion up to 550 air-
planes, repairing airplane parts and 
indigenizing the knowledge for the 
construction of aircraft inside the 
country are set on the agenda,” he 
said.
“Following President Raisi’s orders, 
we have focused all our efforts on 
a few areas, including buying air-
planes, manufacturing airplanes, and 
repairing grounded airplanes. We 
need 550 airplanes to meet the coun-
try’s air transportation demands,” 
Mohammadi-Bakhsh noted.

CAO prepares 10-year roadmap for de-
veloping aviation industry

Export from Tehran province increased 
33.78 percent in the first four months of 
the current Iranian calendar year (March 
21-July 22), as compared to the same 
period of time in the past year, a provin-
cial official announced.
Hassan Mirzaei, an official with the 
province’s Industry, Mining and Trade 
Department, said commodities worth 
$400 million were exported from the 
province in the four-month period of 
this year.
He said that the industry and agriculture 
sectors accounted for the lion’s share of 
export from the province, and named 
Turkey, Iraq, Afghanistan, Pakistan and 
United Arab Emirates as the major ex-
port destinations.
As previously announced by the head of 
Tehran province’s Industry, Mining and 
Trade Department, the value of export 
from the province rose 66.44 percent 
in the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), from its preced-
ing year.
Mahmoud Seyjani said that commodi-
ties worth $1.218 billion were exported 

from the province in the past year.
He named Iraq, Turkey, Afghanistan, 
Russia, Turkmenistan, India, China, Pa-
kistan, United Arab Emirates (UAE), and 
Azerbaijan as the main destinations of 
the products exported from the province 
in the previous year.
Neighboring countries, India and China 
imported 69 percent of the exported 
commodities, the official noted.
According to the data released by the Is-
lamic Republic of Iran Customs Admin-
istration (IRICA), the value of Iran’s non-
oil exports reached $17.24 billion in the 
first four months of the current Iranian 
calendar year, up 22 percent compared 
to the last year’s same period.
Based on the mentioned data, Iran ex-
ported 35.656 million tons of non-oil 
commodities in the mentioned four 
months, IRIB reported.
Meanwhile, some 11.159 million tons 
of goods valued at $17.24 billion were 
imported into the country in the said 
period, indicating a 17-percent rise in 
terms of value compared to the last 
year’s same time span.

In total, the Islamic Republic traded 
about 46.815 million tons of non-oil 
goods worth $34.48 billion with its 
trade partners in the first four months 
of the current Iranian calendar year, up 
19 percent in terms of value, the IRICA 
data showed.
Iran’s top export destination during 
this period was China with $5.617 bil-
lion worth of imports from the Islamic 
Republic, followed by Iraq with $2.398 
billion, the United Arab Emirates (UAE) 
with over $2.264 billion, Turkey with 
$2.06 billion, and India with $567 mil-
lion.
Liquid propane, methanol, liquefied nat-
ural gas, urea, liquid butane, polyethyl-
ene, bitumen, light petroleum oils, iron 
and steel ingots, and light oil products 
were among the top exported items in 
the said four months.
Meanwhile, the country’s top five sourc-
es of imports during these four months 
were the UAE with $4.875 billion, China 
with $4.422 billion, Turkey with $1.787 
billion, India with $859 million, and Rus-
sia with $599 million worth of imports.

Export from Tehran province 
rises 33% in 4 months yr/yr

Some Foods To Eat And Avoid On 
An Empty Stomach For Better Digestive Health 

By: PARISA JAMADISource: https://www.lifehack.org/488728/10-foods-to-eat-and-avoid-on-an-empty-stomach-for-better-digestive-health

Eating is vital to our health and well being. We eat 
to live. When you consume your foods, in some 
cases, is just as important as what you are con-
suming. Eating all the right foods but at the wrong 
time is counterintuitive and an exercise in futility.
The goal in healthy eating is not just eating foods 
that are good for you and avoiding the bad. It is 
learning your body and figuring out how to opti-
mize the food that you do eat. This means learning 
how to improve your digestion and to maximize 
absorption of the key nutrients your body needs.
Eat these 4 foods on an empty stomach:
1. Fresh Fruit
Fruit is an incredibly healthy food group: packed 
with vitamins, nutrients, fiber and water. Incorpo-
rating fruit into your diet, the proper way, allows 
your digestive system to reap more powerful 
benefits through vitamin intake and improved di-
gestion. Starting your day with fruits helps you 
detoxify your system, supplies you with a great 
deal of physical energy, can aid in weight loss and 
provide the needed energy and focus for other life 
activities. 
The simple sugars contained in fruit need time to 
be completely absorbed by your body. When fruits 
are eaten alone and when your stomach is emp-
ty, all of the nutrients, fiber and the simple sugars 
contained in the fruit can be more easily processed. 
According to prevailing research, this is the ‘proper 
way’ to benefit from eating fruits.
2. Oatmeal, Buckwheat and Cornmeal Porridge
Eating oatmeal first thing in the morning or on 
an empty stomach has several advantages. First 
it provides a coating on the lining of the stomach 
which prevents irritation from your bodies natural-
ly occuring hydrochloric acid (HCL). Oatmeal also 
contains soluble fiber which aids in digestion and 
lowers cholesterol.

Buckwheat and cornmeal porridge also stimu-
late digestion while lowering blood pressure and 
cholesterol levels. They remove toxins and heavy 
metals from your intestines and create a satiated 
feeling for a longer period of time. 
3. Honey
Honey helps to awaken your immune and diges-
tive systems. Honey has been shown to help with 
“lazy bowel syndrome,” and other stomach issues. 
It also acts as a cleaning agent by ridding the body 
of harmful viruses and bacteria.
4. Eggs
Eggs are extremely good for you and provide a 
myriad of health benefits whenever they are con-
sumed. What makes them the perfect food to con-
sume on an empty stomach is the fact that they 

make you feel full longer. Studies have shown 
that when eggs are eaten in the morning, the total 
amount of daily calories consumed decreases and 
eggs also aid in fat reduction.
These four foods will improve your overall health, 
aid in digestion and are excellent breakfast foods! 
Along with knowing which foods we should eat, we 
should also be aware of foods we should avoid eat-
ing when our stomach is empty. Eating the wrong 
foods at the wrong time can wreak havoc on your 
insides.
Avoid these 5 foods when your stomach is empty:
1. Tomatoes
Tomatoes, although packed with nutrients and high 
amounts of Vitamin C, also contain high levels of 
tannic acid which increases acidity in the stomach 

and can lead to gastric ulcers. Save the tomatoes 
for dinner salad.
2. Yogurt
The primary reason to avoid putting yogurt on an 
empty stomach is because the benefits of  the lactic 
acid bacteria found in yogurt is rendered ineffective 
due to the high acidity of stomach acid. Therefore 
you gain very few of yogurt’s health benefits when 
consumed first thing in the morning. 
3. Processed Sugar
We all are aware that too much sugar is bad for 
you. But did you know that the sugar added to most 
processed foods–such as high fructose corn syrup 
and other such sweeteners have bad effect on the 
liver? The sugar that is found naturally in fruits is 
counteracted by it’s fiber but copious amounts of 
fructose–especially on an empty stomach, over-
loads the liver and can lead to liver damage. Skip 
the breakfast donuts, guys…
4. Bananas
Bananas are one of the best known diet foods. It 
satiates, assists in relieving constipation and is 
considered by some health experts to be a super 
food. However, bananas contain high amounts of 
magnesium and potassium which can lead to an 
imbalance of magnesium and potassium in blood 
if you eat bananas on a completely empty stomach. 
Bananas are a prime example of eating the right 
food at the wrong time.
5. Tea and Coffee
Drinking coffee on an empty stomach increases 
acidity, which in turn causes heartburn and indiges-
tion throughout the day. Drinking tea on an empty 
stomach can suppress the secretion of gastric juic-
es and reduces bile and acid in the stomach which 
aid in the overall digestion of foods and is essential 
to the process of secreting excess cholesterol from 
the body. 



اقتصاد استان

Isfahan News

 یلدا توکلی  استان اصفهان با 
مساحتی بیش از 107 هزار کیلومتر 
مربع از لحاظ تاریخی، فرهنگی، 
اجتماعی واقتصادی در شمار یکی از 
مهمترین مناطق جغرافیایی کشور 
است که با توجه به این ویژگیها همواره 
مورد توجه برنامه ریزان و دست 
اندکاران توسعه اقتصادی کشور قرار 
دارد و در این میان در شهر اصفهان بالغ 
بر 10 هزار واحد صنعتی در حال فعالیت 
هستند که اکنون از نظر تعداد و میزان 
اشتغال واحدهای صنعتی در کشور رتبه 
اول را داریم. و البته در صنعت استان نیز 
حدود ۳00 هزار نفر اشتغال دارند اما 
در این میان، بغرنجی به نام تراکم در 
استقرار واحدهای صنعتی در استان 
اصفهان وجود دارد. در زمان حاضر 
بیش از ۶۸ درصد صنایع استان در 
شعاع ۵0 کیلومتری مرکز اصفهان 
قرار دارند ضمن اینکه هم اکنون کمتر 
از ۳0 درصد صنایع در حال بهره برداری 
هستند. اصفهان با بیش از پنج میلیون 
نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد 
تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه 
۲۲1 هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ 
هزار نفر، حدود ۸۴0 معدن در حال 
بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از 
10 هزار میلیارد ریال و حدود 1۸0 هزار 
واحد صنفی صنعتی ترین استان کشور 
بشمار می آید. سهم اصفهان در صنعت 
کشور 11 درصد، سرمایه گذاری 10 
درصد و اشتغال صنعتی هشت درصد 
است و رتبه اصفهان در طرح های 
نیمه تمام صنعتی و تعداد معادن اول و 

از نظر ذخایر معدنی دوم است.
• با تغییر شدید کالبد فیزیکی 
مشکالت  اصفهان،  منطقه 

آشکار می شوند
ناحیه مرکزی استان، قطب صنعتی 
استان بوده و نه تنها در محدود شهر 
اصفهان تعداد زیادی واحدهای صنعتی 
مولد آلودگی فعالیت دارند، بلکه در 
خارج از شهر اصفهان و شهرستانهای 
مجاور رودخانه زاینده رود، نیز صنایع 
سنگین همچون ذوب آهن، مجتمع 
فوالد مبارکه ودهها واحد بزرگ دیگر 
به نحوی منابع حیات بخش را آلوده 

