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درگفت وگو با عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان مطرح شد:

خشکی زاینده رود عامل اصلی گردشگری معکوس

5

وداع پرشوراصفهان با عالم بزرگوار و معّلم اخالق برگزار شد؛

شکوهمندترین بدرقه

آئین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر آیت اهلل شیخ محمدعلی ناصری دولت 
آبادی از میدان احمد آباد و با حضور جمع کثیری از دوستدارانش به سمت 

گلستان شهدا تشییع شد. 
خدیجه نادری / خبرگزاری مهر
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بی تردیـد امـروزه یکـی از معضالت موجـود در  
جامعه که آثـار و پیامدهای نامطلـوب، اجتماعی، 
فرهنگـی و اقتصـادی آن در کل کشـور اذهـان 
چـاره جویـان جامعـه را بـه خـود مشـغول کرده 
وضعیـت نابسـامان و تـورم غیرموجـه در بخش 

مسـکن و معامـالت و اجاره آن اسـت.
ایـن در حالی اسـت کـه بـه نظر می رسـد بخش 
عمده این معضل ناشـی از تصدی ایـن امر مهم 
توسط برخی مشـاورین امالک به شـیوه موجود 

اسـت که بـه منظـور نیـل بـه اهـداف و مقاصد 
کاذب اقتصـادی خـود و سـودجویی های کالن 
و بالوجـه شـرایط غیرعادالنـه یـا بهتـر بگویم 
ظالمانـه ای را در حـق مـردم و از جملـه قشـر 

نیازمنـد و مصـرف کننـده روا داشـته اند.
بـه ایـن دلیـل و بـه منظـور و در راسـتای 
سـاماندهی معامـالت مسـکن و اجـاره امـالک 
برای قشـر ضعیـف و مصـرف کننده چنـد نکته 
کـه حاصـل تجاربـی در عرصه هـای مختلـف 

حقوقـی اسـت؛ پیشـنهاد می شـود.
مراکـزی در مناطـق پانزده گانه شـهرداری های 
اصفهـان و در نقـاط مختلـف شـهر بـا همکاری 
و مسـاعدت مراجـع ذیربـط و ذیصـالح دیگـر 
تشـکیل تـا بـا معرفـی امـالک جهـت خریـد و 
فروش و رهـن و اجـاره در آن مراکز پانـزده گانه 

مقدمـات انجـام معامـالت فراهم شـود...

ادامه در صفحه 1...

محمد یارعلی
سرمقالـــه
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یک پیشنهاد اجرایی در مسیر ساماندهی اوضاع مسکن؛

کارشناسان و متخصصان جایگزین دالل بازی و سودجویی
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مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان درنشست خبری اعالم کرد:

بهره برداری از250 پروژه با اعتباربالغ بر 
500 میلیارد تومان درهفته دولت

نامشخص بودن نتیجه مذاکرات ابهامی بزرگ در بازار بورس ایجاد کرده است؛

 شاخص  تردید
در اوج! 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان مطرح کرد:

 آمادگی اصفهان برای همکاری
با شیان و دیگر شهرهای چین
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مدیر مرکز نجوم ادیب خبر داد:

استقبال چشمگیر شهروندان از 
ویژه برنامه های مرکز نجوم ادیب در سال 1401

چهره روز

همزمان با هفته دولت؛

۸۴۳ پروژه مخابراتی در استان 
اصفهان آماده بهره برداری است

6

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان گفت: همزمان 
با هفته دولت، ۸۴۳ پروژه مخابراتی با اعتبار بالغ بر ۲ هزار و ۸۵۹ 

میلیون ریال، در سطح استان به بهره برداری می رسد.
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Matters!

گزارش تصویری



در شـــهر
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ــدادی کارشــناس فنی   و در این راســتا تع
ــی  ــبه و ارزیاب ــت محاس ــی جه و مهندس
امــاک و اظهــار نظــر در خصــوص 
ــی  ــاختمان های معرف ــی س ــت فن وضعی
شــده و بــه تعــداد الزم کارشناســان 
ــا و  ــا جنبه ه ــتخدام ت ــز اس ــی نی حقوق
ابعــاد حقوقــی و قانونــی معامــات را 
تحت نظــر داشــته و در نهایــت معامله ای 
صحیــح و ســالم و خالــی از اشــکال 
ــن  ــی متعاملی ــا معرف ــه و ب صــورت گرفت
بــه دفاتــر اســناد رســمی، مــورد معاملــه 

ــرد. ــرار گی ــال ق ــل و انتق ــورد نق م
در صــورت اجــرای چنیــن برنامــه ای 
می تــوان بــه نــکات مفیــد و ارزنــده زیــر 
در بــازه زمانــی بلنــد مــدت و میــان مدت 

ــت. دســت یاف
ــی،  ــش عموم ــت آرام ــن و امنی 1- تأمی
زیــرا کــه معامــات در ســازمانی صورت 
می گیــرد کــه تحــت نظــر مراجــع 
صاحیتــدار دولتــی و قانونــی بــوده و 
ــب  ــت طل ــودجو و فرص ــراد س ــت اف دس
کــه صرفــاً بــه دنبــال تأمیــن منافــع خود 
ــاً هیچگونه  ــتند و عموم و دالل بازی هس
ــه تعهدات  اطاعــات حقوقی نداشــته و ب
خــود نیــز پایبنــد نمی باشــند کوتــاه 

ــد. ــد ش خواه
ــل  ــداد قاب ــرای تع ــی ب ــتغال زای 2- اش
توجهــی از فــارغ التحصیان رشــته های 
حقوقــی و مهندســی عمــران و معمــاری 
که حــق الزحمــه آنــان از وجــوه منصفانه 
و ســازمان یافتــه ای کــه توســط 
ــن  ــردد تأمی ــت می گ ــن پرداخ متعاملی

ــد. ــد ش خواه
ــع  ــح و مناف ــه و مصال ــت صرف 3- رعای
ــن در پرداخــت حــق مشــاوره در  متعاملی
ــن. ــل ممک ــه حداق ــات ب ــام معام انج

و  دعــاوی  عمــده  کاهــش   -4
پرونده هــای حقوقــی و کیفــری در 
ــا  ــات ب ــه معام ــه نتیج ــتری ک دادگس
ــی و  ــی و فن ــط کارشناس ــت ضواب رعای

حقوقــی خواهــد بــود.
5- جلوگیــری از تــورم و افزایــش 
قیمت هــای کاذب و واهــی ناشــی از 
بــورس بازی هــا و دالل بازی هــای 
توســط برخــی مشــاورین حــوزه اماک.

ــن  ــی متعاملی ــناد و معرف ــاع اس 6- ارج
ــهر  ــطح ش ــمی س ــناد رس ــر اس ــه دفات ب
ــه کــه در  ــه و بــی طرفان ــه نحــو عادالن ب
حــال حاضــر ایــن امــر با نظــر مشــاورین 
امــاک و عمومــًا بــدون تمایــل 
متعاملیــن و بــا اجبــار بــه بعضــی از دفاتر 

اســناد رســمی ارجــاع می گــردد.
انتظــار دارد کــه طــرح موصوف کــه البته 
خالــی از اشــکال نبــوده و بصــورت کلــی 
ــان  ــه و امع ــورد توج ــده م ــرح گردی مط
ــه و  ــرار گرفت ــط ق ــات ذیرب ــر مقام نظ
ابعــاد و زوایــای جزیــی و اجرایــی آن 
مــورد کارشناســی قــرار گیــرد و برنامه ای 
ــه  ــه مرحل ــه و ب ــل اجــرا تهی ــع و قاب جام

ــد. ــرا درآی اج
کارشناس حقوق

... ادامه از صفحه 1

بــاز آفرینــی محلــه سالهاســت در اصفهــان کلید خــورده و طــرح محلــه "همت 
ــزرگ اســت کــه نخســتین  ــی در وســعت ب ــاد" الگــو و برنامــه ای از بازآفرین آب
ــایه  ــت و در س ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــد ب ــت 24 واح ــا ظرفی ــوک آن ب بل

ــرد. ــت، شــکل می گی ــه دول ــردم ب ــاد م اعتم
یکسـال از سـپردن سـکان اداره کشـور به دولت سـیزدهم می گـذرد، دولتی که 
به ریاسـت آیت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی و با شـعار »دولت مردمی، ایران قوی« 
کار خـود را آغاز کـرد و بـه اذعـان بسـیاری از کارشناسـان و ناظـران، در تاریخ 
دولت هـای پـس از انقـاب، هیـچ دولتـی به انـدازه دولـت سـیزدهم و آیت اهلل 
رئیسـی میـراث دار مشـکات، ضعف هـا و کاسـتی های برجای مانـده از دولـت 

پیش از خـود نبوده اسـت.
وضعیت بد شـاخص های کان اقتصـادی، کسـری بودجه، کاهـش ارزش پول 
ملی، تورم بـاال و بسـیاری دیگـر از چالش هـا که ماحصـل سیاسـت گذاری ها و 
اقدامات نادرسـت سـال های پیـش از 14۰۰ بود شـرایطی را رقم زد کـه به گفته 
آیت اهلل رئیسـی در اولیـن حضور وی در جلسـه هیـات دولت که بـا وزرای دولت 

قبل برگزار شـد، نخسـتین چالش پرداخـت حقوق مردادمـاه بود!
با اینحـال گرچـه چالش ها بسـیار زیـاد بـوده و هسـت، اما بـا همت مسـئوالن 
دولت سـیزدهم اعم از رئیس جمهـور، وزرا و سـایر ارکان دسـتگاه اجرایی، طی 
یکسـال گذشـته عاوه بـر رفـع بسـیاری از چالش های گذشـته و تـاش برای 
ریل گـذاری صحیـح برای حرکت به سـوی شـرایط بهتـر، اقدامات ارزشـمندی 
نیز در حوزه هـای مختلـف عملکردی صـورت گرفته اسـت که به نظر می رسـد 
با گذشـت یـک سـال از اسـتقرار دولـت اکنـون نوبـت بـه بازخوانی آن رسـیده 

. ست ا
قـراردادن زمین هـای ارزان قیمت و رایـگان در اختیار نهادهای دولتی و سـاخت 
خانـه برای اقشـار کم درآمـد در ابتـدای انقاب شـکل گرفـت و ایـن رویکرد تا 
کنون بـا قوت خـود باقـی مانـد و بـر اسـاس آخرین آمـار اعام شـده از سـوی 

سـازمان مسـکن و شهرسـازی اسـتان اصفهان در اولین سـال دولت سـیزدهم 
422 هـزار و 364 نفـر در طرح نهضت ملی مسـکن ثبت نـام کرده اند کـه از این 
تعداد بنابر گفته مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان، 2۸2 هـزار و 13 نفر 
حائـز شـرایط هسـتندکه در حـال حاضر هـم بـا بررسـی های بعمل آمـده بیش 
از 13۰ هـزار نفر حائز شـرایط دریافـت نهضت ملی مسـکن در اسـتان اصفهان 
هسـتند و تاکنون زمین برای سـاخت ۹1 هـزار و 2 واحد تأمین شـده و برای 16 

هـزار و 62 واحد پروانه سـاختمانی اخذ شـده اسـت.
علیرضا قاری القرآن بـه خبرنگار ایرنا گفـت: اکنون فونداسـیون 1۰ هزار و ۸۰1 
واحد انجام و اسـکلت و سـقف 5 هزار و ۷۰۹ واحد گذاشـته شـده اسـت و سفت 

کاری 2 هـزار و ۸64 واحد به اتمام رسـیده اسـت.
ــه اینکــه حــدود 1۰ درصــد بافــت فرســوده کشــور در اســتان  ــا اشــاره ب وی ب
اصفهــان قــرار دارد کــه ۷5 هکتــار از بافــت فرســوده مربــوط بــه محلــه همــت 
آبــاد اســت، گفــت: پــروژه همــت آبــاد اصفهــان مــدل و برنامــه ای از بازآفرینی 
ــه  ــت 24 واحــد ب ــا ظرفی ــوک آن ب ــه نخســتین بل ــزرگ اســت ک در وســعت ب

ــرداری رســیده اســت. بهــره ب
مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان به 15 پـروژه فعال بازآفرینی اشـاره 
کرد و افـزود: احداث مسـاجد، روکش آسـفالت، احداث مدرسـه، مرمـت بناهای 
تاریخی، احداث سـراهای محلـه و طرح های مطالعاتـی را با اعتبـاری بالغ بر 5۰ 

میلیارد تومـان در حال انجام اسـت.
 قـاری القران با اشـاره به اینکه طـرح بازآفرینـی محله همت آباد یـک مجموعه 
سـه ضلعی متشـکل از مردم »به عنـوان ضلـع اصلـی و تأمین کننـده اراضی«، 
دولـت و شـهرداری بـه عنـوان »ارائـه دهنـده تسـهیات و طرح هـا« و بخش 
خصوصی بـه عنـوان مجـری اسـت، افـزود: مهم ترین موضـوع در اجـرای این 
مدل پروژه ها حمایـت و اعتماد مردم اسـت و در صـورت اجرای دقیـق طرح هر 

سـه گروه از منافـع حاصـل از آن بهره مند می شـوند.

طرحی که در سایه اعتماد مردم به دولت شکل گرفت؛

باز آفرینی محله

مهری نقوی در این باره گفت: مرکز نجوم ادیب وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در سال ۷4 در خیابان سعادت آباد راه اندازی 

شد و در دو بخش آموزشی و اجرای برنامه های مناسبتی فعالیتش را آغاز کرد.
او افزود: فعالیت این مرکز در بخش آموزشی شامل برگزاری انواع کاس های 
نجوم همچون نجوم 1و 2، اخترفیزیک و کیهان شناسی است و در بخش 

برنامه های مناسبتی نیز به صورت هفتگی و ماهیانه دوره هایی را برگزار می کند.
نقوی با بیان اینکه مهم ترین برنامه مناسبتی این مرکز ویژه برنامه روز جهانی نجوم 
است که هرسال در اردیبهشت ماه برگزار می شود، اضافه کرد: باشگاه نجوم، کافه 

کتاب، کافه نجوم و سینما دانش از برنامه های دیگر این مرکز به شمار می روند.
مدیر مرکز نجوم ادیب با اشاره به رکود فعالیت ها و استقبال از این مرکز در ایام شیوع 
کرونا، اظهارکرد: در دوره کرونا برنامه های حضوری مجموعه همچون سایر مراکز 
تعطیل شد اما مرکز نجوم ادیب به عنوان اولین مرکز وابسته به شهرداری اصفهان 

جلسات و برنامه هاي آموزشی خود را به صورت مجازی و وبیناری برگزار کرد.
نقوی با بیان اینکه درحال حاضر با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا رونق 
چشمگیری در فعالیت های این مرکز ایجاد شده است، گفت: شهروندان استقبال 
بسیار خوبی از برنامه ها داشته اند، به طوری که امسال برنامه هاي روز نجوم با 
برنامه هاي هفته فرهنگی اصفهان مصادف شد و بیش از هزار نفر از ویژه برنامه 

روز جهانی نجوم که با 11 آیتم در زمینه علم نجوم برگزار شد، استفاده کردند.
او از برگزاری برنامه "شب تاب شو" در این مرکز خبر داد و گفت: این برنامه به 
صورت ماهیانه در قالب رصد عمومی و آیتم های جذاب دیگر در کوه صفه برگزار 

می شود.
به گفته نقوی، باشگاه نجوم وابسته به مرکز ادیب همایشی را روز 2۷ مرداد 
ماه در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار کرد که با استقبال چشمگیر 

عاقمندان روبرو شد.
مدیر مرکز نجوم ادیب، از مهمترین برنامه های این مرکز به رصد عمومی، 
نشست ها و کافه کتاب اشاره کرد و افزود: کافه کتاب با حضور کارشناس و 
عاقمندان به مباحث نجوم و رشته های مرتبط تشکیل می شود و به معرفی و 

بررسی کتاب  و فیلم های این حوزه می پردازد.
او ادامه داد: همچنین فراخوان دومین جشنواره ترویج ملی نجوم در شهریورماه 

توسط مرکز نجوم ادیب منتشر و اختتامیه این جشنواره در آذرماه برگزار می شود.
رصد عمومی و شهری برای محات و مناطق 15 گانه اصفهان هم برنامه دیگری 
است که او با اشاره به آن خبر داد: این برنامه به زودی برای عاقمندان به نجوم 

برگزار می شود.