می کنند و در واقع یکی از گامهایی که 
در راستای جلوگیری از توسعه بیش از 
حد اصفهان و پیامدهای آن برداشته 
شده است، قانون ممنوعیت استقرار 
صنایع در شعاع ۵0 کیلومتری شهر 
اصفهان است که به نظر می رسد این 
قانون بدون مطالعه و مستندات کافی 
به تصویب رسیده است. اکنون پس 
از گذشت سالها از تصویب این قانون 
و تغییر شدید کالبد فیزیکی منطقه 
کاستیهای  و  مشکالت  اصفهان، 
این قانون خود را آشکار ساخته است 
و باید بازنگری محدوده ممنوعیت 
استقرار صنایع با تکیه بر مطالعات 
علمی، جلوگیری از تراکم صنایع در 
قسمتهای خاص و نهایتاً حرکت بسوی 
توسعه پایدار در منطقه به وجود آید و 
درطرح بازنگری اجرای این قانون، 
تنها جلوگیری از آلودگی محیط زیست 
مد نظر قرار نگرفته، بلکه کلیه اثرات 
اولیه و ثانویه استقرار صنایع بر محیط 
مانند تمرکز جمعیت، توسعه بی رویه 
شهرها، تغییر کاربری اراضی وغیره نیز 

در نظر گرفته شود.
اساس  بر  فعالیت  عدم   •

ظرفیت اسمی
در حال حاضر واحدهای صنعتی برای 
افزایش ظرفیت، توسعه، بازسازی 
و بهسازی در شعاع ۵0 کیلومتری 
اصفهان، با محدودیت و مشکل مواجه 
هستند و برخی واحدهای تولیدی و 
صنعتی بنا به دالیل مختلف، نمی توانند 
بر اساس ظرفیت اسمی کار کنند، 
در حالیکه باید با ظرفیت سنجی از 

واحدهای صنعتی و تولیدی فعال، 
ظرفیت های خالی آنها را مشخص 
کرد. باید روی ظرفیت های خالی 
کارخانه ها و صنایع سرمایه گذاری کرد، 
ظرفیت سنجی از واحدهای تولیدی و 
صنعتی موجود در شهرک های صنعتی 
استان در مرحله اول انجام و در مرحله 
بعد ظرفیت سنجی واحدهای صنعتی 
پراکنده و خارج از شهرک ها انجام 
شود و هر چند که سازمان صنعت، 
اصفهان  استان  تجارت  و  معدن 
استقرار واحدهای صنایع سبز در شعاع 
۵0 کیلومتری مرکز استان از سال های 
گذشته آغاز کرده و برای عملیاتی 
شدن این کار تالش می کند اما هنوز 

مشکالتی وجود دارد.
• حدود ۷۰۰ صنعت آلوده در 

استان اصفهان وجود دارد
در حقیقت صنایعی که هیچگونه 
آالیندگی ندارند می توانند در مرکز 
استان ایجاد شوند اما بدلیل قانون منع 
استقرار صنایع در شعاع ۵0 کیلومتری 
با مشکل مواجه هستند، صنایع سبز 
باید بتوانند در مرکز استان مستقر 
شوند اما قانون منع استقرار صنایع در 
شعاع ۵0 کیلومتری اصفهان کار را 
سخت کرده است، صنایع سبز در واقع 
به صنایعی گفته می شود که در تولیدات 
خود روش های سازگار با محیط زیست 
را به کار می گیرند و یا محصوالت 
سازگار با محیط زیست تولید می کنند. 
بر اساس اطالعات کسب شده از اداره 
کل حفاظت محیط زیست اصفهان، 
محدودیت شعاع ۵0 کیلومتر بعنوان 

ممنوعیت محیط زیستی نیست بلکه به 
عنوان ممنوعیت استقرار صنعتی است 
که توسط مجلس شورای اسالمی 
وضع شده و محیط زیست مجری 
آن است. همچنین حدود 700 صنعت 
آلوده در استان اصفهان وجود دارد و 
اصفهان در برخی موارد حتی بعنوان 
آلوده ترین کالنشهر کشور شناخته 

می شود.
از  دریایی  اصفهان   •

توانمندی ها و مشکالت است
امیر رضا نقش، معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری اصفهان 
است وی با تاکید بر اینکه اصفهان 
دریایی از فرصت ها و توانمندی هاست 
و به همین میزان مسائل و مشکالت 
زیادی دارد اذعان داشت: چالش 
اصلی تراکمی است که در استقرار 
واحدهای صنعتی اتفاق افتاده و مسائل 
و آلودگی هایی وجود دارد که برای 
رفع موانع تناقض ایجاد می کند. وی 
خاطرنشان کرد: به دلیل تراکم استقرار 
این صنایع در گذشته و مسئله آلودگی 
هوای اصفهان، شاید از یک دیدگاه 
پارادوکس باشد که هم به دنبال اشتغال 
و مسائل رفع موانع تولید باشیم و هم 
از سوی دیگر حداکثر حفاظت را از 
منابع محیط زیست داشته باشیم. 
نقش ادامه داد: با وجود این به عنوان 
یک مسئول در استان اصفهان آن را 
تناقض نمی دانم و فکر می کنم اگر 
هم افزایی، همکاری و هماهنگی بین 
بخشی در استان اتفاق افتد، می توان با 
همفکری و هم دلی شرایط را فراهم 

کرد که از یک سو توسعه اقتصادی 
استان که مبتنی بر صنعت است و 
بخش خدماتی و کشاورزی سهم 
کمتری دارد، فراهم شود و از سوی 
دیگر افق استان را مطابق آمایش 
سرزمینی استان پیش ببریم که این 
مهم به طور جدی در حال پیگیری 
است. وی با بیان اینکه این هم افزایی 
بین دستگاه های اجرایی استان اکنون 
وجود دارد، افزود: مدیران صنعتی 
انتظارات زیادی از من دارند و از سوی 
دیگر باید هماهنگی زیادی با محیط 
زیست داشته باشیم تا رضایتمندی 
اتفاق افتد. معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار اصفهان خاطرنشان 
کرد: در ۹ ماه گذشته، هر جایی که 
باید در برابر توسعه صنایع در شعاع 
۵0 کیلومتر ایستادگی می کردیم، 
ایستادیم و جایی که باید تسهیلگری 
می کردیم، تالش شد تا با همکاری 
محیط زیست مشکل مرتفع شود. 
نقش با اشاره به اینکه محیط زیست 
امکانات و تجهیزات شایسته و مناسبی 
ندارد، ابراز داشت: اگر دستگاه ها دست 
به دست هم ندهند قطعًا نمی توان 
کاری را پیش برد؛ امید است با همت و 
تالش، مسیرهای همکاری ادامه یابد 
و شاهد توزیع امکانات و رفع مشکالت 
باشیم و اتفاقات خوبی رقم بخورد. وی 
یادآور شد: ما محکم ایستادیم تا از 
اتفاقات ناهنجار جلوگیری کنیم و در 
آنجایی که باید تسهیل و رفع موانع 
می کردیم با شرایط الزم مشکالت 

را حل کردیم.
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 مریم محسـنی  ذوب آهن اصفهان بـا رویکرد جدیـد مدیریتـی، پروژه هایی 
را دردسـت اقدام دارد که نوسـازی و مدرنیزاسـیون ایـن واحد صنعتـی را تکمیل 
می کند تا با تجهیـزات مدرن، تولیـد محصوالت کیفی و بـا ارزش افـزوده باال را 

به عنـوان اسـتراتژی اصلی دنبـال نماید.
ایرج رخصتـی مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهان ضمـن تبریک فرا رسـیدن هفته 
دولت به تمـام خدمت گزاران نظام مقدس جمهوری اسـالمی و گرامیداشـت یاد 
و خاطره شـهیدان واالمقام رجایی و باهنـر درخصوص دسـتاوردهای ذوب آهن 
اصفهـان گفـت: برخـی از پروژه هایی کـه امروز در دسـت اجـرا داریـم، کارهای 
ماندگاری اسـت که تـداوم تولید و توسـعه فعالیت ایـن شـرکت را تضمین نموده 

و بـرای نسـل های آینـده نیز حفـظ می کند.
وی بـا اشـاره بـه آغـاز پـروژه تعویـض بالک هـای بخـش فـوالد سـازی کـه 
بـرای اولیـن بـار در کشـور انجـام می شـود گفـت: عـالوه بر پـروژه مذکـور که 
مدرنیزاسـیون ذوب آهـن اصفهان را تکمیـل می کند، در راسـتای بهینه سـازی 
ظرفیـت تولید پروژه هـای احداث پلنت اکسـیژن، احـداث کوره پاتیلی شـماره ۳ 
و بازسـازی کوره پاتیلی شـماره 1 در دسـت اقدام اسـت و همچنین جهت تأمین 
 BOT منابع آبی شـرکت، ۴ پروژه از جملـه احداث تصفیه خانه پسـاب بـه روش

در دسـت اجرا قـرار دارد.
مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان اظهـار داشـت: در سـال جـاری، بـا توجـه به 
ارتقای محصـوالت درخواسـتی مشـتریان و نیاز بـه تولید گریدهـای فوالدی 

جدیـد و همچنیـن بـه منظـور توسـعه بازارهـای صادراتـی و داخلـی، بخـش 
عمـده ای از تولیـدات در بخـش فوالدسـازی و نورد بـه محصـوالت صنعتی و 
ویژه اختصاص داده شـد کـه از جمله می تـوان بـه گریدهای فـوالدی C۶۰ و 
۳۱Mn۴ ،CK۴۵ و همچنیـن شـمش های صادراتی در مارک هـای متنوع و ... 
در بخش فوالدسـازی و محصوالتـی مانند کالف هـای صنعتـی، میلگردهای 
صنعتـی، تیرآهن های بـال پهـن سـایز بـاال، آرک معـدن و ... در بخـش نورد 

اشـاره نمود.
رخصتی افـزود: تیرآهن هـای بال پهن کـه ذوب آهن تولیـد آن ها را در سـالهای 
اخیـر رقـم زد و در سـال 1۴01 موفـق شـد بـا توسـعه آن هـا، تیرآهن بـال پهن 
سـبک نمره ۳0 و بال پهـن وزن متوسـط نمـره ۲۴ را به تولیـد انبوه برسـاند که 
دارای مصـارف عمده ای در سـاخت سـازه های سـنگین فلزی و سـاختمان های 
بلند مرتبه می باشـند. ایـن محصـوالت در پروژه هـای صنعتی مختلـف از قبیل 
صنایع دریایی، نفت، سـیمان و... و نیز در صنایع ماشین سـازی به عنوان شاسـی 

ماشـین آالت اسـتفاده می شوند.
مدیرعامل ذوب آهـن اصفهان به شـرایط مطلـوب تولید در این شـرکت اشـاره 
کرد و گفت: ایـن مجتمـع عظیم صنعتی بـرای اولیـن بـار از برنامـه تولید پیش 
اسـت و در ۴ ماهـه اول سـال جـاری، چدن مـذاب حـدود 10 درصد، فـوالد خام 
حـدود 1۲ درصـد، محصـوالت نـوردی حـدود ۲۲ درصـد، آگلومـره حـدود 11 
درصـد و کک 1 درصد نسـبت به همیـن مدت درسـال گذشـته، افزایـش تولید 

داشـته است.
وی افـزود: ذوب آهـن اصفهـان سـال 1۴00 را در حالـی بـه پایـان بـرد کـه بـا 
تالش هـای مضاعف انجام شـده خصوصاً در ماه های پایانی سـال، رکـورد تولید 
چدن مذاب و رکورد تولید شـمش چدن، شکسـته شـد. همچنین در سـال جاری 