مدیر مرکــز نجــوم ادیــب از اســتقبال چشــمگیر 
ــوم  ــز نج ــای مرک ــهروندان از ویژه برنامه ه ش
ادیــب در ســال 1۴۰1 خبــر داد و برنامه هــای 

ــازه ایــن مرکــز را تشــریح کــرد. ت

استقبال چشمگیر شهروندان 
از ویژه برنامه های مرکز 
نجوم ادیب در سال ۱۴۰۱

مدیر مرکز نجوم ادیب خبر داد:

خبر روز

 یلـدا توکلـی  اصفهـان همچنـان  
داغـدار و عزادار اسـت، مردم از گوشـه 
و کنـار اصفهـان خـود را بـه مراسـم 
تشـییع آیـت اهلل محمد علـی ناصری 
رسـانده اند و پیکـر آیـت اهلل ناصـری 
در گلسـتان شـهدا و در جوار شـهدای 
گلگـون کفـن هشـت سـال دفـاع 

مقـدس بـه خـاک سـپرده شـد.
همـه بـرای ادای احتـرام آمدنـد، قدم 
زنـان، ذکـر گویـان و اشـک ریـزان؛ 
پیکر مطهر آیت اهلل ناصری را تشـییع 
کردنـد. آری وداع بـا معشـوق سـخت 
اسـت گام هـا رفتـه رفتـه به گلسـتان 
شـهدا نزدیک شد، گلسـتانی که نقطه 
بـه نقطه اش بـا قبـور شـهدایی تزئین 
شـده که هـر کـدام دنیایی از رشـادت 
و مردانگی را معنـا کرده انـد. نیروهای 
امـداد و نجـات در جای جای گلسـتان 
شهدای اصفهان حضور داشتند و خیل 
جمعیـت غیـر قابل کنتـرل بـود، همه 
داغـدار پیرشهرشـان هسـتند، مردی 
کـه آبـروی شـهر تاریخـی اصفهـان 
بـوده و هسـت. هیئت هـای عـزاداری 
در گلسـتان شـهدا حضور یافته و پیکر 
مطهر آیـت اهلل در میان جمعیـت وارد 
گلسـتان شـهدا شـد و در آرامگاه ابدی 
آرام گرفـت. در پـی ارتحال ایـن عالم 
وارسـته، اسـتاندار اصفهـان روزهـای 
پنجـم، ششـم و هفتـم شـهریور را در 
اسـتان اصفهان، عزای عمومی اعام 

کـرد.
• پیکر استاد را بدرقه کردیم

 آئین تشـییع و خاکسپاری پیکر مطهر 
آیـت اهلل شـیخ محمدعلـی ناصـری 
دولـت آبـادی صبـح روز گذشـته از 
میـدان احمـد آبـاد و بـا حضـور جمع 
کثیـری از دوسـتدارانش بـه سـمت 
گلسـتان شـهدا تشـییع شـد. شـاید 
در باورمـان نمی گنجیـد کـه بـه ایـن 
زودی بخواهیـم بـه مراسـم تشـییع 
آیـت اهلل شـهرمان برویم، مـردی که 
عشـق وصـل معبـود را درک کـرده 
بـود. حاضـران در مراسـم تشـییع 
تصاویـری از آیـت اهلل ناصـری را در 
دسـت داشـتند و بـا پخـش جماتی 
از سـخنرانی هایش اشکشـان جـاری 
می شـد. همـه مسـیرهای منتهـی 
بـه چهـار راه هشـت بهشـت و میدان 
بزرگمهـر در انتظار رسـیدن پیکر آیت 
اهلل ناصری بود، جمعیت رو به افزایش 
و مردم با شـعار »عـزا عزاسـت امروز، 
روز عزاسـت امـروز ناصـری مجاهـد 
پیش خداسـت امروز« بـه جمعیت در 
حال تشییع اضافه می شـدند.، اصناف 
و بازاریـان خیابـان بزرگمهـر و میدان 
احمد آباد نیـز مغازه های خود را بسـته 
ودر مراسـم حضـور یافتنـد و نمـاز بر 
پیکـر آیـت اهلل ناصـری توسـط آیـت 

اهلل سـید ابوالحسـن مهـدوی، عضـو 
مجلس خبـرگان رهبـری اقامه شـد، 
مقامـات کشـوری از جملـه سـردار 
حسین اشـتری، فرمانده فراجا، محمد 
اسـامی رئیس سـازمان انرژی اتمی، 
محمد مصدق معـاون اول قوه قضائیه 
و حجت االسـام احمد مـروی تولیت 
آسـتان قـدس رضـوی نیـز در ایـن 
مراسـم یافتنـد و بـا جمعیـت حاضـر، 
پیکر مطهر آیـت اهلل را بدرقـه کردند.

• تـاش همـه دسـتگاه ها در 
بهتـر برگزار شـدن مراسـم

پلیـس راهنمایـی و رانندگـی اسـتان 
اصفهان برای هرچه باشـکوه تر برگزار 
شدن مراسـم تشـییع پیکر مطهر آیت 
اهلل ناصـری و در راسـتای خدمت بهتر 
بـه تشـییع کنندگان از بامداد یکشـنبه 
اقـدام بـه اعمـال محدودیت هـا و 
ممنوعیت هـای ترافیکـی در برخی از 
خیابان های شـهر اصفهان کـرده بود، 
ایـن محدودیت هـا از میـدان احمدآباد 
تـا گلسـتان شـهدا در نظر گرفته شـد 
و در ایـن مسـیرها از توقـف وسـایط 
نقلیـه جلوگیـری می شـد. همچنیـن 
باتوجه به محدودیـت و کمبود ظرفیت 
پارکینگ هـا، از اتوبوس های شـرکت 
اتوبوسـرانی بـرای ایـاب و ذهـاب 
مـردم اسـتفاده گردیـد. از سـویی بـا 
توجـه بـه ازدحـام جمعیـت و گرمـای 
هـوا، سـازمان آتش نشـانی و خدمات 
ایمنی شـهرداری نیز اقدام به اسـتقرار 
آتش نشـانی  مجهـز  خودروهـای 
کردنـد.  تشـییع  مسـیر  طـول  در 
آمبوالنس هـای مرکـز فوریت هـای 
پزشـکی و اورژانس استان هم در طول 
مسیر تشـییع با اسـتقرار در مکان های 
تعییـن شـده، آمـاد امدادرسـانی بـه 
شـهروندان بودنـد. منصـور شیشـه 
فـروش مدیـر کل مدیریـت بحـران 
اسـتانداری اصفهان نیز ضمن تسلیت 
ارتحال آیـت اهلل ناصری اسـتاد اخاق 
و عرفـان بـا اشـاره بـه تمهیـدات 
اندیشـیده شـده در زمینـه اقدامـات 
امـدادی بـرای شـرکت در مراسـم 
تشـییع پیکـر مطهـر ایشـان اظهـار 
داشـت: 42 تیم امدادی و پشـتیبانی از 
جمعیت هـال احمـر، سـازمان آتش 
نشـانی و اورژانـس بـا تجهیـزات و 
خودروهـای امدادی در مسـیر تشـییع 
مسـتقر هسـتند. وی همچنیـن بـه 
استقرار اکیپ آبرسـانی سیار، بهداشت 
وخدمات شـهری در مسـیرهای پیش 
بینی شـده بـرای تشـییع پیکـر مطهر 
آیـت اهلل ناصـری اشـاره کـرد و ابـراز 
داشـت: در همـه مسـیرها اکیپ هـای 

امـدادی اسـتقرار یافتنـد.
• عالـم جلیـل القـدر، مجتهد، 
اسـتاد اخاق و عاشق و شیفته 

امـام زمان
آیـت اهلل محمدعلـی ناصـری دولـت 
آبـادی عالـم جلیـل القـدر، مجتهـد، 
اسـتاد اخـاق و عاشـق و شـیفته 
امـام زمـان )عـج( متولـد 13۰۹ ه.ش 
در اصفهـان، مجتهـد اسـتاد اخـاق، 
عاشـق و شـیفته امام زمان )عـج(، که 
حوزه علمیـه حضـرت ولی عصـر )ع( 
و تعـدادی از مراکـز دینـی - فرهنگی 
تحـت اشـراف او بـود. وی سـالیان 
متمادی در مسـجد کمرزرین اصفهان 
به اشـاعه محبت آقا بقیـه اهلل االعظم 
)ع( مشـغول بـود. آیـت اهلل ناصـری 
دولت آبـادی، سـال 13۰۹ هجـری 
شمسـی در شـهر دولت آباد بُرخـوار در 
1۰ کیلومتـری شـمال شـهر اصفهان 
در خانـواده ای مذهبـی بـه دنیـا آمـد. 
پـدر او زاهـد ُمّتقـی حّجت اإلسـام 
والمسـلمین حـاج شـیخ محّمـد باقـر 
ناصـری نام داشـت کـه خود در شـمار 
عالمـان فرهیخته آن دوران بود. شـیخ 
محمـد تحصیـات خـود را ابتـدا در 
دولت آبـاد آغاز کـرد و سـپس در حوزه 
علمیه اصفهان ادامه داد. در 14 سالگی 
بـا مهاجرت پـدرش بـه نجف اشـرف 
راهی نجف شـد. بعد از سـه سال، پس 
از برگشـت پدر بـه ایـران، او همچنان 
بـه ادامـه تحصیـل در نجـف پرداخت 
و وارد مدرسـه صـدر نجـف شـد. پـدر 
پیش از جدایـی از فرزند، او را نخسـت 
به حضرت امیرالمؤمنیـن امام علی )ع( 
و از آن پـس به مرحـوم آیت اهلل شـیخ 
محّمد حسـین دهاقانـی که در شـمار 
اعـام و اوتـاد آن شـهر مقـّدس بـود، 
سـپرد. ایشـان در ایـن دوران بخشـی 
از علـوم ادبـی، حاشـیه مـأ عبـداهلل 
بـر متـن منطقـی تفتازانی و قسـمتی 
از شـرح لمعـه را نـزد مرحوم آیـت اله 
مدرس افغانی فـرا گرفت. ادامه شـرح 

لمعـه را از محضـر آیـت اهلل مجتبـی 
لنکرانـی، مکاسـب را محضـر مرحوم 
آیـت اهلل حاج شـیخ عبدالکریم کرونی 
اصفهانـی کـه بعدهـا دامـاد ایشـان 
می شـود. کفایـه را از محضـر آیت اهلل 
حاج شـیخ محمـد حسـین دهاقانی و 
بـرای دومین مرتبه بـاز در محضر آیت 
الـه شـیخ صـدر را بادکوبـه ای، خـارج 
مکاسـب صاه آیـات را از محضر آیت 
اهلل سـید عبدالهادی شـیرازی و خارج 
بیع و خیارات را از محضـر امام خمینی 
استفاده کرد. گذاشـته از این در شماری 
دیگر از دروسـی همچـون بحث خارج 
کتـاب الحـج آیـت اهلل سـید محمـود 
شـاهرودی نیـز شـرکت و یـک دوره 
کامل اصول الفقـه را از محضر آیت اهلل 
العظمی حاج سید ابوالقاسـم خویی فرا 
گرفت. وی عـاوه بر علوم رسـمی به 
بهره گیـری علـوم معنوی نـزد محمد 
کوفی، سـید محمد کشـمیری، شـیخ 
عبـاس قوچانی، سـید هاشـم حـداد و 
سـید جمال الدین گلپایگانـی پرداخت. 
همچنیـن بـا شـخصیت های عرفانی 
و اخاقـی چـون عامـه طباطبایـی، 
حـاج  دوالبـی،  محمداسـماعیل 
عبدالرضا گردعاوی، مولوی قندهاری، 
آشـنایی و ارتبـاط داشـت. هـم چنین 
ایشـان در غالـب سـفرهای ماهیانه به 
قم محضر آیه اهلل بهجت می رسـیدند 
و به طـوری که شـیخ علی آقـا بهجت 
می گفـت: هیچکـس مثـل ایشـان با 
آیـت اهلل بهجـت نشسـت صمیمانـه 
ندارنـد. الزم بـه ذکـر اسـت آیـت اهلل 
ناصـری و عـارف گمنـام مولـوی 
قندهاری، عقد اخوتی بینشـان بسـته 

شـده بود.
آیـت اهلل ناصـری دولـت آبادی بـه امر 
استادش آیت اهلل سید محمد کشمیری 
بـه اصفهـان بازگشـت، گذشـته از 

مجالس تدریس فقه و اصول و تفسـیر 
قرآنی که سـالیانی دراز در حوزه علمیه 
ایـن شـهر اقامـه نمـوده و بـه تربیـت 
نفوس مسـتعد همـت گماشـت. آیت 
اهلل سـید ابوالحسـن مهـدوی، حجت 
االسـام جعفـر ناصـری از شـاگردان 
ایشـان بودنـد. آب حیـات، مجموعـه 
سـخنرانی های حضـرت آیـت اهلل 
ناصری دربـاره حضرت مهـدی )عج(، 
در امتداد نور: مجموعه سـخنرانی های 
حضرت آیـت اهلل دربـاره آیـات تأویل 
شـده بـه حضـرت ولـی عصـر )ع( از 
جملـه آثـار ایشـان اسـت. همچنیـن، 
حـوزه علمیه حضـرت ولی عصـر )ع(، 
حـوزه علمیـه صاحـب الزمـان )عج(، 
حـوزه علمیـه نرجـس خاتـون )س(، 
مرکـز دیجیتـال حضـرت ولـی عصر 
)عج( در دولت آباد، موسسـه تحقیقات 
نجوم اسامی، موسسـه دارالهدی قم، 
بنیاد علمی - فرهنگی هاد نیز از جمله 
مراکز دینی در شهرهای اصفهان و قم 
هستند که تحت اشـراف حضرت آیت 
اهلل می باشـد. آیت اهلل ناصـری عاوه 
بر تاش هـای علمی و دینـی، هدایت 
و راهنمایـی مـردم طـاب و اهل علم 
در کارهـای خیـر نیز مشـارکت جدی 
دارد از جملـه ایـن اقدامـات می تـوان 
بـه تاش هـای ایشـان بـرای ایجـاد 
مراکـز بهداشـتی و درمانـی اشـاره 
کـرد. مرکـز درمانی حضـرت ولیعصر 
)عـج( و بخـش دیالیـز 2۰ تختخوابی 
آن بـا اهـدای شـش هـزار متـر زمین 
و دو هـزار متـر سـاختمان در سـال 
۸۷ توسـط ایشـان آغـاز و در سـال ۹1 
افتتاح شـد. بخـش دیالیز بیمارسـتان 
گلدیس شـاهین شـهر، بخـش دیالیز 
بیمارسـتان محمـد رسـول اهلل )ص( 
میمه، اورژانس شـبانه روزی دولت آباد 
نیز بـا همت ایشـان بـه نتیجه رسـید.

شکوهمندترین بدرقه
وداع پرشوراصفهان با عالم بزرگوار و معلّم اخاق برگزار شد؛
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شمشـیربازان اصفهانـی در مسـابقات انتخابی تیـم ملی زیر 
23 سـال موفـق به کسـب یـک مقـام قهرمانـی و 2 جایگاه 

سومی شـدند.
به گزارش ایرنـا، روابط عمومی هیات شمشـیربازی اصفهان 
روز یکشـنبه اعام کرد: در مسـابقات انتخابی اسـلحه فلوره 
44 بازیکـن از 15 اسـتان حضـور داشـتند که صـدرا جهانی 
از آذربایجـان شـرقی به مقام نخسـت دسـت یافـت، هادی 
رضـوی از آذربایجان غربی نایـب قهرمان شـد و علی امینی 

و صـدرا حسـینی هـر دو از اصفهان بطور مشـترک بـه مقام 
سوم رسـیدند.

در اسـلحه اپـه 53 بازیکـن از 1۹ اسـتان حضـور داشـتند که 
پس از انجام 1۹1 مسـابقه، محمد رضایی طـادی از اصفهان 
به مقـام قهرمانی رسـید، محمد علـی خاکزر نایـب قهرمان 
شـد و نیما خانکشـی از اردبیل و یاسـین نـوری از آذربایجان 

غربی بطـور مشـترک در جایگاه سـوم قـرار گرفتند.
مسـابقات انتخابی تیم ملی شمشـیربازی اسـلحه فلوره و اپه  

به مدت 2 روز در سـالن شـهید کاهدوز تهران برگزار شـد و 
شب گذشـته پایان یافت.

نفـرات برگزیده ایـن مسـابقات جهت حضـور در مسـابقات 
قهرمانـی زیـر 23 سـال آسـیا در کویـت بـه اردو دعـوت 

خواهنـد شـد.
اسـتان اصفهان با 2۸ شهرسـتان و افـزون بر پنـج میلیون و 
3۰۰ نفر جمعیت، حـدود 3۷5 هزار ورزشـکار سـازمان یافته 

و یک هـزار و ۷۰۰ باشـگاه دارد. 

 درخشش
در فلوره و اپه  

 شمشیربازان اصفهانی
 درمسابقات انتخابی تیم ملی
سه مقام کسب کردند

سرمقاله
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شهرستان

Isfahan News

فرماندار شاهین شهر و میمه با بیان اینکه 
اعتبارات تملک دارایی ۳۵ درصد رشد داشته 
است، گفت: ارتقای سطح کیفی تجهیزات 
امنیت  اداری در سطح شهرستان و تأمین 
و سالمت غذایی در بخش های کشاورزی 
تخصیص  اولویت های  از  دامپزشکی  و 
اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و توازن 

۱۴۰۱ است.
سید محمدرضا کاظمی طبا در گفت وگو با 
ایسنا ضمن گرامیداشت هفته دولت با بیان 
و  دارایی سرمایه ای  تملک  اعتبارات  اینکه 
توازن شاهین شهر و میمه نسبت به سال 
گذشته رشد ۳۵ درصدی داشته است، اظهار 
و  سرمایه ای  دارایی  تملک  اعتبارات  کرد: 
در سال ۱۴۰۱  میمه  و  توازن شاهین شهر 
ریال  میلیون   ۱۱۹ و  میلیارد   ۴۵۰ معادل 
اعتبارات  عادالنه  توزیع  رویکرد  با  و  بوده 
در راستای محرومیت زدایی و اولویت بخشی 
به نیازهای شهرستان از نگاه مردم بین ۳۴ 

دستگاه اجرایی و اداری توزیع شد.
وی با تأکید بر توزیع اعتبارات در راستای 
به توسعه زیرساخت های شهرستان،  توجه 
افزود: تکمیل طرح های نیمه تمام با اولویت 
و  درصد   ۵۰ باالی  پیشرفت  با  طرح های 
عدم تخصیص اعتبار برای آغاز طرح های 
جدید، ارتقای سطح کیفی تجهیزات اداری 
در سطح شهرستان خصوصاً بخش میمه، 
تأمین امنیت و سالمت غذایی در بخش های 
کشاورزی و دامپزشکی از دیگر اولویت های 
تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای 

و توازن ۱۴۰۱ است.
فرماندار شاهین شهر و میمه با بیان اینکه 
ایستگاه  به  یافته  تخصیص  اعتبارات  در 
هوایی  پایش  و  سنجش  هواشناسی، 
شاهد  را  درصدی   ۱۲۶۷ رشد  شهرستان 
هستیم، ادامه داد: اعتبارات تخصیص یافته 
به اداره هواشناسی شهرستان در سال گذشته 
۶۰۰ میلیون ریال بوده که امسال به ۸۲۰۰ 
میلیون ریال رسیده و اعتبارات اداره حفاظت 
محیط زیست از ۲۵۰ میلیون ریال در سال 
 ۳۵۰۰ به  درصدی   ۱۳۰۰ رشد  با  گذشته 

میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
وی درصد رشد تخصیص اعتبارات سازمان 
جهاد کشاورزی و اداره دامپزشکی شهرستان 
و ۱۵۰۰ درصد  ترتیب ۲۱۳  به  را هرکدام 
سازمان  اعتبارات  کرد:  تصریح  و  برشمرد 
جهاد کشاورزی از ۲۲۷۷۱ میلیون ریال سال 
گذشته به ۷۱۳۳۲ میلیون ریال و اعتبارات 
اداره  گذشته  سال  ریالی  میلیون   ۵۰۰
دامپزشکی شهرستان نیز به ۸۰۰۰ میلیون 

ریال رسیده است.
اعتبارات  بر تخصیص  تأکید  با  کاظمی طبا 
در  توازن  و  سرمایه ای  دارایی  تملک 
توسعه محوری،  رویکرد  با  شهرستان 
خاطرنشان کرد: در بخش نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس آموزش و پرورش با تخصیص 
۴۷۵۰۰ میلیون ریال اعتبارات تملک دارایی 
درصدی،   ۴۶ افزایش  توازن  و  سرمایه ای 
در بخش راهداری و حمل و نقل جاده ای 
تخصیص ۴۵۰۷۵ میلیون ریال اعتبارات ۶۲ 
درصد رشد و در بخش خدمات بهداشتی و 
علوم پزشکی با تخصیص ۳۳۰۰۰ میلیون 
توسعه  بخش  در  و  رشد  درصد   ۱۷ ریال 
بنیاد  روستایی  هادی  طرح های  و  مسکن 
مسکن انقالب اسالمی با تخصیص ۲۲۲۹۳ 
میلیون ریال رشد ۱۵۳ درصدی نسبت به 

سال گذشته رقم خورده است.
وی با بیان اینکه شاهین شهر و میمه یک 
در  کرد:  تصریح  است،  صنعتی  شهرستان 
اعتبارات  تجارت  و  معدن  صنعت،  بخش 
تملک دارایی و سرمایه ای از ۱۰ میلیون ریال 
با رشد ۲۴۰۰۰ درصدی به ۲۵۰۰ میلیون 
ریال افزایش یافته، همچنین تخصیص این 
اعتبارات به منابع طبیعی و آبخیزداری در 
نیازسنجی  در  تخصصی  مطالعات  راستای 
و مهار سیالب نیز از ۵۱۰۴ میلیون ریال با 
رشد ۳۵۶ درصدی به ۲۳۲۵۰ میلیون ریال 

افزایش یافته است.
فرماندار شاهین شهر و میمه با بیان اینکه 
بخش میمه شهرستان نیازمند نگاه ویژه و 
مستقل در راستای توسعه منطقه ای است، 
ادامه داد: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و 
توازن بخش میمه ۵۲۰۰۰ میلیون ریال بوده 
ریال  میلیون  اعتبارات، ۱۱۳۰۰  این  از  که 
به بنیاد مسکن انقالب اسالمی در راستای 
و  موته  ونداده،  لوشاب،  در  مسکن  توسعه 
ازان، ۸۰۰۰ میلیون ریال به آموزش پرورش، 
تجهیزات  توسعه  ریال  میلیون   ۷۵۰۰
بخشداری میمه، ۷۰۰۰ میلیون ریال منابع 
طبیعی و آبخیزداری و ۵۰۰۰ میلیون ریال 
به توسعه کتابخانه های عمومی این بخش 

اختصاص داده شده است.

سهماداراتشاهینشهر
ازاعتباراتتملکدارایی

گفت وگو

ISFAHAN
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گزارش تصویری

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی گفت: در 
یک جامعه مردم باید به پزشکان، قضات، روحانیون و نیروهای نظامی و 
انتظامی اعتماد داشته باشند که اگر غیر از این باشد قوام جامعه متزلزل 

می شود.
سید مسعود خاتمی، در مراسم تجلیل و قدردانی از پزشکان شهرستان 
گلپایگان با بیان اینکه کادر پزشکی در بحران ها رو سفید در آمده است، 
اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس پزشکان در جبهه ها و پشت جبهه 
همیشه فعال بودند و هنوز هم کادر پزشکی ما برای جانبازان خدمت 

رسانی می کنند و در دوران کرونا هم خوش درخشیدند و نباید مطالبات آنها 
به تعویق بیفتد. امیدواریم مسئوالن همواره قدردان زحمات کادر درمان و 

پزشکان باشند.
وی ادامه داد: در یک جامعه مردم باید به پزشکان، قضات، روحانیان و 
نیروهای نظامی و انتظامی اعتماد داشته باشند که اگر غیر از این باشد 
قوام جامعه متزلزل می شود. بخشی از حفظ حرمت پزشکان مربوط به 
خودشان است به همین دلیل نظام پزشکی راه اندازی شد و باید مراقب 

باشند قداست پزشکان حفظ شود و لطمه نبیند.

به گزارش ایسنا، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس، گفت: 
مشکالت باید حل و به پزشکان رسیدگی بهتری انجام شود، امیدوارم 
متولیان این موضوع از جمله وزارت بهداشت و درمان به این موضوع توجه 
بیشتری داشته باشند و قدردان کادر پزشکی باشند. همچنین انتظار داریم 
کادر پزشکی هم مراقب باشد که مبادا تعداد اندکی به قداست آنها ضربه 
بزنند. خاتمی افزود: اگر تعداد کمی از پزشکان بخواهند به این شغل مقدس 
نگاه بیزینسی داشته باشند توهین به علم پزشکی است، برای کار پزشکی 

که با سالمت و جان یک بیمار در ارتباط است نمی توان قیمتی گذاشت.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس:

قداستپزشکان
حفظشود

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آران و بیدگل از 
پایان دومین دوره مسابقات والیبال بانوان منطقه فرهنگی 

کاشان در نوش آباد خبر داد.
ابوذر فردنژاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: این دوره 
از مسابقات یادواره شهیده زهرا دهقانی با حضور ۱۰ تیم 
در سالن سردار شهید  ورزشکار  بانوی  و ۱۲۰  منتخب 

راحمی نوش آباد از روز عید قربان آغاز شده بود.
وی افزود: مسابقات با قهرمانی تیم هالل منیر و نایب 
قهرمانی تیم سورنا هر دو از آران و بیدگل پایان یافت و 
تیم بانوان نوش آباد به مقام سوم رسید. همچنین بانوان 
دست  به  را  اخالق  جام  کویرات  محمدآباد  نجوم  تیم 

آوردند.
نیز گفت: پژوهش های  رئیس شورای ورزش نوش آباد 
علمی، ورزش بانوان را فرصتی برای حفظ سالمت جامعه 
می داند و گرایش بانوان به ورزش بیشتر شده است، اما 

فراگیر شدن ورزش در زندگی آنان، نیازمند برنامه ریزی و 
حمایت دستگاه های اجرایی است.

سید مسعود علوی اظهار کرد: گرایش روز افزون بانوان 
به رشته های مختلف ورزشی، گرفتار مشکالتی نظیر نبود 
فضای مناسب و کمبود تجهیرات ورزشی در شهرهای 

کوچک و روستاها است.
وی افزود: امیدواریم که برنامه ریزی مسئوالن به گونه ای 
باشد که فضا برای ورزش بانوان در شهرهای کوچک و 
روستاها بیش از پیش فراهم شده و بسترهای الزم برای 
تحقق این امر مهم را فراهم کنند، زیرا در کالم رهبر 
فرزانه انقالب، دعوت به ورزش، به عنوان امر به معروف 

مورد تاکید قرار گرفته است.
ایجاد  و  ورزش  فرهنگ  ترویج  کرد:  تصریح  علوی 
دستگاه های  همه  همکاری  نیازمند  آن  زیرساخت های 
آنها  اثرگذارترین  از مهم ترین و  اجرایی است که یکی 

واسطه  به  شهری  مدیریت  مجموعه  است.  شهرداری 
برای  مناسبی  زمینه های  با شهروندان،  تعامل گسترده 

ترویج ورزش را در اختیار دارد.
تشکل  یک  آباد  نوش  ورزش  شورای  کرد:  تاکید  وی 
فعالیت  رسمی،  نهادهای  غیاب  در  که  است  مردمی 
می کند که عالوه بر توسعه ورزش همگانی، در حوزه سواد 
ورزشی شهروندان نیز تالش می کند، زیرا سالمت بانوان 

ضامن سالمت جامعه و توسعه ورزش در خانواده است.
به گزارش ایسنا، دانش آموز شهید زهرا دهقانی همراه 
برادرش حسن دهقانی در روز ۲۵ مرداد ۱۳۶۵، در جریان 
عملیات بمب گذاری در شهر قم به شهادت رسیدند. در 
توسط  مسابقات  مدال  و  جایزه  مسابقات،  پایان  آیین 
اداره های  مسئوالن  با حضور  دهقانی  شهیدان  خانواده 
شورای  و  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  و  بدنی  تربیت 

ورزش نوش آباد اهدا شد.

مراسم  دولت،  هفته  با  همزمان  گفت:  نطنز  فرماندار 
رونمایی از یادمان شهدای خلبان روستای طره از توابع 

شهرستان نطنز برگزار شد.
عباس ظریفی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: به همت 
ارتش جمهوری اسالمی ایران و مسئوالن شهرستانی 
یادمان شهدای خلبان در روستای  از  در هفته دولت 

طرِه بخش مرکزی شهرستان نطنز پرده برداری شد.
جنگنده  هواپیمای  یک  ماکت  نماد،  این  افزود:  وی 
ابعاد  در  روستا  این  خلبان  شهدای  یاد  به  که  است 

بزرگ، در ورودی این روستا نصب شده است.
فرماندار نطنز گفت: این روستا در زمان جنگ تحمیلی، 

۲۲ شهید را تقدیم انقالب اسالمی کرده که تعدادی از 
آنان، خلبانان تیز پرواز ارتش جمهوری اسالمی ایران 

بوده اند.
وی تصریح کرد: در این مراسم عالوه بر حضور مردم 
ارتش  از  شهرستان نطنز و روستای طره، مسئوالنی 
هوایی  نیروی  همچنین  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

ارتش به عنوان میهمانان ویژه حضور داشتند.
ظریفی خاطرنشان کرد: امروز زنده نگاه داشتن یاد و 
خاطره   شهدا واجب است و همه ما وظیفه داریم نسل 
جوان را با شهدا و رشادت های آنان آشنا کنیم و در 

عرصه جهاد تبیین کوشا باشیم.

فرماندار آران و بیدگل گفت: هفته دولت فرصتی 
برای گزارش خدمت دستگاه های دولتی به مردم 
است و در این هفته، ۴۸ طرح آموزشی، عمرانی 
و خدماتی با اعتباری بیش از ۱۴۰۰ میلیارد ریال 
یا  و  بهره برداری می رسد  به  این شهرستان،  در 

کلنگ زنی می شود.
علی اکبر رضایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
اعتبار ۱۹۰  با  خدماتی  از ۱۰ طرح  بهره برداری 
با هزینه  میلیارد ریال، ۲۰ طرح بخش عمرانی 
۳۳۰ میلیارد ریال و ۸ طرح آموزشی با اعتبار ۱۶۰ 
میلیارد ریال از جمله طرح هایی هستند که در هفته 

دولت به بهره برداری می رسند.
وی افزود: عملیات اجرایی ۱۰ طرح عمرانی در 
آغاز خواهد شد  این شهرستان  مناطق مختلف 
که برای بهره برداری از آنها اعتباری معادل ۷۲۰ 

میلیارد ریال هنزینه می شود.
رضایی تصریح کرد: مسئوالن دستگاه های اجرایی 
را  با حضور در جمع مردم، مسائل و مشکالت 
شناسایی کرده و با برنامه ریزی و خدمت بی منت 
برای برطرف کردن کمبودها و مشکالت تالش 
می کنند تا اعتماد آسیب دیده مردم را جبران کنند.

ویژگی  بیدگل گفت: مهم ترین  و  آران  فرماندار 
جمهوری اسالمی در اندیشه سیاسی امام خمینی 
)ره(، خدمت به مردم است و هفته دولت، باید هفته 
افتخار و سربلندی مدیرانی باشد که همت خود را 

صرف خدمت به مردم کرده اند.
رضایی افزود: همراهی مردم با دولت و پشتیبانی 
از برنامه های آن، عامل ثبات دولت و اقتدار آن 
است و این رابطه، با خدمت دولتمردان به مردم 

پایدار خواهد ماند.