با ثبـت ۲۶0 هزار تـن تولیـد ماهیانـه، رکورد جدیـدی به دسـت آمد.
این مقام مسـئول تصریح کـرد: ذوب آهـن اصفهان اولین شـرکت ایرانی اسـت 
که موفق شـد گواهینامه همولوگیشـن برای صادرات محصول میلگـرد آجدار به 
کشـور آلمان را دریافت کند که ایـن گواهینامه مبین خـواص مکانیکی منحصر 
به فرد ایـن محصـول از جملـه پراکندگی محـدود در تنش تسـلیم و اسـتحکام 
شکسـت می باشـد. همچنیـن بـا تالش هـای انجـام گرفتـه، ذوب آهـن موفق 
شـد گواهینامه CARES را به منظـور صادرات میلگـرد آجدار مطابق اسـتاندارد 
 CE به کشـورهای منطقه بریتانیـا و حوزه خلیـج فـارس و گواهینامه BS۴۴۴۹
بـه منظـور صـادرات تیرآهـن مطابـق اسـتاندارد DIN 10۲۵ و EN 100۲۵ بـه 

کشـورهای عضو اتحادیـه اروپـا را تمدید کند.
وی در خصـوص صـدور گواهینامـه فنـی تولیـد حفاظ هـای بتنـی مفصـل دار 
)نیوجرسـی( شـرکت تارابگیـن نیز گفـت: همـه تولید کننـدگان قطعـات پیش 
سـاخته بتنـی باالخص نیوجرسـی بـه دلیـل اهمیـت و حساسـیت موضـوع در 
راسـتای افزایش ایمنی راه ها و حفظ جان و مال انسـان ها می بایسـت نسـبت به 
دریافت گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه مسـکن و شـهر سـازی اقدام نمایند 

و این شـرکت موفق شـدگواهینامه مذکـور را دریافت کند. همچنیـن عایق های 
تولیـدی شـرکت تارابگین بـا توجه بـه مباحـث ۲۲ مقـررات ملی سـاختمان در 

مدیریت مصـرف انـرژی نقش کلیـدی دارد.
مهنـدس رخصتـی در ادامه بـه دریافـت گواهینامـه ایـزو ۹001: ۲01۵ توسـط 
شـرکت پویـش سـاخت ذوب آهـن اصفهـان پرداخـت و گفـت: کسـب ایـن 
گواهینامه معتبر یـک گام اساسـی در راه پیشـرفت و ارتقاء کیفـی محصوالت و 
خدمـات این شـرکت در حوزه های مهندسـی، سـاخت و سـاز صنعتـی پروژه ها، 
ریخته گـری قطعـات فـوالدی سـنگین و نگهـداری از تجهیـزات و ... به شـمار 

مـی رود.
مدیرعامل ذوب آهـن اصفهان با اشـاره به عملکرد شـفاف این شـرکت از جمله 
در بخش فـروش گفـت: بـر اسـاس سیاسـت های ابالغـی وزیـر تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی و رویکـرد ایـن وزرات خانـه مبنی عرضـه محصـوالت تولیدی 
زیـر مجموعـه وزارت خانـه مذکـور، ذوب آهـن اصفهان نیـز به صورت شـفاف 
و قانونمند بر عرضـه محصوالت خـود در بـورس کاالی ایران ادامـه خواهد داد.
وی افـزود: در اولیـن همایـش تجلیـل از برتریـن شـرکت های بـورس کاالی 
ایـران، ذوب آهـن اصفهان بـه عنوان اولیـن و برترین شـرکت در عرضـه متنوع 
محصوالت در بـورس کاالی ایران و همچنین چهارمین شـرکت برتـر در ارزش 
محصـوالت ارائه شـده در بـورس برگزیده شـد و لـوح و تندیـس را از وزیـر امور 

اقتصـادی و دارایـی گرفت.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان درگفت و گویی به مناسبت هفته دولت:

تکمیل مدرنیزاسیون ذوب آهن اصفهان با توان داخلی انجام شد

 آنچه مسیر پیشرفت اقتصاد کالن اصفهان را مسدود کرده است ؛

تراکم  در استقرار سد راه توسعه صنعت استان 
نشست تخصصی کشاورزی هوشمندانه برگزار شد:

حفظ منابع آب و خاک با تعامل 
کشاورزان و شرکت های دانش بنیان

نشست تخصصی کشاورزی هوشمندانه به همت پارک تخصصی امنیت غذایی، 
آب و محیط زیست شهرک در فرمانداری اصفهان برگزار شد. در این جلسه که با 
همکاری اداره ترویج کشاورزی صورت گرفت به مباحث مدیریت تغذیه گیاه و 
اصالح الگوی کشت در کاهش میزان مصرف آب و بهبود رشد گیاه پرداخته شد و 

مالکان و کشاورزان بزرگ اصفهان نیز از این موضوع استقبال کردند.
شیوا مقصودیان، رئیس پارک تخصصی امنیت غذایی، آب و محیط زیست 
شهرک نیز در این نشست به معرفی ظرفیت های شهرک، شرکت های 

دانش بنیان و همچنین ضرورت توجه به امنیت غذایی پرداخت.
وی گفت: شرکت پرتوسبز دانش پویا نیز که در زمینه فناوری کودهای هوشمند و 
ارائه خدمات کارشناسانه به کشاورزان جهت بازدهی وسود بیشتر فعالیت می کند، 
در این نشست توضیحاتی را ارائه داد تا آمادگی خود را در مسیر کشاورزی هوشمند 

و اصالح الگوی کشت بیان کند.
مقصودیان با بیان اینکه نمی توان یک نسخه واحدی را برای تمام زمین های 
کشاورزی ارائه کرد، افزود: روش های اصالح الگوی کشت و ارائه راهکارها 
یکسان نیست و می توان برای بررسی بیشتر زمین های کشاورزی از توانمندی 

شرکت های فناور بهره مند شد.
فرماندار اصفهان نیز در این نشست با انتقاد از عدم بهره برداری و استفاده بهینه از 
تحقیقات مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف تولیدی 
به ویژه کشاورزی، خاطر نشان کرد: تعامل و هم افزایی کشاورزان و شرکت های 
دانش بنیان می تواند موجب توسعه و افزایش بهره وری و حفظ منابع آب و خاک 

کشاورزی شود.
محمد علی احمدی کشاورزی را نیازمند به یک تحول بنیادی و اساسی در اجرای 
شیوه های نوین دانست و افزود: مدیران جهاد کشاورزی باید با استمرار اینگونه 

جلسات زمینه توسعه کشاورزی شهرستان را فراهم کنند.

 به همت فناوران شرکت فوالد کوشان نوین انرژی
انجام می شود؛

 تأمین نور طبیعی ساختمان ها
با ردیاب نور خورشیدی

فناوران شرکت فوالد کوشان نوین انرژی برای رفع مشکل تأمین نور طبیعی 
ساختمان ها ردیاب نور خورشیدی تولید کردند.

حمیدرضا توکلی، مدیر عامل شرکت فوالد کوشان نوین انرژی با اشاره به 
ایده محوری نورگیر خورشیدی خود تنظیم شونده بیان داشت: این سیستم در 
ساختمان های بلندمرتبه که مشکل نور طبیعی دارند به صورت هوشمند از طلوع 

تا غروب خورشید، کار ردیابی را انجام می دهد.
وی ادامه داد: در واقع نور خورشید توسط آینه تعبیه شده در دستگاه، جذب و با 

تنظیم زاویه، به طبقات پایین ساختمان منتقل می شود.
مدیر عامل شرکت فوالد کوشان نوین انرژی خاطرنشان کرد: این سیستم به 

صورت هوشمند ردیابی و تنظیم زاویه را انجام می دهد.
توکلی انتقال نور خورشید در ساختمان را چالش همیشگی معماران و مهندسان 
دانست و گفت: افزایش نرخ ساختمان و انتقال نور به فضاهای داخلی از 
مزیت های این دستگاه است و ابعاد کوچک آن باعث می شود زیر سقف، نورگیر 
تعبیه و در برابر باد، باران و خاک در امان باشد و هزینه تعمیر و نگهداری آن را 

کاهش می دهد.
وی تصریح کرد: این سیستم مشابه داخلی و خارجی دارد اما تنها دستگاه دو 
محوری در ابعاد یک متر است که آن را در دنیا و داخل متمایز کرده و دقت 

بسیار باالیی دارد.
مدیر عامل شرکت فوالد کوشان نوین انرژی مخاطب این دستگاه را 
ساختمان سازها، تعاونی های مسکن، ساختمان های شخصی و دولتی عنوان 
کرد و افزود: عالوه بر تأمین نور طبیعی ساختمان ها، در مصرف انرژی به شدت 

صرفه جویی می شود.
توکلی ادامه داد: فناوری دستگاه در دنبال کردن نور خورشید و GPS تعبیه شده 
در آن برای ردیابی نور خورشید است که در همه سیستم های خورشیدی مانند 

آبگرمکن های خورشیدی قابل استفاده است.

اخبار

شهردار اصفهان گفت: برنامه ریزی الزم در 
حوزه حمل ونقل و ترافیک و پلیس راهور برای 
برگزاری مراسم تشییع آیت اهلل ناصری انجام 
شده است تا مشکلی برای تردد شهروندان 

به وجود نیاید.
علی قاسم زاده در برنامه رادیویی »سالم 
اصفهان«، ضمن تسلیت درگذشت آیت اهلل 
محمدعلی ناصری، مجتهد و استاد اخالق، 
اظهار کرد: فردا _یکشنبه ششم شهریورماه_ 
تشییع پیکر این عالم ربانی در شهر اصفهان 
این رو تدارکات  از  انجام خواهد شد، 
و برنامه ریزی الزم در حوزه حمل ونقل و 
ترافیک و پلیس راهور انجام شده است تا 

مشکلی برای تردد شهروندان به وجود نیاید.
وی افزود: با توجه به جایگاهی که آیت اهلل 
شیخ محمد علی ناصری دولت آبادی در 
بین مردم داشت، پیش بینی می شود جمعیت 
انبوهی در این مراسم شرکت کنند که 
امیدواریم با تدبیر پلیس راهور و همراهی 
مردم مشکلی در روند حمل ونقل عمومی 

شهر ایجاد نشود.
شهردار اصفهان با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی 
پروژه های عمرانی، فرهنگی و خدماتی منطقه 
سه شهرداری در هفته گذشته، تصریح کرد: با 
افتتاح و آغاز عملیات عمرانی این پروژه ها، 
خدمات جدیدی را به مردم شهر هدیه کردیم.

وی گفت: حدود سه هفته آینده بازگشایی 
مدارس را در پیش خواهیم داشت، لذا 
باید آمادگی الزم را داشته باشیم؛ تجربه 
سال گذشته بعد از کرونا نشان داد که اگر 
پیش بینی های الزم را انجام نشود، در عرصه 
حمل ونقل عمومی دچار مشکل خواهیم شد.

قاسم زاده اظهار کرد: از روزهای قبل ستاد 
مهر تشکیل شده است و حوزه های ترافیک، 
پلیس راهور و آموزش وپرورش در تالش 
برای برنامه ریزی هستند تا مقدماتی فراهم 
شود که خانواده ها پس از بازگشایی مدارس 

نگران رفت و آمد دانش آموزان خود نباشند.
وی تصریح کرد: سرویس مدارس از قبل 
پیش بینی و بر تعداد اتوبوس های شهر افزوده 
شده است که امیدوارم بتوانیم با پیش بینی های 
انجام شده سال تحصیلی خوبی داشته باشیم 
و از ابتدای مهرماه مدارس همچون گذشته 

پویا و شاداب بازگشایی شود.

آمادگی شهرداری برای 
مراسم تشییع آیت اله ناصری

شهردار اصفهان مطرح کرد:

 خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

اسـتاندار اصفهـان گفـت: در سـفر رییـس جمهور بـه اصفهـان بیش از 
۲۶ هـزار میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای اصفهـان نهایی شـده اسـت که 
تاکنـون 1۹ هـزار میلیارد تومـان آن واریز شـد. سـید رضـا مرتضوی در 
خطبه های پیـش از نماز جمعـه این هفتـه در مصالی بـزرگ اصفهان، 
افـزود: در سـفر رییـس جمهور بـه اصفهان بیـش از چهـار هـزار و ۳00 
میلیـارد تومان بـرای تکمیـل سـامانه دوم آبرسـانی و بیـش از ۴ هزار و 
۳00 میلیـارد تومـان بـرای تکمیل شـبکه فاضـالب اسـتان تخصیص 

یافت. وی ادامه داد: بالـغ بر ۴ هزار میلیـارد تومان بـرای ازدواج و جوانی 
جمعیـت در اصفهان تخصیـص یافت و بیـش از ۳۲ هزار میلیـارد تومان 
برای حمایت از بنگاه های اقتصادی دیده شـده اسـت. اسـتاندار اصفهان 
تصریح کرد: بـه منطور حمایت از 1 هـزار و 7۳0 بنـگاه اقتصادی بیش از 
100 هزار میلیارد تسـهیالت نیاز اسـت. وی از موفقیت دولت سـیزدهم 
در کنتـرل بیماری کرونـا خبـر داد و افـزود: در عمر یکسـال و نیم دولت 
موفـق شـدیم ۴0 مـورد فوتـی را در روز به یک مـورد در اسـتان کاهش 

دهیـم. مرتضـوی از ۳۸0 مصوبه سـفر رئیس جمهـور به اصفهـان خبر 
داد و گفـت: 1۳0 دیـدار بـا مقامـات کشـوری در زمینه هـای مختلـف و 
رفع مشـکالت مردم اصفهان در حـوزه آب و تسـریع پروژه های کالن و 
الزامی چـون تکمیل آبرسـانی و فاضالب فرسـوده و قطار داشـتیم. وی 
اسـتفاده از جوانان انقالبی را از دیگـر امتیازات دولت سـیزدهم خبر داد و 
افـزود: از توانمندی نخبـگان و جوانان متعهد به انقالب در دسـتگاه های 

اجرایـی اسـتفاده بردیم.

استاندار اصفهان:

واریز ۱۹ هزارمیلیارد 
تومان از اعتبارات 
سفررییس جمهور به 
اصفهان

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در اولین 
نشست تخصصی پلیس راه و راهور و سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشور، به عنوان دستگاه برتر در 
زمینه ایمنی و ترافیک معرفی شد. در نشست تخصصی و 
مشترک پلیس راه، پلیس راهور و سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای کشور از برترین های حوزه ایمنی و ترافیک 

تجلیل به عمل آمد.
در این زمینه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و 
پلیس راه استان اصفهان نیز به عنوان دستگاه برتر کشور 

در زمینه ایمنی و ترافیک معرفی شدند و با اهدای لوح از 
زحمات آنها تقدیر شد.

گفتنی است این نشست با حضور معاون وزیر و ریاست 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، رئیس پلیس 
راه کشور و مسئوالن ستادی و مدیران کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای و رؤسای پلیس راه استان ها با هدف ارتقا 
ایمنی عبور و مرور در جاده ها و هماهنگی و تعامل بیشتر در 
راستای حذف نقاط پر تصادف و کاهش حوادث رانندگی در 

راه ها برگزار شد.

مدیرکل اموردانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان ا دانشجویان کشور 
گفت: یکی ازاصلی ترین اهداف اجتماع دانشجویان شاهد و ایثارگردر 
کنار یکدیگر، ایجاد زندگی جمعی توام با همدلی و صمیمیت است. 
فردین تقی زاده، درگفت وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری سومین 
المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر درباره انتخاب 
دانشگاه های میزبان این رویداد، اظهار کرد: درنظر داشتیم با برگزاری 
چند رویداد، پویایی میان دانشجویان ایجاد شود که یکی ازآن ها 
المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگربود. دراین راستا 
اصفهان به عنوان شهری شهیدپرور با جاذبه های توریستی فراوان 

که ازجنس فرهنگ، ایثار و شهادت است، انتخاب شد. وی افزود: در 
افتتاحیه امسال بُعد فرهنگی برجسته تر بود و مراسم جالبی از جنس 
فرهنگ و ایثار را در افتتاحیه شاهد بودیم. تقی زاده خاطرنشان کرد: 
یکی از اصلی ترین اهداف ما اجتماع دانشجویان شاهد و ایثارگر در 
کنار یکدیگر و ایجاد یک زندگی جمعی با همدلی و صمیمیت است. 
در جنبه دیگر خواستیم مسابقات را برگزارکرده و افراد برترهررشته از 
طرف دانشگاه محل تحصیل شان مورد تقدیر قرار گیرند. وی گفت: 
گروه نخست رشته های تیمی کاپ قهرمانی و سایر دانشجویان برتر 

مدال و لوح دریافت می کنند.

نشست تخصصی و مشترک پلیس راه، پلیس راهور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشوربرگزار شد:

اداره راهداری اصفهان دستگاه برتر ایمنی و ترافیک کشور

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان:

 المپیاد دانشجویی به دنبال ایجاد زندگی جمعی
برمبنای همدلی است



جهـــــــان

Isfahan News

 امیرمیریان  درست زمانی که دنیا به خروج تدریجی از بحران 
همه گیری کرونا و مشکالت و پیامدهای ناخوشایند ناشی از آن 
امیدوار بود، اروپا با فاجعه دیگری در تابستان امسال روبرو شد. 
روز سه شنبه، گزارش کمیسیون اروپا در خصوص مسائل اقلیمی 
این قاره منتشر و در آن اعالم شد تقریباً نیمی از اتحادیه اروپا در 
معرض سطح هشدار خشکسالی قرار دارند. با استناد به تحلیل 
این گزارش، اروپا در حال تجربه بدترین خشکســالی طی پنج 

قرن اخیر است.
• خشکسالی؛ بحران جدید اروپایی ها

طبـق گـزارش اخیـر کمیسـیون اروپـا نزدیـک بـه نیمـی از 
خاک کشـورهای اتحادیـه اروپـا )۴۷ درصد( به دلیـل کمبود 
رطوبـت در خـاک در شـرایط هشـدار قـرار دارنـد. ۱۷ درصد 
دیگر از خـاک اتحادیه اروپا بـه دلیل اثرات منفـی آب و هوای 
نامسـاعد در وضعیت خطـر هسـتند. پاریس پایتخت فرانسـه 

در اولیـن سـطح سیسـتم هشـدار خشکسـالی قـرار گرفتـه 
تاجایـی کـه بـرای مقابلـه بـا خشکسـالی بـی سـابقه در این 
کشـور، یک واحد بحران تشـکیل شـده اسـت. این اتاق قرار 
اسـت ضمن دریافت آخرین اطالعـات از بخشـداران مناطق 
بحـران زده و تجزیـه و تحلیـل آن، در زمینـه عملیاتی کردن 
زودرس طرح هـای ویژه برای ایـن مناطق نیـز تصمیم گیری 
کنـد. حتی گفتـه می شـود در حـال حاضرفرانسـه اقداماتی را 
بـرای محـدود کـردن مصـرف آب انجـام داده اسـت ازجمله 
محدودیت هایـی بـرای آبیـاری پارک هـا و زمین هـای گلف، 
پر کـردن اسـتخرها، آبیـاری باغ ها و شستشـوی ماشـین ها. 
گفتـه می شـود خشکسـالی در قـاره اروپا بـه شـکل عجیبی 
خـود را نشـان داده بـه شـکلی کـه یکـی از شـوم ترین ایـن 
مـوارد نمایـان شـدن »سـنگ های گرسـنگی« هسـتند. 
سـنگ هایی کـه نوشـته های حـک شـده بـر آنهـا نشـان از 
سـطح آب در خشکسـالی های گذشـته دارد و پدیـدار شـدن 
آن هـا در برخی از مناطـق به علـت پایین رفتن سـطح آب، به 
نسـل های بعـدی خبـر می دهـد کـه دوران سـختی در پیش 
دارنـد. همچنیـن رود »دانـوب« کـه پرآب تریـن رود قـاره 
اروپـا اسـت انچنـان دچـار خشکسـالی و کـم آبـی شـده که 
بقایای کشـتی های غرق شـده در جنـگ جهانـی دوم نمایان 
شـده اسـت. برخی رودخانه هـای کشـور ایتالیا انچنـان دچار 
خشکسـالی و کم ابی شـده اند کـه بقایای آثـار باسـتانی چند 
هزار سـاله در این کشـور نمایان شـده اسـت. از سـوی دیگر 
پایین آمدن بـی سـابقه سـطح آب در رود »رایـِن« آلمان نیز 
باعث شـده تا مقام ها و صاحبان صنایع در این کشـور هشـدار 
دهند کـه رود راین بـه عنـوان یکـی از اصلی تریـن آبراهه ها 
در اروپـا، تنهـا چنـد روز تـا بسـته شـدن بـه روی ترافیـک 

تجـاری فاصله دارد کـه دلیل آن سـطح بسـیار پاییـن آب به 
خاطر خشکسـالی اسـت. همچنین بر اسـاس مقالـه ای که به 
تازگـی در مجله »نیچرژئوسـاینس« منتشـر شـده اسـپانیا با 
خشـک ترین آب وهوای خود دسـتکم در ۱۲۰۰ سال گذشته 
مواجـه اسـت. وزارت بهداشـت اسـپانیا نیـز اعالم کـرده که 
بیش از هـزار نفر از مـردم در گرمای بی سـابقه ژوئیه گذشـته 

در این کشـور جـان خـود را از دسـت داده اند.
• خشکسالی مختص ایران نیست

واقعیت این اسـت کـه تغییـرات آب و هوایی و گرم شـدن کره 
زمین، جهان را در دهه های گذشـته به سـمتی برده کـه تقریبًا 
اکثر کشـورها با بحران خشکسـالی و کمبود آب مواجه هستند؛ 
و این بحـران مختـص ایران نیسـت. گـزارش نهادهـای بین 
المللـی و مراکـز پژوهـش جهانـی نشـان می دهد در شـرایط 
کنونی حداقل ۴۵ کشـور جهان در معرض خشکسالی هستند. 
این بحـران نه فقـط در کشـورهای آفریقایـی و آسـیایی بلکه 
در کشـورهایی کـه شـاید فکرشـان را هـم نمی کردیـم مانند 
اسـترالیا، ایتالیا، اسـپانیا و حتی آمریـکا نمود یافته اسـت. نکته 
دیگـر ایـن اسـت کـه خشکسـالی یـک پدیـده طبیعی اسـت 
کـه بـه دالیـل جـوی ماننـد تغییـر جهـت جریانهـای هوایی 
یا کاهـش رطوبـت موجود در هـوا ممکن اسـت شـکل بگیرد 
اما در سـالهای اخیر نقـش انسـان در اسـتفاده و مدیریت منابع 
آبی و همچنین تغییـرات اقلیمی بیشـتر دیده می شـود که این 
مسـئله هم در ایران و هم در سایر کشـورها به وضح دیده شده 
اسـت امـا نکته قابـل تأمـل این اسـت که از نـگاه رسـانه های 
ضـد ایرانِی خارج نشـین، خشکسـالی بـرای همه نقـاط جهان 
نشـانه تغییرات اقلیمی اسـت، اما خشکسـالی در ایـران نتیجه 

سـوء مدیریت در جمهوری اسـالمی.