فرمانـدار بوئین میاندشـت گفت: به مناسـبت 
هفتـه دولـت ۳۳ پـروژه بـا اعتبـاری افـزون 
بـر ۳۶ میلیـارد تومـان در ایـن شهرسـتان به 

می رسـد. بهره بـرداری 
دربـاره  ایسـنا  بـا  گفت وگـو  در  معصومـی 
بـه  دولـت  هفتـه  در  کـه  طرح هایـی 
گرامیداشـت  ضمـن  می رسـد  بهره بـرداری 
یـاد شـهیدان رجایـی و باهنـر، اظهـار کـرد: 
در هفتـه دولـت ۳۳ پـروژه بـا اعتبـار ۳۶.۲ 
میلیارد تومان در شهرسـتان بوئین میاندشـت 
از  بهره بـرداری  می رسـد.  بهره بـرداری  بـه 
مسـکن محرومـان، سـاختمان اداری کمیتـه 
روسـتاهای  هـادی  طـرح  اجـرای  امـداد، 
کـرچ و زرنـه، توسـعه سیسـتم های آبیـاری 
قنـوات،  مرمـت  و  بازسـازی  فشـار،  تحـت 
پانسـیون شـهر  و  داروخانـه  از  بهره بـرداری 

سـاختمان  و  باستان شناسـی  مـوزه  افـوس، 
مهمـی  طرح هـای  جملـه  از  هالل احمـر 

می رسـند. بهره بـرداری  بـه  کـه  هسـتند 
وی افـزود: همچنیـن ۸ پـروژه در بخش های 
کشـاورزی، آموزشـی و بهداشـت و درمان در 
شهرسـتان بوئین میاندشـت آمـاده کلنگ زنی 
هسـتند کـه بـرای بهره بـرداری کامـل ایـن 
تومـان  میلیـارد   ۲۲ از  بیـش  بـه  پروژه هـا 

اعتبـار نیاز اسـت.
فرمانـدار بوئیـن میاندشـت، خاطرنشـان کرد: 
غبارروبـی مـزار شـهیدان و ادای احتـرام بـه 
آنـان، میثـاق بـا شـهدای گمنـام و دیـدار بـا 
خانـواده شـهدا و جانبـازان و حضـور روسـای 
ادارات در قالب شـورای اداری در روسـتاهای 
در  کـه  اسـت  برنامه هایـی  دیگـر  از  هـدف 
هفتـه دولت در این شهرسـتان اجرا می شـود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آران و بیدگل:

پایانمسابقاتوالیبالبانوانمنطقهفرهنگیکاشاندرنوشآباد

فرماندار نطنز خبر داد:

رونماییازیادمانشهدایخلبانروستایطرهنطنز

فرماندار آران و بیدگل:

بهرهبرداریاز۳۸طرحدرشهرستانآرانوبیدگل

فرماندار بوئین میاندشت خبر داد:

بهرهبرداریاز۳۳پروژهدرشهرستانبوئینمیاندشت

رئیس جمعیت هالل احمر گفت: مرکز توانبخشی و پایگاه 
امدادی شهرستان گلپایگان تا پایان امسال تکمیل و راه 

اندازی می شود.
پیرحسین کولیوند در جریان سفر به شهرستان گلپایگان 
در جمع خبرنگاران با اشاره به نیمه تمام بودن ساختمان 
توانبخشی هالل احمر و پایگاه امدادی منطقه تصریح 
کرد: این ۲ محل با منابع مالی استانی و ملی تکمیل 

خواهد شد.
وی ادامه داد: امدادسرای شهرستان نیز با منابع جمعیت 
در  دیگر  سوی  از  می شود،  تکمیل  کشور  احمر  هالل 
صورت احداث پایگاه امداد جاده ای در این منطقه، تجهیز 

آن بر عهده ما خواهد بود.
رئیس جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد: مجوز داروخانه 
هالل احمر نیز از طریق سید مسعود خاتمی نماینده مردم 
گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی پیگیری 
و اخذ خواهد شد و سپس هالل احمر کشور راه اندازی و 

تکمیل آن را بر عهده خواهد داشت.
کولیوند با بیان اینکه هالل احمر شهرستان گلپایگان از 
از  این جمعیت  نیروهای  باالیی برخوردار است و  توان 
لحاظ عملیاتی وضعیت مناسبی دارند. اضافه کرد: تالش 
ما این است که تمام مجموعه های مورد اشاره تا آخر 

امسال به بهره برداری برسد.

وی همچنین گفت که احداث و راه اندازی پایگاه امداد و 
نجات دریاچه سد گلپایگان در دستور کار این نهاد است.

بازدید از پایگاه شهدای امدادگر و پایگاه شهید غزنوی 
واقع در روستای درب امامزاده ابراهیم و جمع بندی در 
ساختمان مرکزی شعبه گلپایگان برنامه های سفر یک 

روزه کولیوند به این شهرستان بود.
 استان اصفهان اکنون سه هزار و ۸۷۵ نجاتگر و امدادگر، 
۲۳ هزار عضو جوان و ۱۵ هزار داوطلب ثبت شده در 

سامانه دارد.
 ۱۸۰ در  جمعیت  نفر  هزار   ۹۰ با  گلپایگان  شهرستان 

کیلومتری شمال غرب اصفهان قرار دارد.

رئیس جمعیت هالل احمر مطرح کرد:

تکمیلمرکزتوانبخشیوپایگاهامدادیهاللاحمرشهرستانگلپایگان

در پی ارتحال آیت اهلل شیخ محمدعلی ناصری، شماری از مردم و مسئوالن استان 
در بیت این عالم انقالبی و یار صدیق انقالب و والیت حاضر شدند و مقام این عارف 

انقالبی را بزرگ داشتند. 
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Iran’s annual export of petro-
chemicals is expected to reach 
$18 billion in the current Iranian 
calendar year (ends on March 
20, 2023), the managing direc-
tor of National Petrochemical 
Company (NPC) announced.
Morteza Shahmirzaei said that 
currently, the petrochemical 
sector has the highest added 
value in the oil industry chain.
The official further put the coun-

try’s annual petrochemical pro-
duction capacity at 90 million 
tons.
“Some products were not con-
sidered in the previous periods 
and we were faced with their 
import at the cost of five bil-
lion dollars”, he said, adding, 
“The products of the propylene 
chain are of special importance 
and include 70 percent of the 
total petrochemical imports. 

To reduce the dependency, the 
petrochemical company has 
focused on the development of 
value chain projects.”
He went on to say that supply 
of propylene is important for 
the supply of feed for this chain, 
and currently the production 
capacity of propylene is one 
million tons per year, and the 
country’s need is more than this 
amount.

The official explained that 95 
percent of propylene produced 
in the country is used for the 
production of polypropylene 
and five percent is used in other 
sectors. On a global scale last 
year, 68 percent was in polypro-
pylene and 32 percent in other 
sectors, so Iran’s consumption 
pattern is different from the 
world’s pattern.
In the petrochemical indus-
try’s 10-year strategic outlook 
plan, 35 projects with a nomi-
nal capacity of 13 million tons 
per year for the production of 
propylene are predicted, which 
will increase the production ca-
pacity of propylene to 14 million 
tons, of which 11 million tons 
will be consumed in polypro-
pylene and three million tons 
in other sectors, Shahmirzaei 
announced.
Back in mid-May, the official 
had said that Iran exported 
petrochemical products valued 
at more than $15 billion in the 
past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20).
He said that of the mentioned 
$15 billion petchem revenues, 
over $12.5 billion was injected 
into the Forex Management In-
tegrated System, locally known 
as NIMA.
The petrochemical industry 
plays a crucial role in Iran’s 
non-oil economy, as the pet-
rochemical export is the sec-
ond-largest source of revenue 
for the country after crude oil. 

Petrochemical exports already 
constitute nearly 33 percent of 
the country’s non-oil exports.
The NPC’s managing director 
further stressed that petro-
chemical industry is a value and 
job-creating industry, which has 
no risk.
The official said that 69 pro-
duction units (including three 
service units which provide ser-
vices such as water, electricity, 
and steam for the production 
units) are now active in the 
petrochemical industry of Iran, 
which play some significant role 
in bringing foreign currency for 
the country.
Elsewhere in his remarks, Shah-
mirzaei stressed that domestic 
production should be realized in 
all sectors of the petrochemical 
industry.
A small part is still remained, so 
that this target will be achieved, 
he added.
Petrochemical Research and 
Technology Company and Re-
search Institute of Petroleum 
Industry in addition to the other 
related institutes and centers 
are taking all efforts in this due, 
the official added.
He mentioned West Eslam-Abad 
petrochemical project as one of 
the projects that all of its parts 
will be domestically produced.
“We should apply five techni-
cal knowledge for this project, 
which require some special 
preciseness and effort”, Shah-
mirzaei noted.

Annual petchem export expected to hit $18b by next March

Iran, Russia, China 
targets of U.S. mis-
information effort: 
report
Recent studies have uncovered ma-
terial about what appears to have 
been the ongoing U.S. disinforma-
tion campaigns on social media 
sites directed towards Iran, Russia, 
and China, as well as the usage of 
dozens of bogus accounts to spread 
pro-Western narratives.
In a study conducted by researchers 
from the Stanford Internet Obser-
vatory and the research company 
Graphika, it was found that pro-U.S. 
covert influence operations utilized 
deceptive techniques to sway pub-
lic opinion in West Asia and Central 
Asia for over five years.
The accounts running the activities 
posted articles in at least seven lan-
guages, including Farsi, Russian, 
Arabic, and Urdu, and frequently 
pretended to be news organizations 
or to be persons who weren’t real.
Some of the accounts posted links 
to websites maintained by the U.S. 
military as well as news pieces 
from media organizations financed 
by Washington, such as Voice of 
America and Radio Free Europe.
The country of origin of the ac-
counts, according to Meta, which 
owns Facebook, Instagram, and 
WhatsApp, was the United States, 
while according to Twitter, the pre-
sumptive countries of origin for the 
accounts were the United States 
and Britain.
The study also stated that in July 
and August, when the fraudulent 
pro-U.S. influence campaign was 
being promoted, Twitter and Meta 
erased hundreds of phony ac-
counts.
The Russian social media networks 
VKontakte and Odnoklassniki, 
Google’s YouTube, and Telegram 
were all utilized in the activities.
According to YouTube, multiple 
channels that were promoting U.S. 
foreign policy in Arabic, Farsi, and 
Russian, as well as channels con-
nected to a U.S. consulting busi-
ness, were removed. Based on the 
researchers, the accounts used 
regionally specific language and 
message.
Between November 2020 and June 
2022, a total of 21 Twitter accounts, 
six Instagram accounts, five Face-
book profiles, and two Facebook 
pages allegedly targeted Iranian 
audiences.
It was revealed that several of the 
aliases had possibly artificial intelli-
gence-generated profile images.
Many made an effort to appear au-
thentic by sprinkling poems and im-
ages of Persian cuisine with political 
messaging.
Numerous posts on Facebook and 
Instagram also unfairly contrasted 
chances for Iranian women with 
those available to women abroad.
In addition, 12 Twitter accounts, 10 
Facebook pages, 15 Facebook pro-
files, and 10 Instagram accounts 
were made with a Central Asian 
concentration between June 2020 
and March 2022.
These accounts subsequently post-
ed articles that sharply denounced 
Russia’s military campaign in 
Ukraine and supported anti-Russian 
demonstrations taking place in Cen-
tral Asian nations.
Another set of reports honed down 
on West Asia, praising U.S. efforts in 
Iraq and using encounters between 
U.S. troops and Syrian children to 
support Washington’s occupation 
of Syrian territory and theft of the 
natural riches of the Arab nation.
The research shows that none of the 
propaganda tactics were successful 
in reaching a sizable audience.
Only 19% of the discovered covert 
accounts had more than 1,000 fol-
lowers, and the majority of posts 
and tweets only garnered a handful 
of likes or retweets.
The study is one of the most thor-
ough evaluations to date of a cov-
ert, pro-U.S. influence campaign, 
according to Shelby Grossman, a 
member of the research team that 
published the report.

Iran, Nigeria ink 
MOU to expand 
energy coopera-
tion

Iran and Nigeria have signed a 
memorandum of understanding 
(MOU) to expand cooperation 
in various energy fields, Shana 
reported.
The MOU was signed by Iranian 
Oil Minister Javad Oji and Min-
ister of State for Petroleum Re-
sources of Nigeria Timipre Sylva 
in Tehran on Saturday.
Sylva who visited Tehran on top 
of a high-ranking delegation 
was received by Oji at the place 
of the Oil Ministry to discuss 
avenues of mutual cooperation 
between the two countries.
Exporting technical and engi-
neering services to Nigeria, col-
laborating with Nigerian compa-
nies for manufacturing dual-fuel 
cars, using Nigeria’s capabilities 
in the field of Liquified Natural 
Gas (LNG), developing Nigeria’s 
oil and gas fields and the recon-
struction and renovation of Ni-
gerian refineries are among the 
fields of cooperation covered in 
the MOU.
Speaking at the meeting with 
Sylva, Oji referred to the poten-
tials of Iran and Nigeria in the 
energy sector and expressed 
hope that signing such MOUs 
would pave the way for increas-
ing cooperation between the 
two countries.
Mentioning the negotiations 
held between Iran and Nigeria 
on the sidelines of the recent 
Gas Exporting Countries Forum 
(GECF)’s summit, Oji said Iran 
and Nigeria are both members 
of the Organization of Petroleum 
Exporting Countries (OPEC), 
OPEC+, and the GECF, which 
makes the energy cooperation 
between the two sides easily 
possible.
Iran and Nigeria have large re-
serves of oil and gas and Nigeria 
is the sixth exporter of LNG in 
the world, the minister stressed.
The Nigerian minister for his 
part emphasized that Iran and 
Nigeria have had a lot of bilater-
al cooperation under the frame-
work of OPEC, JECF, and OPEC+ 
alliance, saying: “Today, a good 
memorandum was signed be-
tween the two countries for 
the transfer of technology and 
engineering services from Iran 
to Nigeria, development of Ni-
geria’s oil and gas fields and 
manufacturing of dual-fuel cars 
in Nigeria.”

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

Iran into 2022 
Asian Men’s U20 
Volleyball Cham-
pionship semis
Iran defeated Saudi Arabia in 
straight sets (25-20, 25-15, 
25-21) on Friday to book a 
place in the 2022 Asian Men’s 
U20 Volleyball Championship 
semifinals.
The 2022 Asian Men’s U20 
Volleyball Championship is the 
21st edition of the Asian Men’s 
U20 Volleyball Championship, 
a biennial international volley-
ball tournament organized by 
the Asian Volleyball Confeder-
ation (AVC) with Bahrain Vol-
leyball Association (BVA).
The tournament is being held 
in Riffa, Bahrain from Aug. 22 
to 29.
This tournament serves as 
qualification tournament for 
2023 FIVB Volleyball Men’s 
U21 World Championship.
The top two teams will book 
their places at the World 
Championship.

Transit of commodities through Iran 
increased 25 percent in the first five 
months of the current Iranian calendar 
year (March 21-August 22), as com-
pared to the same period of time in the 
past year, the head of the Islamic Re-
public of Iran Customs Administration 

(IRICA) announced.
Alireza Moghadasi said that six million 
tons of commodities have been trans-
ited via the country in the five-month 
period.
After seven years of reduction in the 
transit of goods from the country, the 

growth path of transit resumed in the 
past Iranian calendar year 1400 (end-
ed on March 20) and with the pas-
sage of 12.65 million tons of goods 
through Iran, a growth of 68 percent 
was achieved, the spokesman of IRI-
CA has previously noted.
The 68-percent growth in transit last 
year and the 39-percent rise in the 
first two months of this year prom-
ise to reach 15 million tons of goods 
passing through Iran in the current 
year, which has been unprecedented 
in the entire history of the country, 
Ruhollah Latifi added.
The policy of paying attention to 
neighbors and developing political 
and economic relations with neigh-
boring countries in the current gov-
ernment, increasing attention to road 
and rail routes in the world and the 
efforts and cooperation of transpor-
tation and trade-related organizations 
in establishing or activating corridors 
through the country has led to sig-

nificant growth in transit of goods 
through Iran.
Iran is one of the countries that has 
a special status in trade and transit 
relations due to its strategic location 
and special geography, as the country 
is the passage of several important in-
ternational corridors.
Considering its geographical location, 
Iran can play a significant role in the 
transit of goods in the region and ben-
efit a lot from its status in this due.
Paying attention to upstream docu-
ments, especially the country’s devel-
opment plans, and the government’s 
decision to develop transit, paying 
special attention to infrastructure 
development, reducing transit time, 
making it cheaper to cross Iran and 
making more advantages over com-
petitors, due to the short path for 
customers, can lead to facilitating 
the development of transit so that the 
country can reach the desired growth 
in this due.