• راهکار چیست؟
کارشناسـان بر این باورند در شـرایط خشکسـالی چـاره ای جز 
قبـول ایـن حقیقـت، سـازگاری و وفـق دادن زندگـی خـود با 
آن نداریـم کـه این امـر مسـتلزم تغییر سـبک زندگـی مطابق 
بـا شـرایط کـم آبـی اسـت. خشکسـالی می توانـد بهتریـن 
برنامه ریزی هـا را نیـز غیرعملی سـازد مگـر آنکه یـک اجماع 
و اتفـاق نظر کلـی در جامعه بـرای برخـورد با این پدیـده وجود 
داشـته باشـد. از این رو آموزش همگانی در اسـتفاده صحیح از 
منابـع آب نقش مهمـی در این زمینـه دارد. راهکار بـرون رفت 
از ایـن شـرایط در دو بخـش اسـت اول مربوط به عامـل اصلی 
افزایش دمـا و کنتـرل آن از طریق کاهش گازهـای گلخانه ای 
اسـت. باید توجه داشـت که جهان آینده به سـمتی مـی رود که 
دمای کره زمیـن روز بـه روز گرم تـر و گازهـای گلخانه ای هم 
بیشـتر می شـود که این گازهـا در مجمـوع به کاهـش رطوبت 
خـاک و تشـدید خشکسـالی کمـک می کنـد. فـارغ از اینکـه 
نوسـانات آب و هوایی در آینده چگونه خواهد شـد بایـد از االن 
تمام کشـورها تولیـد گازهای گلخانـه ای را کاهـش دهند؛ چرا 
که همیـن تهدید جـدی بـرای افزایش خشکسـالی ها اسـت. 
موضـوع دوم سـازگاری بـا اقلیم اسـت یعنـی از مقـدار آبی که 
داریـم بـه بهتریـن شـکل و بهـره وری بـاال اسـتفاده کنیـم. 
برای مقابلـه با پدیـده خشکسـالی باید بـا اسـتفاده از مدیریت 
مصـرف و افزایـش بهـره وری، در بخش های شـرب خانگی، 
کشـاورزی و صنعتـی، حجـم کمتـری از آب مصرف شـود. در 
بخش کشـاورزی تمرکـز بایـد روی الگوی کشـت سـازگار با 
اقلیم قـرار گیـرد و در مناطـق کم آب احیـای قنات هـا به جای 
اسـتفاده از آب های زیرزمینی یکـی از راهکارهـای مورد توجه 

کارشناسـان است.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصت 
پیش آمده برای ارائه و عرضه خودروهای ایرانی و همچنین 

سازندگان قطعات خودرو در ایران را مثبت ارزیابی کرد.
منوچهر منطقی در جمع خبرنگاران حاضر در نمایشگاه صنعت 
تحول خودرو با اشاره به حضور ایران در نمایشگاه اتوموبیلیتی 
۲۰۲۲ مسکو دستاوردهای حاصل از حضور در این نمایشگاه را 

مثبت ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه حضور ایران در بازار خودرو روسیه از سال ۱۳۸۰ 

آغاز شده گفت: نخستین محصول ارائه شده پژو ۲۰۶ بود و از 
همان زمان بازار روسیه به قابلیت های خودروسازی ایران پی 
برد و ما تالش کردیم تا شبکه سازی های مربوطه را انجام دهیم

معاون وزیر صمت استقبال صورت گرفته از طرف مسئولین و 
خودروسازان روسی را از محصوالت ایرانی، بی نظیر و کم سابقه 
دانست و افزود: تالش بر این است تا با طراحی پلتفرم های جدید 
و ارائه راهکارهای فناورانه در مسیر توسعه صنعت خودرو و 

صادرات آن گام برداریم.

منطقی با تاکید بر اینکه صادرات خودرو در سه سال اول سودی 
ندارد گفت: برای ورود به هر عرصه صنعتی و تجاری برندسازی 
اهمیت ویژه ای دارد و از طرفی همواره باید برای یادگیری با 

معتبرترین خودروسازان دنیا تعامل داشته باشیم.
وی با تأکید بر این که صادرات خودرو، یک سرمایه گذاری 
بلندمدت حداقل ۳ تا ۵ ساله است، گفت: صادرات بحث بسیار 
پیچیده ای دارد که برای پایدار ماندن صنعت خودرو در این 

عرصه باید شایستگی های خود را نشان دهیم.

تراژدی خشکسالی در اروپا روی صحنه زندگی در حال اجراست؛

قاره سبز هم زرد شد

 امین رضایی  تفاهم چهل میلیارد 
دالری که ماه گذشته بین گازپروم 
و شرکت ملی نفت ایران امضا شد، 
گامی برای قادرساختن روسیه و ایران 
برای اجرای برنامه دیرینه خود برای 
حضور در هسته اصلی یک کارتل 

جهانی است.
مسـیر  در  گازی  •اوپـک 

اسـت تأسـیس 
یـک »اوپـک گاز« بـا تأسـیس در 
مجمع کنونی کشورهای صادرکننده 
GECF(، امـکان  خلیـج فـارس )
هماهنگـی نسـبت فوق العـاده ای از 
ذخایـر گاز جهـان و کنتـرل قیمـت 
گاز را در سـال های آینـده فراهـم 
می کنـد. روسـیه و ایـران به ترتیـب 
در جایگاه هـای اول و دوم در جـدول 
جهـان  گاز  ذخایـر  بزرگ تریـن 
ایسـتاده اند. روسـیه بـا کمتـر از ۴۸ 
تریلیـون مترمکعـب )tcm( و ایـران 
با نزدیک بـه ۳۴ تریلیـون مترمکعب 
در موقعیت ایـده الی بـرای انجام این 

کار قـرار دارنـد.
اتحاد روسـیه و ایـران، همان طور که 
در جدیدتریـن تفاهم نامه چندوجهی 
بیـن گازپـروم و شـرکت ملـی نفـت 
ایران مشهود اسـت، می خواهد تا حد 
زیـادی دو عنصـر کلیـدی در عرضه 
جهانی را کنترل کند؛ گاز عرضه شـده 
از طریـق زمیـن و از طریـق خطـوط 
لولـه و گاز عرضه شـده از طریـق 

. کشـتی ها
•به زودی جایی بـرای رقابت 
گازی بیـن روسـیه و ایـران 

باقـی نمی مانـد
حمیـد حسـینی، رئیـس اتحادیـه 
صادرکننـدگان فرآورده هـای نفـت، 
گاز و پتروشـیمی، پـس از امضـای 
تفاهم نامـه گازپـروم و شـرکت ملـی 
نفـت ایـران گفـت: اکنـون روس ها 
به ایـن نتیجه رسـیده اند کـه مصرف 

افزایـش خواهـد  در جهـان  گاز 
 LNG یافـت و گرایـش بـه مصـرف
افزایـش یافته و آنهـا به تنهایـی قادر 
بـه پاسـخگویی بـه تقاضـای جهان 
نیسـتند، بنابراین جایی بـرای رقابت 
گازی بیـن روسـیه و ایـران باقـی 

. نـد نمی ما
وی افـزود: برنـده جنـگ روسـیه و 
اوکرایـن آمریکاسـت و بـازار اروپـا را 
تسـخیر خواهـد کـرد، بنابرایـن اگـر 
ایـران و روسـیه بتواننـد بـا همکاری 
یکدیگر از نفـوذ آمریکا در بـازار نفت، 
گاز و محصـوالت بکاهنـد. به نفع هر 

دو کشـور خواهـد بـود.
تفاهم نامـه گازپـروم و شـرکت ملـی 
نفـت ایـران، شـامل چهـار عنصـر 
کلیدی اسـت که در جهت ایجاد یک 
»اوپک گاز« تنظیم شـده است. یکی 
از عوامـل این اسـت که غـول گازی 
تحت حمایـت دولت روسـیه، کمک 
کامـل خـود را به شـرکت ملـی نفت 

ایـران در توسـعه ده میلیـارد دالری 
میادیـن گازی کیش و پارس شـمالی 
بـا هـدف تولیـد بیـش از ده میلیـون 
مترمکعب گاز در هـر دو میدان بکند.

عنصـر دوم ایـن اسـت کـه گازپروم 
همچنیـن به طـور کامـل بـه پـروژه 
پانزده میلیـارد دالری بـرای افزایـش 
فشـار در میـدان گازی بـزرگ پارس 
جنوبی در مـرز دریایـی ایـران و قطر 

کمـک خواهـد کرد.
عنصر سـوم ایـن اسـت کـه گازپروم 
در تکمیـل پروژه هـای مختلـف گاز 
LNG( و سـاخت  طبیعـی مایـع )
خطـوط لولـه صـادرات گاز کمـک 
کامـل خواهـد کـرد. عنصـر چهـارم 
این اسـت که روسـیه همه فرصت ها 
را بـرای تشـویق دیگـر قدرت هـای 
بـزرگ گازی در خاورمیانـه بـرای 
پیوستن به گسـترش تدریجی کارتل 
»اوپـک گاز« بررسـی خواهـد کـرد.