Transit of goods via Iran rises 25% in 5 months on year

The value of Iran’s non-oil exports 
reached $20.924 billion in the first 
five months of the current Iranian 
calendar year (March 21-August 22), 
up 21 percent compared to the last 
year’s same period, the head of the 
Islamic Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA) announced.
According to Alireza Moghadasi, Iran 
exported 44 million tons of non-oil 
commodities in the mentioned five 
months which was 3.5 percent less 
than the figure for the previous year’s 
same period, IRNA reported.
Meanwhile, some 14 million tons of 
goods valued at $21.665 billion were 
imported into the country, indicating 
a 19-percent rise in terms of value 
compared to the last year’s same 
time span, he said.
The weight of the imported goods 
declined by 8.5 percent, year on year, 
the official added.
In total, the Islamic Republic trad-
ed about 58 million tons of non-oil 
goods worth $42.589 billion with its 

trade partners in the first five months 
of the current Iranian calendar year, 
up about 23 percent in terms of val-
ue.
Iran’s top export destinations during 
this period were China, Iraq, United 
Arab Emirates (UAE), Turkey, and In-

dia, according to Moghadasi.

Liquid propane, methanol, liquefied 
natural gas, polyethylene, iron, and 
steel ingots were among the top ex-
ported items in the said five months.
The country’s top five sources of im-

ports during these five months were 
the UAE, China, Turkey, India, and 
Russia.
As previously announced by Mogha-
dasi, the value of Iran’s non-oil trade 
rose 38 percent in the past Iranian 
calendar year 1400, as compared to 
the previous year.
Moghadasi put the country’s non-oil 
trade at 162 million tons worth $100 
billion in the past year.
He said that Iran exported 122 million 
tons of non-oil products worth $48 
billion in the previous year, which 
was $14 billion (41 percent) more 
than the figure for the preceding year.
The country’s non-oil trade record in 
1400 was reached while the tough-
est sanctions were imposed on Iran, 
but thanks to God and the efforts of 
entrepreneurs, producers, and the 
cooperation of foreign trade-related 
organizations, a historical record was 
achieved in the past year which was 
unprecedented in recent decades, the 
official has underlined.

Iran’s 5-month non-oil exports increase 21%
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 Iran international winger Allahyar 
Sayyadmanesh underwent surgery 
in London.
He suffered a torn hamstring in the 
match against Burnley 10 days ago 
and underwent surgery earlier this 
week.

Allahyar is likely to be sidelined for 
around three months putting his hopes 
of appearing at this winter’s World Cup 
in Qatar in serious jeopardy.
Hull City coach Shota Arveladze had 
said the player would be sidelined 
for five or six weeks.

Allahyar 
Sayyadmanesh 
undergoes sur-
gery

ICCIMA stresses 
need for estab-
lishing railway 
regulatory body

During a meeting of the Iran 
Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agricul-
ture (ICCIMA)’s Transport 
and Logistics Committee on 
Saturday, the members of the 
committee stressed the need 
for establishing a regulatory 
body in the country’s railway 
industry, the ICCIMA portal 
reported.
The attendees of the men-
tioned meeting emphasized 
that necessary provisions 
should be made in the Sev-
enth Five-year National De-
velopment Plan for the oper-
ation of a regulatory body in 
the railway industry and the 
private sector should also be 
able to have a stronger role in 
the industry.
Speaking at the meeting, Ali 
Hosseini, the head of the IC-
CIMA Transport and Logistics 
Committee enumerated some 
of the challenges and prob-
lems of the country’s trans-
portation industry and said: 
“The transportation industry 
is one of the industries that 
operate in direct connection 
with all economic sectors 
and the conditions governing 
it have significant effects on 
the market. Therefore, paying 
attention to the needs of this 
industry should be the prior-
ity in defining the country’s 
economic and legislative pro-
grams.”
He further pointed to some 
of the issues of the railway 
industry, saying: “There is not 
enough productivity in this 
industry. We have problems 
in railway management and 
our approach in this field is 
uneconomical. Due to the low 
speed of rail transportation 
and the lack of efficiency, a 
regulatory body should be es-
tablished. If we want to reach 
the transit goals of 30 to 50 
million tons per year, the rail 
industry must be developed.”

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

74,000 business 
licenses issued 
in 5 months
Iranian Industry, Mining and 
Trade Minister Reza Fatemi-
Amin said on Friday that his 
ministry has issued 74,000 
business licenses for appli-
cants since the beginning of 
the current Iranian calendar 
year (March 21), IRIB re-
ported.
“So far, 240,000 license ap-
plications have been regis-
tered in the national license 
portal, and licenses have 
been issued for 74,000 ap-
plicants,” Fatemi-Amin said.
The minister referred to 
some of the government’s 
measures to promote do-
mestic production including 
creating economic stability, 
creating a national licensing 
portal, removing some pro-
duction barriers, and mak-
ing the country’s economic 
information available to the 
people, saying that these 
measures have resulted in 
positive outcomes despite 
the sanctions and difficult 
global economic conditions.

Some Reasons Why 
Teamwork Matters!

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.potential.com/articles/5-important-reasons-why-teamwork-matters/

Being a master of one or a jack-of-all-
trades in today’s world does not bring 
about success if you are unable to work 
as part of a team. The importance of 
teamwork cannot be stressed enough!
Look:
A leader that can’t work with a team, 
is a failure!
Leaders that develop great teams 
around them have two things that they 
do well:
• they have a lot of emotional intelli-
gence and
• are able to provide a clear vision for 
the team.
 Well, you are probably wondering what 
the team members need to have:
The team members themselves also 
need to possess high emotional intel-
ligence so that they interact with each 
other with the least amount of friction.
The importance of teamwork is essen-
tial in today’s multidisciplinary world. 
In the past, during the industrial era 
when most jobs were represented by 
people on a manufacturing line doing 
one thing all day – teamwork wasn’t as 
important as it is today. 
In today’s knowledge economy, most 
of our jobs involve interacting with oth-
ers that are not even in the same line 
of profession. The need for effective 
teamwork is critical for any business.
The ability to simultaneously perform 
as an individual and together with your 
colleagues or employees in effective 
teamwork is key to attaining growth 

and success.
In every aspect of a business, the di-
verse skills of teams are needed for 
reaching success. Make use of every 
opportunity you have to engage in 
teamwork so you develop effective 
communication skills.
Steve Jobs changed the whole pattern 
of living with his innovative and crea-
tive mind. However, without his team 
of hard-working professionals and 
their abilities, his innovations would 
not have reached the hands of so many 
people around the world.
In effect, teamwork is important and 
essential in order to accomplish the 
overall objectives and goals of an or-
ganization.
Still not convinced of the importance of 
teamwork, or you need to know more 
about the benefits of teamwork? 
The following 5 reasons summarize 
the importance of teamwork and why 
it matters to you:
• Teamwork motivates unity in the 
workplace
A teamwork environment promotes an 
atmosphere that fosters friendship and 
loyalty. These close-knit relationships 
motivate employees in parallel and 
align them to work harder, cooperate 
and be supportive of one another.
Individuals possess diverse talents, 
weaknesses, communication skills, 
strengths, and habits. Therefore, 
when a teamwork environment is not 
encouraged this can pose many chal-

lenges towards achieving the overall 
goals and objectives. This creates an 
environment where employees be-
come focused on promoting their own 
achievements and competing against 
their fellow colleagues. Ultimately, this 
can lead to an unhealthy and inefficient 
working environment.
When teamwork is working the whole 
team would be motivated and working 
toward the same goal in harmony.
– Listen to our teamwork fundamentals 
audio course:
• Teamwork offers differing perspec-
tives and feedback
Good teamwork structures provide 
your organization with a diversity of 
thought, creativity, perspectives, op-
portunities, and problem-solving ap-
proaches. A proper team environment 
allows individuals to brainstorm col-
lectively, which in turn increases their 
success to problem solve and arrive 
at solutions more efficiently and effec-
tively.
Sharing differing opinions and experi-
ences strengthens accountability and 
can help make effective decisions fast-
er, than when done alone.
Team effort increases output by having 
quick feedback and multiple sets of 
skills come into play to support your 
work. You can do the stages of de-
signing, planning, and implementation 
much more efficiently when a team is 
functioning well.
• Teamwork provides improved effi-

ciency and productivity
When incorporating teamwork strat-
egies, you become more efficient and 
productive. This is because it allows 
the workload to be shared, reducing 
the pressure on individuals, and ensure 
tasks are completed within a set time 
frame. It also allows goals to be more 
attainable, enhances the optimization 
of performance, improves job satisfac-
tion and increases work pace.
Ultimately, when a group of individu-
als works together, compared to one 
person working alone, they promote a 
more efficient work output and are able 
to complete tasks faster due to many 
minds intertwined on the same goals 
and objectives of the business.
• Teamwork provides great learning 
opportunities
Working in a team enables us to learn 
from one another’s mistakes. You are 
able to avoid future errors, gain insight 
from differing perspectives, and learn 
new concepts from more experienced 
colleagues.
In addition, individuals can expand 
their skill sets, discover fresh ideas 
from newer colleagues and therefore 
ascertain more effective approach-
es and solutions towards the tasks at 
hand.
• Teamwork promotes workplace syn-
ergy
Mutual support shared goals, coopera-
tion and encouragement provide work-
place synergy. With this, team mem-

bers are able to feel a greater sense 
of accomplishment, are collectively 
responsible for outcomes achieved and 
feed individuals with the incentive to 
perform at higher levels.
When team members are aware of their 
own responsibilities and roles, as well 
as the significance of their output being 
relied upon by the rest of their team, 
team members will be driven to share 
the same vision, values, and goals. The 
result creates a workplace environment 
based on fellowship, trust, support, re-
spect, and cooperation.
 Without the ability to effectively work 
in a team environment, you could delay 
the success of developing, formulating 
and implementing new and innovative 
ideas. The ability to problem solve is 
reduced, as well as the attainment of 
meeting goals and objectives, in turn, 
limiting the efficiency and effectiveness 
of growing a successful company is 
hindered.
 I’m sure that by now you are totally 
convinced about the importance of 
teamwork, but if you would like to see 
more benefits, here’s a video from our 
teamwork course that gives you yet an-
other perspective.
The synergy of individuals is a pow-
erful and strong instrument; don’t be 
fooled by the idea that working alone 
brings glory. Working alone may help 
your ego sometimes, however, will 
not necessarily make you a regular 
winner!

 TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), rose 7,671 
points to 1.45 million on Saturday.
As reported, over 6.766 billion se-
curities worth 48.112 trillion rials 
(about $171.8 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index rose 7,756 
points and the second market’s in-
dex gained 9,014 points.
TEDPIX fell 9,004 points (0.62 per-
cent) in the past Iranian calendar 
week (ended on Friday).
As reported, 32.361 billion secu-
rities worth 219.753 trillion rials 
(about $784.83 million) were traded 
through 1.741 deals at the TSE in the 
past week.
The number and value of traded se-
curities dropped 20.4 percent and 
5.4 percent, respectively, while the 
number of deals fell 7.18 percent in 
the past week from the preceding 
week.
TSE is one of the four Iranian stock 
exchanges, the other three ones are 
Iran Mercantile Exchange (IME), Iran 
Energy Exchange (IRENEX), and 
Iran’s over-the-counter (OTC) mar-

ket, known as Iran Fara Bourse (IFB).
Senior stock market analyst, Ashkan 
Zoudfekr, believes government must 
support the stock market against 
other parallel competitors like mon-
ey and property markets.
“Considering the fact that the capital 
market provides liquidity and dyna-
mism to the economy, and is a use-
ful and active part of the country’s 
economic development, strength-
ening it should become a priority for 
the government,” Zoudfekr said.
Stating that lack of sufficient atten-
tion and determination by the gov-
ernment to regulate and supervise 
speculative markets has caused li-
quidity to be guided to such markets 
and become idle and unproductive.
The expert further stressed that the 
government needs to formulate a 
specific strategy for the capital mar-
ket to be followed by other institu-
tions. He noted that the representa-
tives of Stock Exchange Organization 
(SEO) should be actively collaborat-
ing with the country’s legislative and 
decision-making institutions to im-
prove the market’s condition.

TEDPIX gains 7,600 points on Saturday

Head of Iran’s Securities and Exchange 
Organization (SEO) has said his organi-
zation is collaborating with the Industry, 
Mining, and Trade Ministry to facilitate 
the sale of Iranian-made cars at the 
country’s merchandise exchange.
“We are trying to continue our positive 
interaction and cooperation with the 
Ministry of Industry, Mining and Trade 
to make the necessary preparations for 
introducing more cars into Iran Mer-
chandise Exchange (IME),” Majid Eshqi 
told IRNA on Saturday.
“Our goal is not only to sale cars in the 
merchandise exchange, but also to acti-
vate the capacities of the capital market 
to finance the country’s automobile in-

dustry, and there are tools in the capital 
market like bonds and certificates of 
deposit ready to be used in this regard,” 
he added.
The official noted that over the past few 
days SEO has had positive negotiations 
with the country’s automobile manufac-
turers for the allocation of resources 
for the development of new platforms 
and the quality improvement of current 
products.
As IRNA reported, after the approval of 
the Stock Exchange Supreme Council 
regarding the sale of cars at IME, 350 
Fidelity and 250 Dignity vehicles be-
longing to Bahman Motor Group were 
offered at the mentioned exchange on 

August 17.
Following the mentioned offering, last 
week, Eshqi announced the offering of 
some Iran Khodro (IKCO) vehicles at 
the merchandise exchange, saying: “We 
were facing obstacles for the offering of 
cars in the stock exchange and now the 
problems have been resolved and we 
managed to offer some cars in this mar-
ket and two products of Iran Khodro will 
soon enter the merchandise exchange 
board.”
Later, IME announced in a statement 
that 500 HAIMA vehicles manufactured 
by IKCO would be offered at IME on Au-
gust 28 as the first round of IKCO offer-
ings in the merchandise exchange.

SEO collaborating with Industry 
Ministry to facilitate offering cars at IME
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 آزاده سـلیمان نـژاد  مدیـر 
عامـل شـرکت توزیـع برق اسـتان 
اصفهـان گفت: امسـال طـی هفته 
دولـت ۲۵۰ پروژه بـا اعتبـاری بالغ 
بر ۵۰۰ میلیارد تومـان در حوزه های 
برق رسـانی، توسـعه مشـترکین 
جدید و پایداری شـبکه در شـرکت 
توزیع برق اسـتان اصفهـان به بهره 

بـرداری می رسـد.
حمیـد عالقـه منـدان در نشسـت 
خبری بـا اصحاب رسـانه بـا اعالم 
این مطلب گفت: در طـرح مدیریت 
بـار بـا توجـه بـه همـکاری بخش 
کشـاورزی، کشـاورزانی کـه بیـن 
چهار تـا پنج سـاعت چاه هـای خود 
را خامـوش کردنـد، مصـرف بـرق 
آنها تا پایـان همـان روز رایگان بود 
و تقریبًا دو سـوم کشـاورزان استان 
تابسـتان امسـال بـا مـا همـکاری 

کردنـد.
بـه گفتـه عالقـه منـدان امسـال با 
همـکاری وزارت صمـت، طـرح 
مدیریـت بـار در حـوزه صنعـت و 
شـرکت شـهرک ها انجـام شـد، 
بـا همـکاری بخـش  همچنیـن 
کشـاورزی، تابسـتان امسـال در 
بخش خانگـی و تجاری خاموشـی 

شـتیم، ندا
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع بـرق 
اسـتان تأکیـد کـرد: در تابسـتان 
امسـال، ۷۸ درصـد مـردم اسـتان 
رعایـت الگـوی مصـرف داشـتند و 
پاداش هایـی بـرای آنهـا در نظـر 
گرفته شـد، ایـن در حالی اسـت که 
بـه گفتـه وی ۲۲ درصد مشـترکین 
الگـوی مصـرف را رعایـت نکردند.