•رهبـری آینـده در دسـت 

کشـورهایی اسـت که جریان 
جهانـی گاز را کنتـرل کننـد

گازبه طـور گسـترده ای به عنـوان 
از  درانتقـال  بهینـه  محصـول 
سـوخت های فسـیلی به انرژی های 
تجدیدپذیـردر نظـر گرفته می شـود، 
بنابرایـن رهبـری آینـده در دسـت 
کشـورهایی اسـت که بتوانند جریان 
جهانی آن را برای ده تا بیسـت سـال 
آینـده کنتـرل کننـد. روسـیه، ایـران 
و قطـر بـا هـم کمتـر از ۶۰ درصـد از 
ذخایر گاز جهان را بـه خود اختصاص 
داده اند و آنها سـه کشـوری بودند که 
در تأسـیس GECF نقـش داشـتند 
که ۱۱ عضو آن بـر ۷۱ درصـد ذخایر 
گازی جهان، یعنی ۴۴ درصد از ذخایر 

گازی آن کنتـرل دارنـد.
روسـیه و ایـران بـه روابـط خـوب 
بین قطـر و ایـران بـرای اطمینـان از 
عملکـرد بهینـه مخـزن عظیـم گاز 

مشـترک خـود نیـاز دارنـد.

•تفاهم نامـه ایران با روسـیه 
مهم تـر از برجام

چنـدی پیـش نیز محسـن خجسـته 
مهـر مدیرعامـل شـرکت ملـی نفت 
ایران در حاشـیه مراسـم امضای این 
تفاهمنامه در جمع خبرنـگاران اظهار 
داشـت: ایـن تفاهمنامـه بزرگ ترین 
تاریـخ  خارجـی  سـرمایه گذاری 
صنعـت نفـت ایـران خواهـد بـود، 
چـرا کـه منجـر بـه سـرمایه گذاری 
چنـد ده میلیـارد دالری روس هـا 
در میادیـن نفتـی و گازی ایـران 
می شـود. وی افـزود: توسـعه میـدان 
گازی کیـش و توسـعه میـدان گازی 
پارس شـمالی بـا سـرمایه گذاری ۱۰ 
میلیـارددالری شـرکت گازپـروم بـه 
امضـای طرفین رسـیده که بـا انجام 
ایـن سـرمایه گذاری و توسـعه ایـن 
دو میدان گازی بیـش از ۱۰۰ میلیون 
متر مکعب در روز به تولید گاز کشـور 

افـزوده می شـود.
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 فرهاد کلهر  ایرانسـل، برای دومین سـال متوالی، در دومین دوره »جشـنواره 
روابـط عمومـی و مسـؤولیت اجتماعـی«، موفق بـه دریافـت »نشـان عالی ۶ 
ستاره مسـؤولیت اجتماعی« و »نشان سفیر و مروج مسـؤولیت اجتماعی روابط 
عمومی« شـد. مراسـم پایانی این جشـنواره، در مرکز همایش هـای بین المللی 

صداوسـیما برگزار و از برگزیدگان این جشـنواره، تقدیر شـد.
محمدمهـدی بـرادران معـاون صنایـع عمومـی وزارت صمت، بهمن عشـقی 
دبیرکل اتـاق بازرگانـی، صنایع، معادن و کشـاورزی اسـتان تهـران و جمعی از 

مدیـران و فعـاالن عرصه روابـط عمومـی در این مراسـم حضور داشـتند.

در بخشـی از ایـن مراسـم، پیـام خانم »تسـوکو سـوقی هـارا« رئیـس انجمن 
بین المللـی روابط عمومی قرائت شـد و حاضران سـخنرانی ویدیویی پروفسـور 
»وی آن ویـزر« رئیـس انجمـن بین المللـی مسـؤولیت اجتماعـی صنفـی را 

مشـاهده کردند.
در این مراسـم، نشـان عالی ۶ سـتاره مسـؤولیت اجتماعی به ایرانسـل و نشان 
سـفیر و مروج مسـؤولیت اجتماعی روابـط عمومی، بـه دکتر بیژن عباسـی آرند 

مدیرعامل ایرانسـل، اهدا شـد.
ایرانسـل، اولین و بزرگتریـن اپراتور دیجیتـال ایران، بـا دریافت این دو نشـان، 

موفق شـد در جایگاه برتر برگزیدگان این جشـنواره قرار گیرد و باالترین نشـان 
این جشـنواره در زمینه مسـؤولیت اجتماعی را به دسـت آورد.

دومین دوره جشـنواره روابط عمومی و مسـؤولیت اجتماعی، با هـدف بهبود و 
ارتقای فعالیت هـای مسـؤولیت اجتماعی در سـازمان ها و شـرکت ها، تقویت 
مؤلفه هایـی همچـون پاسـخگویی اجتماعـی، بهبـود تعامـل بـا ذی نفعـان 
داخلـی و خارجـی، پایـداری فعالیت هـای مسـؤولیت اجتماعـی و نـگاه فراتر 
از کمک هـای خیریـه ای، توسـط مؤسسـه فرهنگـی روابـط عمومـی آرمان 

برگزار شـده اسـت.

ایرانسل باالترین 
نشان مسؤولیت 
اجتماعی را 
دریافت کرد

برای دومین سال متوالی:

خبر

ISFAHAN
N E W S

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خبر 
داد:

تدوین برنامه ۱۰ ساله برای 
توسعه صنعت هوایی

یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می گذرد و یکی از اولویت های 
تجارت خارجی ایران، افزایش حجم تجارت با ۱۵ کشور همسایه بود. این 
جزو وعده ها و برنامه های آیت اهلل سید ابراهیم رییسی در زمان کاندیداتوری 
ایشان برای ریاست جمهوری بوده است که پس از آن نیز با روی کار آمدن 
وی به عنوان رئیس جمهور، فرآیند افزایش حجم تجارت خارجی ایران با 

دنیا کلید خورد.
در این یک سال با تالش های سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های ذی ربط، در سال 
۱۴۰۰ شاهد رشد ۴۳ درصدی حجم تجارت ایران با کشورهای همسایه 
بودیم که رشد ۲۹ درصدی صادرات و ۶۰ درصد در واردات را در این سال 

تجربه کردیم.
در چهار ماهه ابتدای سال جاری نیز کماکان رشد تجارت خارجی ایران 
روند مثبتی را طی کرد و ۵۱ درصد از سهم تجارت خارجی کشور با جهان 
را تجارت با کشورهای همسایه تشکیل می دهد و ۴۹ درصد باقی را سایر 
کشورهای دنیا به خود اختصاص داده اند؛ به نحوی که در چهار ماهه ابتدای 
سال ۱۴۰۱، در مجموع، تجارت خارجی ایران با ۱۵ کشور همسایه ۱۸ درصد 
رشد داشته که ۲۰ درصد در بخش صادرات و ۱۵ درصد در بخش واردات 

رشد را شاهد هستیم.
بنابراین از آنجا که کشورهای همسایه ایران از اولویت بیشتری نسبت 
به تجارت با سایر دنیا برای دولت سیزدهم برخوردار هستند و دولت نیز 
سیاست گسترش تجارت با این کشورها را دارد، به نظر می رسد کماکان 
جای گسترش کار با سایر کشورهای همسایه نیز وجود دارد؛ ضمن اینکه 
کشورهای CIS و اوراسیا که غالبًا جزو همسایگان ایران قرار می گیرند، 
می توانند با توجه به انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی با اوراسیا و پیمان 

شانگهای، از رشد مناسبی در تجارت با ایران برخوردار باشند.
بر این اساس، پیش بینی می شود تجارت در این حوزه ها تا پایان سال نسبت 
به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته باشد؛ این در حالی است که برقراری 
روابط دیپلماتیک و سیاسی با کشورهای حوزه خلیج فارس و گسترش تجارت 
به ویژه با کشور عربستان که در دستور کار دولت هم قرار دارد، می تواند به 
افزایش حجم تجارت ما به کشورهای همسایه کمک کرده و افزایش 
مبادالت را بیش از گذشته رقم بزند؛ بنابراین در مجموع به نظر می رسد که 
با توجه به برنامه هایی که دولت از قبل از شروع به کار خود داشته است، به 

سمت گسترش تجارت با کشورهای همسایه گام برمی داریم.
حجم تجارت ایران با این کشورها افزایش خواهد یافت؛ ضمن اینکه به نظر 
می رسد گسترش تجارت خارجی ما با این کشورها می تواند در جهت رونق 
صادرات ایران و واردات کشور و رفع اثرکردن تحریم ها کمک شایانی داشته 
باشد و به همین دلیل است که دولت نیز بهره برداری الزم را از این بخش 
خواهد داشت و بنابراین پیش بینی این است که تجارت ما با این کشورها در 

ماه های پیش رو رشد کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

 محمد الهوتی  تهران- ایرنا- یکی از سیاست های دولت 
سیزدهم گسترش روابط تجاری ایران با همسایگان 
بود تا بتوانیم در این بازار نقش آفرینی کنیم و سهم ۵۱ 
درصدی تجارت ایران با کشورهای همسایه در سال 
جاری نشان از تحقق وعده دولت دارد که چشم اندازی 

رو به رشد را می توان برای صادرات ترسیم کرد.

یادداشت

رشد تجارت ایران با همسایگان در دولت سیزدهم؛

وعده ای که محقق شد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعالم 
اینکه برنامه ۱۰ ساله ای برای صنعت هوایی 
تدوین شده است، گفت: برای مقابله با تحریم 
راهی جز ساختن هواپیما نداریم و هر موقع به 
این توانمندی برسیم تحریم ها در این حوزه 

برداشته خواهد شد.
با  نشست  در  بخش،  محمدی  محمد 
شرکت های دانش بنیان که هم زمان با آغاز 
هفته دولت در سازمان هواپیمایی کشوری 
برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس مصوبه 
شورای عالی هواپیمایی محدودیتی برای 
ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها 

به بخش هوایی کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه حوزه آموزش نیز از این 
مجموعه جدا نیست و باید مراکز دانشگاهی 
را با خود همراه و همگام کنیم، افزود: بدین 
منظور برنامه ۱۰ ساله ای تدوین شده و 
چالش ها بررسی و ریل گذاری برای اقدامات 

در حال انجام است.
محمدی بخش با اشاره به اینکه سه برنامه 
سه ساله اجرایی نیز در این راستا تدوین 
می کنیم و در این مورد منتظر نمی مانیم، چرا 
که این صنعت توقف ناپذیر است، گفت: در 
بخش فرودگاهی پیشرفت کرده ایم در بخش 
ایرالین ها، هلی کوپتری، هوانوردی عمومی، 
تربیت نیروی متخصص و ماهر و تزریق آن به 

بخش هوایی هنوز کار داریم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به 
تعیین سه مسیر نهضت تعمیر قطعات، سریز 
محصوالت دانش بنیان به بخش هوایی و 
احیای دانشکده و ارتباط آن با مراکز علمی 
و دانشگاهی گفت: پژوهشگاه وزارت راه و 
شهرسازی را دوباره احیا می کنیم و ذیل همین 

دانشکده قرار خواهد گرفت.
وی به تشکیل کارگروه به منظور دور زدن 
تحریم ها که دستاورد ۴۰ ساله و اقدامی بسیار 
پیچیده به شمار می رود اشاره کرد و ادامه داد: 
بحث ورود هواپیما از دو کانال در حال پیگیری 
است که یکی خرید هواپیماهای دست دوم 
که طبق روال انجام می شود و دیگری خرید 

هواپیما در قالب برجام است.
محمدی بخش بیان کرد: برای ما محتوا و نوع 
نگاه مهم است. آن چیزی که آموخته ایم این 
است که هرجایی خودکفا شده ایم و حرفی برای 
گفتن داشته ایم تحریم تعدیل یافته است. در 
این راستا سازمان هواپیمایی کشوری به تنهایی 
از پس این کار برنخواهد آمد و نیازمند حضور 
همه متخصصان و بازیگران این عرصه در کنار 
خود هستیم و هر کس به صورت جزیره ای 
و مستقل عمل کرده است با شکست مواجه 
شده است.  رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
همچنین اضافه کرد: وظیفه اصلی این کارگروه 
هم افزایی تعیین نقش و قانون گذاری برای این 
موضوع است و سازمان هواپیمایی کشوری 
دست یاری به سوی همگان دراز کرده و همه را 

در این امر سهیم می داند.