عالقـه منـدان بـا بیـان بـه اینکـه 
بـرای صنایعی کـه مصـرف باالی 
بـرق دارنـد، جرایمـی وضـع شـده 
اسـت، گفـت: شـرکت توزیـع برق 

اسـتان اصفهـان در مجمـوع حدود 
۱۰۰ میلیـارد تومـان از مشـترکین 

بـرق خـود مطالبـه دارد.
وی همچنیـن گفـت: از ابتـدای 
سـال جاری تا هفته دولت امسـال، 
حدود ۱۸ هـزار و ۳۱ متقاضی جدید 
در اسـتان بـه شـبکه بـرق متصـل 
شـدند که بـرای آنهـا بالغ بـر ۳۲۴ 
میلیـارد تومـان هزینـه شـبکه و 

زیرسـاخت اجـرا شـده اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع بـرق 
اسـتان بـا بیـان اینکـه نگرانـی و 
مشـکالت بـرق در دوران تابسـتان 
مربـوط بـه عـدم تـوازن تولیـد و 
مصـرف بـرق اسـت، گفـت: آنچه 
در حـوزه افزایش و توسـعه بـرق بر 
عهـده شـرکت های توزیـع اسـت، 
گسـترش نیروگاه خورشیدی پشت 
بامـی اسـت کـه اسـتان اصفهـان 
بـا ۱۸ مـگاوات تولیـد نیـروگاه 
خورشـیدی پشـت بامـی کـه اکثراً 
پنج کیلو واتی اسـت، رتبه نخسـت 

کشـور را دارد.
وی افـزود: ۱۸ هزار کیلومتر شـبکه 
فشـار ضعیـف در اسـتان اصفهـان 
وجـود دارد کـه تاکنـون ۱۰ هـزار 
کیلومتـر آن به شـبکه خـود نگهدار 
تبدیل شـده اسـت و تا سـال ۱۴۰۲ 
کل شـبکه فشـار ضعیف به شـبکه 

خود نگهـدار تبدیـل خواهد شـد.
در ادامـه ایـن نشسـت معـاون 
شـرکت  مشـترکین  خدمـات 
اصفهـان  اسـتان  بـرق  توزیـع 
گفـت: شـرکت توزیـع برق اسـتان 
اصفهـان چهارمین شـرکت کشـور 
از نظـر فروش انـرژی اسـت، جعفر 
بحرینـی افـزود: سـال گذشـته ۱۱ 
میلیـارد کیلـووات سـاعت فـروش 
انـرژی داشـتیم، البتـه طـی پنـج 
ماهـه امسـال در مقایسـه بـا سـال 

گذشـته تنهـا دو درصـد فـروش 
انرژی داشتیم که نشـان از موفقیت 
طرح هـای مدیریت بار اسـتان بوده 

اسـت.
تشـویق  طـرح  مـورد  در  وی 
مشـترکان خانگـی کـه امسـال 
الگـوی مصـرف را رعایـت کردند 
و از میـزان مصـرف مشـابه سـال 
گذشـته نیز کمتـر مصـرف کردند، 
گفـت: مبلـغ کل تشـویقی کـه 
تاکنـون بابـت رعایـت الگـوی 
خـود  مشـترکین  بـه  مصـرف 
پرداخـت کرده ایـم، ۳۰ میلیـارد 

تومـان اسـت.
معاون خدمات مشـترکین شـرکت 
توزیـع بـرق اسـتان بـا اشـاره بـه 
اینکـه سـاختار تعرفه هـا در بخـش 
خانگی پله ای اسـت، افـزود: الگوی 
مصرف بـرق در شـهرهای مختلف 
متفـاوت اسـت، امـا ۷۸ درصـد 
مشـترکین ما زیـر الگـوی مصرف 

هسـتند.
بحرینـی در مـورد توسـعه خدمات 
غیرحضـوری شـرکت توزیـع برق 
اسـتان اصفهـان، گفـت: خدمـات 
غیرحضـوری این شـرکت از طریق 
مرکـز سـمیع بـه شـماره ۳۷۱۲۱ 
اسـت که ایـن سـامانه روزانـه پنج 
هـزار تمـاس تلفنـی ثبـت می کند 
کـه ۶۰ درصـد ایـن تماس هـا 
مشـاوره بـوده و منجـر بـه ثبـت 

درخواسـت نمی شـود.
معاون بهـره برداری شـرکت توزیع 
بـرق اسـتان اصفهـان نیـز در ادامه 
ایـن جلسـه بـا بیـان اینکـه تمـام 
مشـترکین بـرق اسـتان می تواننـد 
وارد برنامه تولید انرژی خورشـیدی 
شـوند، گفت: امسـال هزار مگاوات 
توسـعه انـرژی خورشـیدی ۱۰ 
مـگاوات بـرای اسـتان اصفهـان 

پیـش بینی شـده اسـت.
محمدحسـین اسـتکی افـزود: نرخ 

خرید تضمینـی انرژی خورشـیدی 
نسـبت به فروش مـا قابل مقایسـه 
و برای مشـترکین به صرفه اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه در اسـتان 
اصفهـان هشـت هـزار کیلومتـر 
شـبکه مسـی برق داریـم کـه باید 
تبدیل به شـبکه خود نگهدار شـود، 
گفـت: تـا پایـان سـال ۱۴۰۳ تمام 
شـبکه مسـی بـرق اسـتان خـود 

نگهـدار شـود
از دیگـر کارشناسـان حاضـر در 
نشسـت معـاون برنامـه ریـزی 
شـرکت توزیع برق اسـتان اصفهان 
بـود، روسـتایی در مـورد میـزان 
خاموشـی ایـن شـرکت در سـال 
گفت: تا سـال ۹۲ میزان خاموشـی 
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان ۷۰۰ 
دقیقـه بود که تـا پایان سـال ۱۴۰۰ 
به ۲۰۰ دقیقـه کاهش یافـت و قرار 
اسـت تا پایـان سـال ۱۴۰۵ بـه ۴۰ 

دقیقـه برسـد.
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 زهـرا وفایـی  عضـو مجمـع نماینـدگان 
اسـتان اصفهان در مجلس شـورای اسالمی 
گفـت: اگـر شـرایط بـه همیـن منـوال ادامه 
داشـته باشـد، سـاکنان اصفهـان ناچـار بـه 
مهاجرت هسـتند، خشـکی این رود در میزان 
ورود گردشـگر بـه این اسـتان تأثیر گذاشـته 
تـا جایی کـه در طـی سـال های اخیر شـاهد 
گردشـگری معکوس به این شـهر توریستی 

بودیـم.
حسـین میرزایـی در مـورد آخریـن وضعیت 
زاینـده رود گفـت: اگـر وزیـر نیـرو بخواهـد 

راه حـل قطعـی بـرای احیـای زاینـده رود 
وجـود دارد و اگـر محرابیـان اراده ای بـرای 
احیـای دوبـاره آن نداشـته باشـد بـی شـک 
امیـدی برای حیـات این رود نیسـت؛ در حال 
حاضر مشـکل احیـای زاینده رود خواسـتن و 

نخواسـتن وزیـر اسـت.
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلس شـورای 
اسـالمی ادامه داد: برای احیای دوباره زاینده 
رود در سـفر هیئت دولت به اصفهان شخص 
وزیـر نیـرو قول هـای بـرای رفـع تشـنگی 
ایـن رود داد کـه متاسـفانه بسـیاری از وعده 

و وعیدهـای داده شـده جامـه عمل نپوشـید 
و امـروز همچنـان ایـن رودخانـه خشـک 
اسـت. اگـر بـه مشـکل خشکسـالی زاینـده 
رود به صـورت جدی توجه نشـود، بی شـک 
بـا مشـکالت امنیتـی روبـرو خواهیـم بـود؛ 
امیدواریـم عـالج واقعه قبـل از وقـوع حادثه 

صـورت پذیـرد.

میرزایـی یـادآور شـد: پیگیری هـا از طریـق 
معـاون پارلمانـی و معـاون اجرایـی رئیـس 
جمهـور و وزیـر نیـرو انجام شـده اسـت، اگر 

این پیگیری ها بـه ثمر نرسـد دولت، مجلس 
و دیگـر ارکان نظـام نیـز پشـتوانه مردمـی و 
سـرمایه اجتماعی خود را در اسـتان اصفهان 
بـا ۶ میلیـون جمعیت از دسـت خواهنـد داد.

وی درخصوص سیالب های اخیردراصفهان 
تاکیـد کـرد: بارندگی هـای اخیردراسـتان 
اصفهـان ودرحـوزه زاینـده رود نبـود؛ ایـن 
بارش هـا در حـوزه میمـه و برخـوار رخ داد و 
ارتباطـی به حـوزه آبریـز زاینده رود نداشـت 
و بـه لحـاظ مهندسـی و حسـاب های فنـی 

محسـوب نمی شـود.

رییـس اتـاق بازرگانـی اصفهـان از بهبـود ۱۰ رتبـه ای شـاخص 
محیـط کسـب و کار اسـتان اصفهـان در بهـار ۱۴۰۱ خبـر داد و 
تصریح کـرد: شـاخص محیـط کسـب و کار اسـتان اصفهـان از 
زمسـتان ۱۳۹۷ تـا بهـار ۱۴۰۱ مجموعـاً ۱۷ رتبـه بهبـود یافت.

مسـعود گلشـیرازی با بیان اهمیت شـاخص فضای کسـب و کار 
در توسعه سـرمایه گذاری، تولید و اشتغال اسـتان و کشور تصریح 
کرد: هیـات نماینـدگان دوره نهـم اتاق اصفهـان همـواره بهبود 
فضـای کسـب و کار اسـتان، شـاخص گرایـی و کمـک بـه رفع 
مشـکالت فعاالن اقتصادی و بهبود محیط کسـب و کار استان را 

در اولویـت برنامه هـای خـود قـرار داده اند.
دبیر شـورای گفتگوی دولـت و بخش خصوصی اسـتان اصفهان 
افزود: کسـب رتبه ۵ شـاخص محیط کسب و کار کشـور بهترین 
عملکرد اقتصاد اسـتان در حوزه محیط کسـب و کار از آغاز اجرای 

طرح پایش ملـی محیط کسـب و کار در پاییز ۱۳۹۵ بوده اسـت.
 گلشـیرازی اسـتمرار بهبود شـاخص محیط کسـب و کار استان 
را نتیجـه همدلی و همـکاری بخش خصوصـی و دولتی بـه ویژه 
عزم راسـخ برای تحقق شـعار پشـتیبانی و مانـع زدایـی از تولید و 
توسعه اشـتغال، همچنین برگزاری منسـجم و اثر بخش جلسات 
شـورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل استان 

در سـال های گذشـته دانست.
رئیس اتـاق بازرگانی اصفهان بـا تاکید بر اینکه فضای نامناسـب 
کسب و کار در سـال های گذشـته یکی از مهم ترین دغدغه های 
مدیـران و فعاالن اقتصادی اسـتان بوده اسـت تصریح کـرد رتبه 

۲۳ و ۲۴ اصفهـان در شـاخص محیط کسـب و کار در سـال های 
۹۶ و ۹۷ سـبب شـد هیات نماینـدگان فعلی اتاق اصفهـان بهبود 
شـاخص های اقتصادی اسـتان به ویژه بهبود محیط کسب و کار 
را در اولویـت اهـداف و برنامه های خود بـرای اتـاق بازرگانی دوره 

نهم قـرار دهند.
وی با اشـاره به رتبه ۲۴ اسـتان اصفهان در شاخص محیط کسب 
و کار در سـال ۹۷ و بهبـود ۱۹ رتبـه ای آن در بهـار ۱۴۰۱ تصریح 
کرد: هیـات نماینـدگان دوره نهم اتـاق بازرگانی اصفهـان وفاق، 
همدلی و هـم افزایی میان فعـاالن اقتصادی بخـش خصوصی و 
دولت و حمایت از توسـعه اقتصادی و اشتغال اسـتان را مهم ترین 
برنامه خود برای حمایت از بهبود فضای کسـب و کار قـرار داد که 
خوشـبختانه به رغم وجود تحریم های ظالمانـه غرب و همچنین 
وقوع پاندمـی کرونا شـاهد بهبود چشـمگیر محیط کسـب و کار 

اسـتان هستیم.
 گلشـیرازی در ادامه به تشـریح اقدامات پارلمان بخش خصوصی 
اصفهان با هدف بهبود محیط کسـب و کار پرداخـت و افزود: اتاق 
بازرگانـی اصفهـان در دوره نهم فعالیـت خود، عـالوه بر پیگیری 
مشـکالت کالن اقتصاد اسـتان و کشور، رفع مشـکالت موردی 
اعضـاء و فعـاالن اقتصـادی را نیـز در اولویـت فعالیت هـای خود 
قرار داده اسـت و با تشـکیل میزهای تخصصی در بانک مرکزی، 
وزارت صمـت، گمـرک و میـز تجـارت فرامـرزی و همچنیـن 
برگـزاری رویدادهـای ملـی و اسـتانی جهـت پیگیـری و رفـع 
مشـکالت فعاالن اقتصـادی در حوزه های مختلف کسـب و کار، 

گام هـای ارزشـمندی در این حوزه برداشـته اسـت.
 وی تشـکیل شـتاب دهنده تجارت بردار به منظور شـتابدهی به 
فعالیت های اقتصادی و کسـب و کارهای اسـتان در حوزه توسعه 
صـادرات، تجـارت الکترونیـک و بازاریابـی و فروش را بـه همراه 
ایجـاد مرکـز تخصصـی کسـب و کار و اسـتفاده از ظرفیت های 
رسـانه ملی بـه منظـور پیگیـری مشـکالت حوزه هـای مختلف 
کسـب وکار از دیگر اقدامات مهم اتـاق اصفهان به منظـور ارتقاء 

اکوسیسـتم اقتصادی اسـتان بیـان کرد.
دبیر شـورای گفتگـو در ادامه ابـراز امیـدواری کرد بـا حمایت ها و 
برنامه هـای دولت سـیزدهم، بـه ویژه عزم راسـخ اسـتاندار جوان 
و انقالبـی اسـتان بـرای حمایـت از تولید و اشـتغال اسـتان، روند 
بهبود محیط کسـب و کار اسـتمرار یافته و شاهد توسـعه سرمایه 

گذاری اسـتان باشیم.
الزم به ذکر اسـت قانـون بهبود مسـتمر محیـط کسـب وکار در 
سـال ۱۳۹۰ در مجلـس شـورای اسـالمی تصویـب شـد کـه به 
موجب ایـن قانـون، به منظـور اطـالع سیاسـتگذاران از وضعیت 
محیط کسـب و کار کشـور، شـاخص های ملی و اسـتانی محیط 
کسـب و کار بـه طـور سـاالنه و فصلـی بـا همـکاری اتاق هـای 
بازرگانی، تعاون و اصناف کشـور اسـتخراج و معرفی می گردد. بر 
مبنای آخرین گزارش، شـاخص فضـای کسـب و کار اصفهان از 
۵.۵۷ در زمسـتان ۱۴۰۰ بـه ۵.۷۹ در بهار ۱۴۰۱ تغییـر یافت. این 
شـاخص عددی بین یـک تا ۱۰ می باشـد کـه کاهش آن نشـان 

دهنده بهبـود فضای کسـب و کار اسـت.

درگفت وگو با عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان مطرح شد:

خشکی زاینده رود عامل اصلی گردشگری معکوس

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:

بهبود 10 رتبه ای شاخص محیط کسب و کار استان اصفهان

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان درنشست خبری اعالم کرد:

بهره برداری از۲۵0 پروژه با اعتباربالغ بر ۵00 میلیارد تومان درهفته دولت

سعید ابراهیمی در سیزدهمین نشست برخط ساالنه مشترک انجمن های دوستی 
ایران و چین گفت: مناسبات تاریخی دو کشور ایران و چین و روابط دوستانه و پایدار 
دو شهر اصفهان و شیان، تکیه گاهی محکم برای برنامه ریزی استراتژیک جهت 

شکل دهی به همکاری های آینده است.
 او افزود: روابط ایران و چین به قدمت تاریخ است؛ رابطه ای که عمر آن از تأسیس 

تعداد زیادی از کشورها قدیمی تر بوده و همواره دستورکار متنوعی داشته است.
به گفته ابراهیمی دو کشور از همان آغاز، روابط در هم تنیده اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسی داشته اند و فرازهای مناسباتشان به مراتب بیشتر از نشیب ها بوده است.

او خاطرنشان کرد: در دهه های اخیر با ایجاد تنوع در نظریات روابط بین الملل و 
آغاز ایفای نقش شهرها در نظام جهانی، اصفهان نخستین تجربه خود را با شیان 
آغاز کرد و اولین پیمان خواهرخواندگی اصفهان با شهر شیان در می ۱۹۸۹ به 

امضا رسید.
او افزود: این ارتباط در مدت بیش از ۳۰ سال همواره در حال توسعه و رو به رشد 
بوده است و این در حالی است که دو کشور اراده زیادی برای همکاری های 
مشترک دارند و این اراده در سند همکاری های ۲۵ ساله ایران و چین تجلی 

یافته است.
بحث  شهری  همکاری های  عینی  مصادیق  از  یکی   •

هوشمندسازی است
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تأکید کرد: تقویت 
روابط شهری و استانی می تواند در تحقق اهداف دو کشور مؤثر واقع شود و 
با عنایت به این مهم از دولت های متبوع خود می خواهیم تا از نقش فزاینده 

شهرداری های و استانداری ها در روابط مشترک حمایت کنند.
او یکی از مصادیق عینی همکاری های شهری را بحث هوشمند سازی دانست و 

گفت: شرکت های دو طرف می توانند در این زمینه با هم همکاری کنند.
او افزود: جاده ابریشم طی قرن ها مسیر تعامل دو کشور بوده و ارتباطات مردم با 
یکدیگر در بستر این جاده کهن نه تنها روابط اقتصادی و تجاری را به اوج رسانده، 

بلکه آثار ماندگار فرهنگی داشته است.
به گفته ابراهیمی تبادالت جاده ابریشم که سنگ بنای تعدادی از تحوالت مهم 

جامعه بشری است، می تواند الهام بخش ابتکارات مهمی در جهان امروز باشد.
او تأکید کرد: احیای جاده ابریشم که با پروژه های گوناگون و از همه مهمتر 
ابتکار "کمربند و جاده" جمهوری خلق چین در جریان است، می تواند بازیگران و 
موضوعات متنوع تری را نیز در برگیرد و اصفهان این اراده را دارد تا همکاری های 
گسترده ای را با شهر خواهرخوانده خود شیان و دیگر شهرهای چین در دستور 

کار قرار دهد.
معاون شهردار اصفهان تأکید کرد: موفقیت جاده ابریشم به خاطر مزیت پیوستگی 
آن در امتداد مسیری طوالنی بوده است که این مزیت می تواند یکی از راهبردهای 
مهم ما را شکل دهد و عالوه بر توسعه مناسبات دوجانبه، همکاری های چندجانبه 
شهرهای ایران، چین و نیز شهرهای کشورهای آسیای مرکزی و حتی قفقاز و 

غرب آسیا مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
گفتنی است، رئیس انجمن دوستی چین با کشورهای خارجی، رئیس انجمن 
دوستی ایران و چین، سفرای حال و سابق ایران و چین، لو الی شنگ؛ عضو 
کمیته دائمی کمیته حزب شهرداری و معاون شهردار شیان و نمایندگان همه 
استانداری ها و شهرهای خواهرخوانده ایران و چین از حاضران در این نشست 

بودند.

 مریـم محسـنی  معاون برنامه ریزی و توسـعه سرمایه 
انسـانی شـهردار اصفهان گفت: اصفهان ایـن اراده 
را دارد تـا همکاری هـای گسـترده ای را بـا شـهر 
خواهرخوانـده خود شـیان و دیگر شـهرهای چین، 

در دسـتور کار قـرار دهد.

 معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهردار اصفهان مطرح کرد:

 آمادگی اصفهان برای همکاری
با شیان و دیگر شهرهای چین

گزارش

استاندار اصفهان گفت: هنوز گزارش 
رسمی در زمینه تحقیق و تفحص فوالد 
مبارکه اعالم نشده است، اما ما نباید نگاه 
خود به ظرفیت های فوالد مبارکه را تغییر 
دهیم. سید رضا مرتضوی در نخستین 
نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به 
مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
استان اصفهان طی یکسال گذشته اظهار 
کرد: دراین بازه زمانی این جلسات به 
صورت منظم تشکیل و خروجی آن نیز 
یک هزار و ۳۹۰ مصوبه بوده است. وی 
افزود: بر اساس این مصوبات مشکالت 
۹۵۰ واحد صنعتی برطرف شد که دراین 
بین ۲۱۹ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید 

بازگشت.
استاندار اصفهان با بیان اینکه مصوبات 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان 
اصفهان در یک سال اخیر اشتغال ۶ هزار 
نفر را تثبیت کرده است، افزود: برای این 
واحدهای صنفی هفت هزار میلیارد تومان 

تسهیالت دریافت شده است.
وی همچنین به پیگیری چالش های مهم 
استان در زمینه اختالفات ملکی نیز اضافه 
کرد: از جمله اقدامات صورت گرفته در این 
زمینه تعیین تکلیف زمین های علی آباد 
کلنگان پس از ۴۷ سال بود؛ همچنین 
ابالغ طرح تفصیلی شهر کاشان پس از ۱۰ 

سال نیز محقق شده است.
مرتضوی توسعه واحدهای آموزش فنی 
و حرفه ای را نیز در دستور کار دولت در 
استان اصفهان اعالم کرد و گفت: برای 
این امر ۵۰۰ میلیون تومان از سوی خیران 
و ۹۰۰ میلیارد تومان از محل مصوبات 
سفر رئیس جمهوردر نظر گرفته شده 

است.
وی با اشاره به تصویب ۴ هزار میلیارد 
تومان با ۲۷ قرارداد در حوزه راهداری 
در استان اصفهان در سفر استانی رئیس 
جمهور گفت: در این زمینه پروژه های 
راهسازی جدید در دستور کار قرار گرفته 

است.
مرتضوی با بیان اینکه بیش از ۲۳۰ هزار 
واحد مسکن باید طی چهار سال آینده 
در دستور کار قرار گیرد، ابراز داشت: در 
این شرایط باید هر سال ۵۰ هزار واحد 
مسکونی بسازیم، باید توجه داشت که 
۱۴۰ هزار نفر نیز از استان در نهضت ملی 

مسکن ثبت نام قطعی شده اند.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد از زمین های 
اقدام ملی مسکن در استان اصفهان تعیین 
تکلیف شده است، افزود: برای ۲۰ هزار 
واحد نیز پروانه ساختمان واگذار شده 

است.
استاندار اصفهان در خصوص نرخ بیکاری 
در استان اصفهان نیز ابراز داشت: علی رغم 
تالش های بسیار و کاهش نرخ بیکاری 
استان در زمستان سال گذشته از ۱۲.۶ 
به ۹.۵ درصد اما باز دوباره در سال جاری 
افزایش نرخ بیکاری هستیم که امیدواریم 
با راه اندازی پروژه های مسکونی بار دیگر 
شاهد کاهش نرخ بیکاری در استان باشیم.

نباید نگاه خود به ظرفیت های 
فوالد مبارکه را تغییر دهیم

استاندار اصفهان:

 خبر
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مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اصفهـان گفـت: همزمـان با 
هفتـه دولـت، ۸۴۳ پـروژه مخابراتـی بـا اعتبـار بالغ بـر ۲ هـزار و ۸۵۹ 

میلیـون ریـال، در سـطح اسـتان بـه بهره بـرداری می رسـد.
جعفر ُمطلب زاده، اظهار داشـت: ۸۳۹ پـروژه از این تعداد به سـایت های 
سـیار )همراه اول( و شـرکت مخابرات ایران در مخابرات منطقه اسـتان 
اختصاص دارد که شـامل ۶۱۹ پـروژه شـرکت مخابرات بـا اعتبار بیش 
از ۱۹۹ میلیـون ریـال و ۲۲۰ پـروژه در زمینه سـایت های همـراه اول با 

اعتبار بالـغ بر ۲ هـزار و ۶۶۰ میلیون ریال اسـت.

وی بـا اشـاره به سـه پـروژه قابـل افتتـاح زیرسـاختی در اسـتان اظهار 
داشـت: ایـن پروژه هـا شـامل توسـعه ظرفیـت مرکـز تبـادل ترافیـک 
داخـل کشـور، توسـعه و تکمیـل زیرسـاخت بـرق و خرید تجهیـزات و 
خدمات سـامانه "NTP server" با سـرمایه ۸۶ میلیـارد و ۸۶۰ میلیون 

ریال اسـت.
مدیـرکل ارتباطات و فنـاوری اطالعـات اصفهـان گفـت: همچنین در 
این هفته، پـروژه به روزرسـانی فنـاوری ۵G در زمینه شـرکت خدماتی 

ارتباطـی ایرانسـل در شهرسـتان مبارکه بـه بهره برداری رسـید.

وی با اشـاره به اینکه ضریـب نفوذ اینترنت سـیار و ثابت در روسـتاهای 
باالی ۲۰ خانوار اسـتان ۸۳ درصد اسـت، خاطرنشـان کرد: این شاخص 
بـرای اپراتور همـراه اول ۶۳.۵، برای اپراتور ایرانسـل ۳۳ و بـرای رایتل 
۳.۵ درصد اسـت. ُمطلـب زاده ادامه داد: تعداد مشـترکان همـراه اول در 
اسـتان پنج میلیون و ۵۶۷ هزار و ۷۹۲ خط و تعداد مشـترکان ایرانسل ۲ 
میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۹۷ مشـترک اسـت. وی تصریح کـرد: هم اینک 
تمـام شـهرهای اسـتان اصفهـان از پوشـش نسـل های سـوم و چهارم 

تلفن همـراه برخوردارند.

همزمان با هفته دولت؛

۸۴۳ پروژه مخابراتی 
در استان اصفهان آماده 
بهره برداری است
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 رضا اخلاق پور  نگاهـی به رونـد بازار سـرمایه در 
ماه هـای گذشـته نشـان می دهد کـه وضعیـت بورس 
درمردادماه هم شـرایط بدی داشـت و با ریـزش همراه 
بود. شـاخص کل کـه تیرمـاه در سـطح یـک میلیون 
و ۴۷۱ هـزار و ۸۹۸ واحـدی بـه کار خـود پایـان داد، 
در آخریـن روز معامالتـی مـرداد مـاه بـه سـطح یک 
میلیون و ۴۲۴ هزار و ۴۸۹ واحد رسـید. بـه این ترتیب، 
نماگر بـورس در مردادماه سـال جـاری نسـبت به ماه 
قبل - تیر مـاه - بـا ۳، ۲۲ درصدافت و )ثبـت( بازدهی 

منفـی ۴، ۴ درصد بـه کار خود پایـان داد.
• شلهریورماه، شلروعی متفلاوت بلرای 

بلورس
پـس از کاهـش مـداوم شـاخص کل بازارسـرمایه 
درماه هـای گذشـته، باالخره ایـن شـاخص در آخرین 
روز معامالتـی هفتـه گذشـته -۲ شـهریورماه - با ۱0 
هـزار و ۸۹6 واحد افزایـش - معـادل 0.۷6 درصد- به 
کار خـود پایـان داد. در روز چهارشـنبه هفتـه گذشـته؛ 
اکثـر نمادهـای بـازار سـرمایه بـا افزایـش تقاضـا 
روبـرو شـدند وارزش معامـالت خـرد –معامـالت 
اشـخاص حقیقـی – هـم دوبـاره بـه بیـش از ۳ هـزار 
میلیارد تومـان رسـید. موضوعی که از یکسـو، ریشـه 
در اخبـار امیدوارکننـده برجامـی و همچنیـن شـرایط 
مثبـت بازارهای جهانـی دارد و از سـوی دیگر، انتشـار 
اطالعیـه ای درخصـوص افزایـش یـک درصـدی 
دامنه نوسـان بـازار بـورس و فرابـورس و رسـیدن آن 
به ۷ درصـد - از دوشـنبه هفته جـاری - که بـه اعتقاد 
کارشناسـان می تواند به نفع بازارسـرمایه باشـد؛ سبب 
شـد تـا شـاخص کل بـورس درآخریـن روز معامالتی 

هفتـه گذشـته، سـبزپوش بـه کار خـود پایـان دهد.
• سیاسلت اقتصلاد بلازار آزاد، راه نجلات 

بلورس
بـورس؛ بـازاری اسـت کـه قیمـت سـهام در آن بایـد 

بر اسـاس عرضـه و تقاضـا تعیین شـود، اما متاسـفانه 
در برخـی مواقـع مداخلـه سیاسـتگذاران اقتصـادی 
ازطریـق قیمت گـذاری دسـتوری - کـه معمـوآل بـا 
هـدف کنتـرل تـورم انجـام می شـود-، در کنار سـایر 
ابهام ها و ریسـک های موجود در بازار سـرمایه موجب 
می گـردد تـا معامله گـران امیـد چندانـی بـرای عبـور 
از رکـود معامالتـی و برگشـت شـاخص بـورس بـه 
روزهای اوج خود نداشـته باشـند. در دوسـال گذشـته، 
بـورس تهـران بارهـا تحت تاثیـر مداخالت دسـتوری 
بـا کاهـش سـودآوری شـرکت های فعـال در بـازار 
سـرمایه مواجـه بـوده اسـت. ایـن تعدیالت کـه بعضًا 

موجـب ناامیـدی سـهامداران و سـرعت بخشـیدن 
بـه خـروج نقدینگی هـا از بـورس شـد، بـر نوسـانات 
روزافزون شـاخص کل بازارسـرمایه دامن زده است. در 
مجمـوع، به نظر می رسـد در بـازاری کـه بـا ابهام ها و 
ریسک های مختلف سیسـتماتیک از جمله نامشخص 
بودن نتیجه مذاکـرات هسـته ای، نوسـان های روزانه 
قیمـت ارز، قیمت گذاری هـای دسـتوری و جذابیـت 
بازارهای موازی دسـت بـه گریبان اسـت، انتظار برای 
رشـد شـاخص بورس و یا حداقـل حرکـت آن برروی 
ریـل تعادلـی، انتظـاری خـوش بینانـه و یـا حداقـل 

موقتی باشـد.

• سلهام شلرکت های کوچلک در کانلون 
توجله معاملله گلران

در روزهـای گذشـته، سـهام شـرکت های کوچـک 
بیش از شـرکت های بـزرگ مـورد توجـه معامله گران 
و فعاالن بازار سـرمایه قرارگرفت و باعث شـد تا نماگر 
بورس با افزایـش ارتفاع روبه رو شـود. به نظر می رسـد 
تغییر در آرایـش معامالتـی سـرمایه گذاران و اقبال به 
سـمت شـرکت های کوچک به دلیل اثرپذیـری کمتر 
سهام این شـرکت ها نسـبت به ریسـک های داخلی و 
خارجی اسـت. این روند که به خصوص پـس از احیای 
برجـام می تواند باعـث تعدیـالت مثبت دربسـیاری از 

شـرکت های کوچـک و متوسـط ازجملـه بانک هـا و 
شـرکت های حمل و نقل شـود، در حالـی نقطه عطفی 
بـرای رشـد شـاخص کل بـورس محسـوب می شـود 
کـه هنـوز اعتمـاد بـه بازارسـرمایه برنگشـته اسـت و 
سـرمایه گذاران بـه دلیـل ابهام هـا و ریسـک های 
سیسـتماتیک بازار، چشم انداز روشـنی برای معامالت 

آتی خـود نمی تواننـد ترسـیم کنند.
مذاکلرات  نتیجله  بلودن  نامشلخص   •

بلزرگ ابهاملی  هسلته ای، 
به نظر می رسـد در هفته پیش رو، شـاخص کل بورس 
تحـت تأثیـر اخبـار و شـایعات مربـوط بـه مذاکـرات 
هسـته ای و احیـای برجـام، نوسـانی دنبـال شـود. 
بنابرایـن در چنیـن وضعیتی بهتر اسـت منتظـر ماند و 
دید کـه نتیجه مذاکرات هسـته ای که مدت هاسـت به 
یکی از بزرگترین ابهام ها و ریسـک های بازارسـرمایه 
تبدیـل شـده اسـت، چـه می شـود. بـورس تهـران، 
بازاری اسـت که می توانـد از احیای برجام منتفع شـود 
و در بلند مدت سـودده شـود. حتی در صـورت کاهش 
قیمـت سـهام شـرکت های صـادرات محور بـه دلیل 
کاهش نـرخ ارز -پـس از احیـای برجـام -، پیش بینی 
می شـود که ایـن کاهش موقتی باشـد و پـس از مدتی 
بـه دلیـل لغـو محدودیت هـای صادراتـی، سـوددهی 
این شـرکت ها و بازدهی سـهام آنهاهم افزایـش یابد. 
بنابرایـن در چنیـن شـرایطی مشـخص شـدن نتیجه 
مذاکـرات هسـته ای، می تواند تکلیـف سـهامداران را 
تا حد زیـادی روشـن کنـد و معامله گـران می توانند بر 
اساس آن؛ اسـتراتژی خود را تنظیم کنند. لذا در شرایط 
فعلی و تا زمان مشخص شـدن نتیجه قطعی مذاکرات 
هسـته ای، بهتـر اسـت معامله گـران سـهام یـا صبـر 
پیشـه نمایند و یا بر اسـاس تحلیـل بنیادی نسـبت به 