بازار انرژی چشم به راه اوپک گازی
روسیه، ایران و قطر با هم حدود 60 درصد از ذخایر گاز جهان را دارند؛

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت مطرح کرد:

نمایشگاه خودرو روسیه فرصت خوبی برای خودروسازان ایرانی



 امیـن رضایـی  کمتـر از 40  روز بـه پایـان مهلت 
معرفـی نماینـده سـینمای ایـران بـه آکادمی اسـکار 
باقـی مانـده ولـی گمانه هـا مثـل سـال های قبـل از 
عدم قطعیت خبـر می دهـد. هر چنـد این اتفـاق برای 
سـینمای ما اتفـاق تـازه ای نیسـت ولی کاش می شـد 
داوری و معرفـی یکبـار بـا مشـکالت کمتـری انجام 
بشـود. ایـن در حالـی اسـت کـه بـه گـزارش ایرنـا، 
هم اکنون یـک هفته از مهلـت معرفی هیـات انتخاب 
به آکادمی اسـکار گذشـته و با توجه به اینکه انتخابات 
هیات مدیـره خانه سـینما هنـوز برگزار نشـده اسـت، 
بنیـاد سـینمایی فارابی، لیسـتی را بـه آکادمـی اعالم 
کرده کـه ایـن فهرسـت و اعضـای آن هنوز بـه دلیل 

عدم اعـالم نظـر آکادمی، رسـانه ای نشـده اسـت.
اگرچه ایـن هیـات، حـدود 40 روز تـا معرفـی نماینده 
سـینمای ایـران بـه آکادمـی اسـکار وقـت دارد امـا با 
توجه بـه لـزوم برنامه ریـزی برای یـک اکـران منظم 
بین المللـی و حضـور موفـق در فصل جوایـز، ضرورت 
دارد که این انتخاب، حداکثر در هفته ابتدایی شـهریور 
صـورت بگیـرد تـا نماینـده سـینمای ایـران بتوانـد با 
یک برنامه ریـزی مـدون و احتمااًل قـرارداد بـا یکی از 
پخش کننـدگان معتبر، نهایـت خبرسـازی را در فصل 
جوایـز به انجـام برسـاند و با پشـتوانه ای خـوب، راهی 

اسـکار ۲0۲۳ شود.
البتـه کـه بـرای امسـال، نامزدهـای چندانـی بـرای 
هیـات انتخـاب وجـود نـدارد. عمـده ایـن انتخاب هـا 

نیـز آثـاری هسـتند کـه در جشـنواره های کـن و ونیز 
حضـور داشـته و همیـن خـود می توانـد بـرگ برنـده 
مناسـبی برای افتخارآفرینی ایـن آثار در فصـل جوایز 
و علی الخصـوص جایزه اسـکار باشـد. البته کـه برای 
برخی از این فیلم هـا، بندهایی وجـود دارد که مدیریت 
سـینما و البته صاحبان آثار باید نسـبت به رفـع و رجوع 

مشـکل آنهـا اقـدام کنند.
گزینه 1: موقعیت مهدی

موقعیت مهـدی یکـی از گزینه هایی اسـت که نامش 
به عنـوان نماینـده نهایی سـینمای ایران اعالم شـده 
و اتفاقـاً از بخـت باالیـی بـرای حضـور در ایـن رقابت 
برخوردار اسـت. نگاه غالب در پروسـه انتخاب نماینده 
بـه آکادمی اسـکار ایـن اسـت کـه آن اثـر، دربردارنده 
اعتقـاد و باور قلبی و سـرزمینی کشـورمان باشـد که با 
این تحلیـل، موقعیت مهـدی، پراقبال تریـن فیلم این 
فهرسـت اسـت که اگرچـه نمایـش جهانـی و حضور 
در فسـتیوال های بین المللـی را در کارنامـه نـدارد امـا 
می تـوان بـه شـرط معرفـی زودهنـگام، زمینه هـای 
حضـور جهانـی فیلـم را در سـینماها و جند جشـنواره 

جهانی فراهـم آورد.
گزینه 2: برادران لیال

سـومین سـاخته سـعید روسـتایی، یکـی از گزینه هـا 
برای معرفـی به آکادمـی اسـت. فیلمی کـه در بخش 
رقابتی جشـنواره کن ۲0۲۲ حضور داشـت و توانسـت 
جایـزه فیپرشـی ایـن رویـداد را نیـز از آن خـود کنـد. 

بـرادران لیـال در جشـنواره های مونیـخ و ملبـورن نیز 
حضور دارد. اکران فرانسـه این فیلم نیز از چهارشـنبه، 
دوم شـهریور آغـاز می شـود کـه ایـن پارامتـر نیـز 
امتیازی بـرای این فیلم به حسـاب می آیـد. فیلم ۱۶۵ 
دقیقه روسـتایی، به لحاظ زمانی و سـوژه محتوایی نیز 
پیرو عالقمنـدی اعضای آکادمی اسـت اما همان گونه 
کـه مخاطبـان سـینما می داننـد، چالش هایـی جـدی 
میـان روسـتایی و مدیریـت سـینما برقـرار اسـت که 
خود به تنهایـی می تواند ایـن فیلـم را از گردونه رقابت 

کنار بگـذارد.
مدیریت سـینمایی از یک سـو مصر بـه اعمـال موارد 
تعیین شـده بـرای ایـن فیلـم اسـت و روسـتایی هـم 
هم چنان بـر سـاز عدم رعایت این مـوارد می نـوازد. در 
چنین شـرایطی که اصطـکاک عمیقـی میـان این دو 
قطـب ایجاد شـده اسـت، خسـران اصلی به سـینمای 
ایـران بازمی گـردد کـه نمی تواند چنیـن نماینـده را به 
آکادمـی معرفـی کنـد. بنابرایـن اگـر طوالنـی شـدن 
پروسـه معرفی نماینده بـه چانه زنی برای رفع مشـکل 
بـرادران لیـال مربـوط باشـد، می تـوان آن را عقالنی و 
منطقی دانسـت چرا کـه این فیلـم، آن مسـیر ابتدایی 
معرفـی فیلم بـه جامعه سـینمایی جهـان را پیمـوده و 
در ایـن زمینـه، چنـد قـدم جلوتـر از سـایر گزینه های 

احتمالی سـینمای ایـران قـرار دارد.
گزینه 3: شب، داخلی، دیوار

وحیـد جلیلـی کـه یـک بـار در سـال ۲0۱۹، بـا بدون 

تاریخ، بدون امضاء، سـابقه حضـور در رقابت اسـکار را 
دارد، اکنون و با سومین سـاخته اش، یکی از بخت های 
سـینمای ایـران بـرای معرفـی بـه آکادمی محسـوب 

می شـود.
ایـن بخـت زمانـی پررنگ تـر می شـود کـه شـب، 
داخلـی، دیـوار، از ۱۶ شـهریور در بخـش رقابتـی ونیز 
۲0۲۲ بـه نمایـش درمی آیـد و پـس از آن، بالفاصلـه 
راهـی جشـنواره تورنتـو خواهـد بـود. همچنیـن 
پخش کننـده جهانـی فیلم نیز مشـخص شـده و فیلم 
قرار اسـت با یـک برنامه ریزی خـوب، اکـران عمومی 

خـود را در چنـد کشـور آغـاز کند.
ایـن فیلم نیـز هم اکنـون دچـار چالـش اسـت و طبق 
گفتـه مدیرکل دفتـر نظـارت، کمی دیـر بـرای پروانه 
نمایش اقـدام کرده و هنوز نسـخه نهایی خـود را برای 
بازبینی ارائه نکرده اسـت. مشـکلی که قطعـاً می تواند 
با رایزنـی حل شـده و چـون از فاکتورهـای الزم برای 

موفقیت در اسـکار ۲0۲۳ برخوردار اسـت.
گزینه 4: جنگ جهانی سوم

فیلم هومن سـیدی تنهـا از این حیث در این فهرسـت 
قرار گرفته کـه در بخش افق هـا جشـنواره ونیز ۲0۲۲ 
حضـور دارد. البته کـه فیلـم با توجـه بـه هماهنگی با 
مدیریت سـینما، بدون هیچ مشـکلی در این جشـنواره 
حضور دارد و احتمااًل خـود را برای حضـور قدرتمند در 
فصل جوایز آمـاده می کند. عنـوان فیلم هـم می تواند 
بـرای اعضـای آکادمـی وسوسـه انگیز باشـد و چـون 

بـه لحـاظ عدم چالش بـا مدیریت سـینما، جلوتـر از دو 
گزینـه قبلی قـرار دارد.

گزینه 5: بی رویا
نخسـتین سـاخته آریـن وزیردفتـری در جشـنواره 
فجـر بـا واکنش هـای مثبتـی مواجـه شـد و حـاال 
به واسـطه حضـور در بخـش افق هـا جشـنواره ونیـز 
می توانـد گزینه خوبـی برای معرفـی به آکادمی باشـد 
علی الخصـوص اینکـه فیلم یـک پخش کننـده معتبر 
اروپایی نیـز دارد و سـوژه آن نیز به لحـاظ واگویه های 
روانشـناختی، سـوژه مـورد عالقـه اعضـای آکادمـی 

اسـت.
بی رویـا هیچ مشـکلی برای حضـور در جشـنواره های 
خارجی نـدارد و همیـن امتیاز می توانـد اثـر را جلوتر از 
رقبای سرسـخت خود در راه معرفی به آکادمی اسـکار 

۲0۲۳ قـرار دهد.
البتـه کـه بـه ایـن فهرسـت می تـوان گزینه هایـی 
چـون هنـاس و روز صفـر را نیـز اضافـه کرد کـه البته 
از شـانس به مراتب کمتـری به نسـبت ۵ گزینـه فوق 

برخـوردار هسـتند.
تنهـا امیـدواری دلسـوزان سـینما در مسـیر انتخـاب 
نماینـده این اسـت که گزینـه نهایـی سـینمای ایران 
برای اسـکار ۲0۲۳، قربانـی انتخاب های سـلیقه ای و 
جناحی نشـود تا به مانند سـالی که یک مسـتند به این 
رقابت ها راه یافت، شکسـت سـینمای ایران در اسکار، 

از پیش معلوم شـده نباشـد.
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مسـئول کانـون دوچرخه سـواران امـام رضـا )ع( گفـت: ایـن گروه اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

4۲ نفـره در ۱0 روز پـس از طـی کردن هـزار و ۳00 کیلومتـر و گذر 
از اسـتان های قم، تهـران، مازندران، گلسـتان، خراسـان شـمالی و 

خراسـان رضـوی تـا مشـهدالرضا )ع( را رکاب خواهند زد.
محمد قنبـری در گفت وگو بـا خبرنگار ایمنـا، اظهار کـرد: این گروه 
4۲ نفره در ۱0 روز پس از طی کردن مسـیر هـزار و ۳00 کیلومتری 
و گـذر از اسـتان های قـم، تهـران، مازنـدران، گلسـتان، خراسـان 
شـمالی و خراسـان رضوی تـا مشـهدالرضا )ع( را رکاب خواهند زد.