معامالت سـهام اقـدام نمایند تـا متضرر نشـوند.
کارشناس بورس و بازار سرمایه

گونـــاگون
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 معـاون تعـاون اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اسـتان اصفهـان از اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

انتخـاب ۱۴ تعاونی برتـر ایـن اسـتان از بیـن ۳۱۴ تعاونی خبـر داد.
روح االمین امیری، اظهار داشـت: این ۱۴ شـرکت از بیـن ۳۱۴ تعاونی که 
در هفدهمیـن جشـنواره تعاونی هـای برتر اسـتان ثبت نـام کـرده بودند، 

برگزیده شـدند.
وی با اعالم این که ۳۱۴ شـرکت تعاونی و اتحادیه از سراسـر استان در این 
جشنواره شرکت داشـتند، افزود: این تعداد شـرکت  پس از بررسی مدارک 
و مسـتندات ثبت نام کننـدگان در گرایش هـای اتحادیه، صنعتـی، تأمین 
نیاز تولیدکنندگان، تأمین نیاز مصرف کننـدگان، تولیدی و توزیعی، تأمین 
نیاز صنفی، معدنی، کشـاورزی، مسـکن، عمرانی، خدمـات، اعتبار، حمل 

و نقل و فرش دسـتباف، بعنوان تعاونی های برتر اسـتانی انتخاب شـدند.
وی ادامـه داد: داوری جشـنواره تعاونـی هـای برتر در قالب شـاخص های 
کمی شـامل بهبـود وضعیـت مالـی، بهبـود جایـگاه کسـب و کار، بهبود 
قانونمنـدی و شـاخص هـای کیفـی برنامـه محـوری، هویـت سـازی و 
برندسـازی، مسـوولیت اجتماعـی و زیسـت محیطی، رضایت منـدی 
مشـتریان و اعضا در سـامانه جامع هوشـمند بخش تعاون صـورت گرفته 

اسـت.
معاون تعـاون اداره کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان اصفهان اظهار 
داشـت: مجمـوع آمـار ثبت نـام کننـدگان در ایـن جشـنواره نسـبت بـه 

جشـنواره سـال گذشـته ۳۸0 درصد رشـد داشـته است.

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

14 تعاونی برتر استان اصفهان انتخاب شدند 

 حسین محزونیه  شاید به 
ندازه دیگر میوه ها  ا طالبی به 
اهیمتی داده نشود، اما باید بدانید 
دارای  تابستانی  این میوه  که 
این  است.  بی نظیری  خواص 
میوه تابستانی خوشمزه و آبدار، 
برخالف ظاهر عجیب و غریبی که 
دارد، سرشا ازمواد مغذی است. اگر 
هنگام خرید از میوه فروشی اصاًل 
سمت خرید طالبی نمی روید، با 
خواندن این مقاله متوجه خواهید 
شد که باید این میوه خوشمزه را 
در لیست خرید خود قرار دهید. 
در کل اضافه کردن میوه به رژیم 
غذایی مفید است؛ ازجمله طالبی 
که سرشار از مواد مغذی می باشد.

• بتاکاروتن
مقدار بتاکاروتن موجود در طالبی، 
هویج  در  موجود  بتاکارون  با 
برابری می کند. بتاکاروتن نوعی 
کاروتنوئید- رنگدانه هایی که 
مسئول رنگ روشن در میوه ها و 
سبزیجات هستند- می باشد. پس 
از مصرف میوه ها و سبزیجات 
حاوی بتاکاروتن، این ماده یا به 
ویتامین A تبدیل می شود یا به 
عنوان یک آنتی اکسیدان قوی 
عمل می کند و با رادیکال های 
آزاد که به سلول های بدن حمله 
می کنند، مبارزه می کند. ویتامین 
A برای سالمت چشم، گلبول های 
سیستم  و سالمت  سالم  قرمز 

ایمنی مفید است.
• فوالت

فوالت با نام ویتامین B-۹ نیز 
که  زمانی  می شود.  شناخته 
ویتامین B-۹ به طور طبیعی در 
غذاها موجود باشد، فوالت نامیده 
می شود؛ و زمانی که در مکمل ها 
و غذاهای غنی شده وجود داشته 
باشد، اسید فولیک نامیده می شود. 
فوالت از نقایص مادرزادی لوله 
بیفیدا  اسپاینال  مانند  عصبی 

جلوگیری می کند.
• فیبر

فیبرعالوه بررفع یبوست، فواید 
دیگری نیز به همراه دارد از جمله: 
کاهش خطر بیماری های قلبی و 
دیابت، ایجاد احساس سیری و 

کمک به کاهش وزن.
• پتاسیم

یک تکه طالبی با اندازه متوسط، 
دارای ۴ درصد از ارزش روزانه 
یک  پتاسیم  می باشد.  پتاسیم 
ماده معدنی الکترولیت ضروری 
است. به گفته انجمن قلب آمریکا، 
پتاسیم باعث حفظ تعادل مناسب 
آب بین سلول ها و مایعات بدن 
می شود. به عالوه، پتاسیم برای 
سالمت اعصاب و انقباض مناسب 
عضالت ضروری است. خوردن 
یک میان وعده غنی از پتاسیم 
مانند طالبی بعد از ورزش می تواند 
به جبران الکترولیت های تخلیه 

شده کمک کند.
• دیگر ویتامین ها و مواد 

معدنی
یک فنجان طالبی حاوی ۱.5 
گرم پروتئین است. بعالوه حاوی 
مقادیر کمی ازدیگر ویتامین ها و 
مواد معدنی نیز می باشد، از جمله: 
کولین،  نیاسین،   ،K ویتامین 
کلسیم، منیزیم، فسفر، فلزروی، 
فلز مس، منگنز، سلنیوم. طالبی 
به دلیل دارا بودن فواید ذکر شده، 

یک میوه مغذی و کامل است.
www.healthline.com/health/
food-nutrition/benefits-of-
cantaloupe#takeaway

زندگی سالم
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دوست بی نظیر 
تابستانی

با خواص طالبی آشنا هستید؟!

نامشخص بودن نتیجه مذاکرات ابهامی بزرگ در بازار بورس ایجاد کرده است؛

شاخص  تردید در اوج! 

 سعید واعظ  سپاهان با برد برابر نساجی در اصفهان و با توجه به اینکه 
هیچ تیمی تا پایان هفته دوم نتوانسته دو برد کسب کند، در صدر جدول 
رقابت های لیگ برتر قرارگرفته است. آن ها در دو هفته اول رقابت ها 
توانستند استقالل، قهرمان فصل پیش لیگ برتر را که یک فصل بدون 
باخت را سپری کرده بود، شکست دهند و در ادامه برابر نساجی، قهرمان 
فصل پیش جام حذفی به پیروزی رسیدند تا کیفیت باالی خود را در همین 
ابتدای بازی ها ثابت کنند. آنچه مشخص است سبک و شیوه بازی سپاهان 
نسبت به دو فصل قبل تغییراتی داشته و به نظر می رسد هرچه که بازی ها 
جلوتر برود، این تیم از تفکرات محرم نوید کیا فاصله گرفته تا مورایس تیم 

دلخواه خود را بسازد.
• تاکتیک طایی پوشان

سـپاهان در هـر دو بـازی ابتدایـی خـود با چینـش پایـه ۴۳۳ بـه میدان 
رفـت. البتـه نوعـی از ۴۳۳ کـه در دقایـق مختلـف بـازی دسـتخوش 
تغییراتـی می شـود و حتـی آرایـش ۴۱۴۱ و یـا ۴5۱ بـه خـود می گیرد. 
سـپاهان برعکس فصـل پیش به جـای پـرس از بـاال، پـرس را از میانه 
زمین انجـام می دهـد و طبیعتاً خـط دفاعی ۴ نفـره تیم مورایس بسـیار 
پایین تـر از فصل گذشـته بـازی می کند. تیـم مورایـس نشـان داده که 
عالقـه بـه ایـن موضـوع دارد کـه در درجـه اول گلـی را دریافـت نکند 
و از ایـن جهـت شـاهد حمـالت بی محابـای آن هـا هماننـد دو فصـل 
پیش نیسـتیم. آن هـا در این فصـل عالقه کمتـری به داشـتن مالکیت 
توپ دارنـد و سـعی می کننـد بـا دادن توپ بـه حریـف، فضاهـای بازی 
را کنترل کنند. سـینگرهای تیم سـپاهان به شـدت در کارهـای دفاعی 
مشـارکت می کنند و با کاهش فاصله طولی و عرضی بیـن بازیکنان این 
تیم به خصوص در فاز دفـاع، خلق موقعیت روی دروازه این تیم مشـکل 
به نظـر می رسـد. سـپاهان در هـر دو بـازی اول خـود و به خصـوص در 
بازی با اسـتقالل عقب نشسـت و سـعی کرد با قرار دادن تله پرس هایی 
در میانـه زمین و پـس از بازپس گیری تـوپ، با یک انتقال مثبت سـریع، 
خود را بـه دروازه حریف برسـاند کـه هر دو گل بـازی با اسـتقالل از این 
شـیوه به ثمر رسـید و در بـازی بـا نسـاجی هم بارهـا و بارها با اسـتفاده 

از ایـن روش، روی دروازه نسـاجی خطرنـاک ظاهر شـدند. راهکار دیگر 
سـپاهان در این دو بـازی بـرای خلـق موقعیت، ارسـال توپ هـای بلند 
بـرای شـهریار مغانلو و اسـتفاده از توپ های سـوم توسـط سـینگرهای 

این تیـم بوده اسـت.
• آمار دو بازی سپاهان

 آن هـا در دو بـازی اول فصل بـه طور متوسـط در هـر بـازی ۳۹۷ پاس 
به یکدیگـر داده اند کـه بسـیار پایین تـر از میانگین فصل پیـش این تیم 
است. سـپاهان برعکس رویکرد دو فصل گذشـته خود که اصرار زیادی 
به انجام بازی مالکانه داشـت، در دو بـازی ابتدای این فصـل تنها و تنها 
میانگیـن مالکیت تـوپ 50 درصد را به ثبت رسـانده اسـت. سـپاهان در 
ایـن دو بازی بـا به دسـت آوردن امیـد گل ۲.۲6 و شـلیک ۲۴ شـوت به 
سـمت دروازه حریفـان، توانسـت ۴ گل را بـه ثمر برسـاند و بـا امید گل 
دریافتـی 0.۸۹ و متحمـل شـدن ۱6 شـوت، تنهـا یک بـار دروازه اش را 
بازشـده دید. نکتـه دیگری کـه در مورد سـپاهان می تـوان به آن اشـاره 
کرد، ارتقای سـطح فـردی بازیکنـان این تیم بـا حضور مورایس اسـت. 
بـر اسـاس مرجـع آمـاری »متریـکا«، ۷ بازیکـن سـپاهان در بـازی با 
اسـتقالل و 6 بازیکن این تیـم در بازی با نسـاجی توانسـتند نمره باالی 

۷ بگیرنـد و عملکرد فردی بسـیار خوبی داشـته باشـند.
• ستاره های تابناک

ژوزه مورایس بـا حضور کوتاه مدت خود نشـان داده اسـت کـه می تواند 
کیفیت فردی بازیکنان را بهبود ببخشـد. مسـعود ریگـی در ابتدای لیگ 
۲۱ از اسـتقالل بـه سـپاهان آمد تـا ارزش های خـود را به اثبات برسـاند 
و نوید کیـا در بـدو ورود او به سـپاهان، در سـتایش از ایـن بازیکن گفته 
بود: »مدیـران اسـتقالل باید به خاطـر از دسـت دادن راحت او حسـرت 
بخورند«. امـا ریگـی در فصـل اول حضـور خود در سـپاهان نتوانسـت 
عملکـرد مطلوبـی از خـودش نشـان بدهـد و رفته رفتـه جایـگاه خـود 
را در ترکیـب اصلـی از دسـت داد و گویـا در لیسـت مـازاد نویـد کیا هم 
قرارگرفتـه بود. ولـی با حضـور مورایـس، ریگی بـه مهـره ای تأثیرگذار 
در ترکیـب سـپاهان تبدیل شـده و تحسـین کارشناسـان را برانگیختـه 

اسـت. او در دو بـازی ابتدایـی تیمـش میانگیـن نمـره ۷.۴۱ را دریافـت 
کـرده و یـک پـاس گل هـم بنام خـود بـه ثبت رسـانده اسـت. یاسـین 
سـلمانی هم کـه در فصل گذشـته کمتـر بـه کار گرفته می شـد و اغلب 
به عنوان بازیکـن جانشـین وارد زمین می شـد، حاال با حضـور مورایس 
احیاشـده و عملکردی عالی را در دو بـازی اول تیم خود به جای گذاشـته 
اسـت. سـلمانی که کاپیتان تیـم ملی امیـد نیز هسـت، در ایـن دو بازی 

با میانگیـن نمـره ۷.6۴ بهترین بازیکـن تیم خـود بـوده و دو گل هم به 
ثمر رسـانده اسـت. در واقع پس از سـال ها و بعد از بازیکنانـی نظیر علی 
کریمی، محـرم نوید کیا، مجتبی جباری، محسـن مسـلمان و سـروش 
رفیعی، فوتبـال ایران حاال شـاهد یـک بازیکـن فانتزی و خالق پسـت 
۱0 اسـت که بـا توجـه بـه سـن و سـال کـم، می توانـد سـال ها در این 

پسـت بدرخشد.

رییـس پلیس مبـارزه بـا مـواد مخـدر فرماندهی 
انتظامـی اسـتان اصفهـان گفـت: شناسـایی و 
برخـورد بـا مراکـز غیرمجـاز خریـد و فـروش 
داروهـای تـرک اعتیـاد و چاقـی و الغـری در 

دسـتور کار پلیـس اسـتان قـرار دارد.
سـرهنگ احمد نیکبخـت با بیـان اینکـه فروش 
بدون مجوز ایـن داروها جرم و بـرای آن مجازات 
تعیین شـده اسـت افـزود: بـه شـهروندان توصیه 
می شـود کـه  داروهـای خـود را از داروخانه هـا و 

مراکز مجـاز و معتبـر خریـداری کنند.
وی در ایـن راسـتا بـه اجـرای طـرح برخـورد بـا 
خرید و فروش مـواد مخـدر در عطاری ها اشـاره 

کـرد و گفـت: در مـرداد امسـال از ۱05 واحـد 
عطاری  در اسـتان توسـط ماموران پلیـس مبارزه 
بـا مـواد مخـدر اسـتان اصفهـان بازدیـد صورت 

گرفـت.
رییـس پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان 
اصفهـان افـزود: در جریـان اجـرای ایـن طـرح 
سـه عطاری کـه مبادرت بـه فروش مـواد مخدر، 
داروهـای تـرک اعتیـاد غیـر مجـاز و قرصهـای 
الغـری حـاوی شیشـه می کردنـد شناسـایی 

شـدند.
وی خاطرنشـان کـرد: از ایـن عطاری هـای 
غیرمجاز ۱۲0 گرم تریاک، ۱6 گـرم هروئین، 50 

سـانت شیشـه، ۲ هزار عـدد داروی تـرک اعتیاد 
غیرمجـاز و بیـش از ۲ هـزار قـرص و کپسـول 

الغری حـاوی شیشـه کشـف شـد.
پلمـب  بـه  اشـاره  بـا  نیکبخـت  سـرهنگ 
عطاری هـای مذکـور بـا حکـم مرجـع قضایـی 
گفـت: در ایـن رابطـه متصدیـان ایـن واحدهـا 
دسـتگیر و بـرای انجام اقدامـات قانونـی تحویل 

مرجـع قضایـی شـدند.
وی از شـهروندان درخواسـت کـرد کـه هرگونـه 
خرید و فـروش مـواد مخدر و یـا داروهـای ترک 
اعتیاد غیر مجـاز توسـط افـراد را از طریق تماس 

با شـماره تلفـن ۱۱0 به پلیـس اطـالع دهند. 

سپاهان و مورایس بیش از همیشه مدعی قهرمانی؛

سودای قهرمانی طالیی است
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