وی افـزود: تاکنـون ۲۲ گـروه دوچرخه سـوار از شـهرهای کاشـان، 
اصفهـان، تهـران، دماونـد، فیروزکـوه، دزفـول و گرگان به مشـهد 

مقـدس اعزام شـدند.
مسـؤول کانـون دوچرخـه سـواران امـام رضـا )ع( تصریـح کـرد: 
غبارروبی و عطرافشـانی گلزار شـهدای شـهرهای مختلف با گالب 
نـاب کاشـان از دیگـر برنامه هـای ایـن کاروان دوچرخه سـواری 

اسـت.
کاروان دوچرخه سـواران امـام رضا )ع( بـا حضور در گلزار شـهدای 
دارالسالم کاشـان و تجدید میثاق با شهدا و عطرافشـانی قبور شهدا 
با بدرقه حجت االسـالم والمسـلمین سیدسـعید حسـینی امام جمعه 
و نماینـده ولـی فقیـه در کاشـان و جانشـین فرمانده سـپاه کاشـان 

راهی مشـهد الرضا )ع( شـد.

مسئول کانون دوچرخه سواران امام رضا )ع( خبر داد:

رکابزنیدوچرخهسوارانکاشانیتاحرمشمسالشموس

تمدیـد گذرنامه هـای منقضـی یا 
دارای اعتبـار زیر ۶ مـاه مهمترین 
دغدغـه زوار اربعیـن حسـینی بود 
کـه از امـروز می تـوان نسـبت بـه 

افزایـش اعتبـار آن اقـدام کرد.
سـردار مهدی حاجیان سخنگوی 
پلیـس از تـالش مسـووالن برای 
تسـهیل در تـردد زوار اربعیـن 
حسـینی خبـر داد و تصریـح کرد: 
پلیـس بـه همتایـان عراقـی خود 
پیشـنهاد داد گذرنامه هایـی کـه 
تاریخ شـان منقضـی شـده ایـن 
امـکان را داشـته باشـند کـه بـا 
دریافت مهـر ۶ ماهـه تمدید یکبار 
خـروج از مـرز بـه مقصـد عـراق 
بتواننـد در ایـن مراسـم معنـوی 
شـرکت کننـد؛ برهمیـن اسـاس، 
کسـانی کـه تاریـخ گذرنامه شـان 
منقضی شـده و یا تاریـخ اعتبار آن 
کمتر از یک ماه اسـت، از روز شنبه 
می توانند بـه اداره گذرنامـه مراکز 
اسـتان یا شهرسـتان هایی که این 
اداره در آن فعـال اسـت، مراجعـه 
کـرده و همـکاران مـا یـک مهـر 
تمدیـد ۶ ماهـه بـر گذرنامه شـان 
می زننـد تـا بتواننـد یکبـار خروج 
آن هـم از بـه مقصـد عراق داشـته 

باشـند.
فرهنگـی  اجتماعـی  معـاون 
فرماندهـی کل انتظامـی کشـور 
اعـالم کـرد: ایـن تمدیـد هیـچ 

هزینـه ای نخواهـد داشـت.
سـخنگوی پلیـس بـا اشـاره بـه 
فرآیند صدور »برگ گـذر موقت« 
ویـژه اربعیـن گفـت: بـرای اینکه 
بتوانیـم فاصلـه صـدور گذرنامه را 
کمتـر کنیـم و هزینـه کمتـری به 
زائـران عزیـز تحمیـل شـود، طی 
توافقـی با طـرف عراقی، قرار شـد 
بـرگ گـذر ویـژه اربعیـن صـادر 
شـود. این بـرگ گذر موقـت فقط 
بـرای یکبـار اسـت، امـا فرآینـد 
صـدورش متفـاوت اسـت یعنـی 
شـهروندان عزیـز بایـد بـه پلیس 
+ ۱0 مراجعه کرده و یا درخواسـت 
صدور گذرنامه بدهنـد و هزینه آن 
را بپردازنـد و یـا اینکه درخواسـت 
صـدور »بـرگ گـذر موقـت« 
می کننـد کـه تنهـا هزینـه صدور 

آن هزینـه پسـت اسـت.
سـردار حاجیـان تصریـح کـرد: 
فرآیند صـدور برای ما، ۲4 سـاعت 
طـول می کشـد امـا تـا زمانـی 
کـه از طریـق پسـت بـه دسـت 
درخواسـت کننده برسـد، بیـن 48 

تـا 7۲ سـاعت زمـان می بـرد.
سـخنگوی پلیس گفت: از روز اول 
صفر )دوشنبه 7 شـهریور( آمادگی 
پذیـرش درخواسـت های مـردم 
بـرای صـدور برگ گـذر موقـت را 
داریم امـا تالش می کنیـم که این 
زمان زودتر شـود و از روز شنبه کار 

را آغـاز کنیم.
سردار علی ذوالقدری رئیس پلیس 
مهاجرت و گذرنامه انتظامی کشور 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار انتظامی 
خبرگـزاری فـارس از تـالش 
مسـووالن جهـت تسـهیل و تردد 
آسـان زوار اربعیـن حسـینی بـه 
کربـالی معلـی خبـر داد و گفـت: 
بـا توافقاتی کـه بـا طـرف عراقی 
حاصـل شـد، مقـرر گردیـد کـه 
گذرنامه هـای منقضـی یـا دارای 
اعتبـار زیـر شـش مـاه بتواننـد بـا 
مهر تمدیـد پلیـس اجـازه ورود به 

کشـور عـراق را پیـدا کننـد.

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

پلیس در پی تسهیل 
در تردد زوار اربعین 

حسینی است

تمدید رایگان گذرنامه زوار 
اربعین حسینی از شنبه؛

فیلم هایی که بخت بیشتری برای معرفی به اسکار 2۰23 دارند؛

بهخطشدنگزینههایایرانیآکادمیاسکار

  زهرا وفایـی  عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس شـورای 
اسـالمی گفت: بسـیاری از مصدومـان تصادفـات و حـوادث رانندگی با 
شـرایط ناخوشـایند وارد آورژانس بیمارسـتان ها می شـوند، این مسـئله 
بایـد بـا جزئیـات بررسـی شـده و مشـخص شـود در چنـد درصـد این 
تصادفـات نیـروی انسـانی دخیـل بـوده، چـه میـزان تأخیـر در انتقـال 
بیماران عامل اصلـی مرگ اسـت و…اگر نتوانیـم با اعالم دقیـق اعداد 
و ارقام، مسـببان افزایـش قربانیان جـاده ای را معرفی کنیـم بی انصافی 

کامل اسـت.
مسـعود پزشـکیان در مـورد افزایـش کوتاهـی بیمارسـتان ها در مـرگ 
مصدومـان تصادفـات جـاده ای گفـت: اعـالم یـک عامـل در میـزان 

قصـورات و تصادفـات جـاده ای بـه واسـطه نوع رسـیدگی بـه وضعیت 
آسـیب دیدگان، امکانـات حمـل مصدومان جـاده ای به مراکـز درمانی، 
میزان زمان انتقال آنها بـه مراکز بهداشـتی و...، در افزایـش مرگ و میر 
مصدومـان دخیل هسـتند کـه مقصر دانسـتن یـک دلیـل روش کاماًل 

نادرسـت و غیر کارشناسـی اسـت.
نماینـده مـردم تبریـز، اسـکو و آذرشـهر در مجلـس شـورای اسـالمی 
ادامه داد: بسـیاری از مصدومان تصادفـات و حوادث رانندگی با شـرایط 
ناخوشـایند وارد آورژانـس بیمارسـتان ها می شـوند، ایـن مسـئله باید با 
جزئیات بررسـی شـده و مشـخص شـود در چند درصـد ایـن تصادفات 
نیروی انسـانی دخیل بـوده، چه میـزان تأخیـر در انتقال بیمـاران عامل 

اصلی مرگ اسـت و... اگر نتوانیم با اعـالم دقیق اعداد و ارقام، مسـببان 
افزایش قربانیـان جـاده ای را معرفـی کنیم بـی انصافی کامل اسـت.

نماینده مردم در مجلـس یازدهم ادامه داد: مشـکل تصادفات در کشـور 
ما ۵ عامـل اسـت، اولیـن مـورد آن مهندسـی جـاده و خودرو اسـت که 
متاسـفانه در هر دو مورد نـام برده شـده، با تمـام ادعایی کـه داریم دچار 
مشـکل هسـتیم، دومین عامل آموزش اسـت، رانندگانی کـه از خالفی 
عبور می کنند و سـبقت های نابجـا دارند، سـرعت بیش از انـدازه زمانی 
کـه بـه درسـتی آمـوزش داده نمی شـود، در ایـن راسـتا نیازمنـد قدرت 
نظامـی و نظارتی هسـتیم بـه گونه ای کـه با شـخص متخلـف طبق با 

قانـون به شـدت برخورد شـود.

پزشـکیان در ادامه یادآور شد: بخشـی از عوامل رشـد تصادفات جاده ای 
نیـروی انسـانی متخلف اسـت که بـا تخلفـات خود حقـوق دیگـران را 

پایمـال و ضایـع می کند.
عضو کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس در پایان خاطر نشـان کرد: 
در مورد شـدت گیـری تخلفـات رانندگی بایـد ارزیابی صـورت پذیرد تا 
میـزان تخلفـات به حداقـل برسـد و در پایـان تشـویق صـورت بگیرد، 
یعنـی تفاوتی بیـن راننـدگان خـوب و راننـدگان خاطی که کارشـکنی 
می کننـد وجـود داشـته باشـد. در تصادفـات رانندگـی بـاب شـده هـر 
کـس یـک عامـل را مقصـر اصلـی وقـوع تصادفـات می داند و کسـی 

پاسـخگو نیست.

گفت و گو با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره 

افزایش تصادفات جاده ای:

قاتالنقربانیان
باانصافمعرفیشوند
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