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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان خبر داد:

واگذاری ۴۵۰ قطعه زمین به مؤسسات دانش بنیان
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مدیرکل گمرک اصفهان مطرح کرد:

رسوب حدود ۱۰۰ دستگاه کامیون در گمرک اصفهان

بـا توجـه بـه امکانـات و قابلیت هـای علمـی 
و آموزشـی گسـترده و بـه روز اداره کل آمـوزش 
فنی و حرفـه ای اسـتان اصفهان و نیز در راسـتای 
تفاهـم نامـه همـکاری سـازمان آمـوزش فنی و 
حرفه ای کشـور و شـرکت سـرمایه گذاری تأمین 
اجتماعـی )شسـتا( بـا موضـوع شناسـایی نیازها؛ 
ارزیابـی و ارزشـیابی مشـاغل؛ آمـوزش و مهارت 
آموزی پایـه و تکمیلـی کارکنـان و تکنیسـین ها 
و فورمـن هـای ماهـر و صـدور شناسـنامه های 
مهارتـی بـرای ایـن دسـته از کارکنـان در 

شـرکت های تابعـه شسـتا؛ جلسـه مشـترکی بـا 
حضـور مهـدی بهرامـی معـاون سـرمایه های 
انسـانی و توسـعه مدیریـت و دکتر اخوان طبسـی 
مدیـر کل و معاونیـن آمـوزش فنـی و حرفـه ای 
اسـتان اصفهان چهارشـنبه دوم شـهریور در ذوب 

آهـن برگـزار گردیـد.
در ایـن جلسـه کـه مدیـر آمـوزش و توسـعه 
سـرمایه های انسـانی و مشـاور اجرایـی معاونـت 
داشـتند  حضـور  نیـز  انسـانی  سـرمایه های 
راهکارهـای عملیاتـی شـدن تفاهم نامـه مذکور 

و نیز توسـعه همکاری هـای علمی و آموزشـی 
و بهـره منـدی هـر دو مجموعـه از توانمندی هـا 
و امکانـات بالفعـل موجود در راسـتای نظـام مند 
شـدن فرایند مهارت آمـوزی و ارتقای تـوان فنی 
کارکنان در ذوب آهـن مورد بحث و بررسـی قرار 
گرفـت. همچنیـن هـر دو طـرف اعـام آمادگی 
کردند کـه این همکاری ها بر اسـاس یـک برنامه 
مـدون و در قالب چیـک توافقنامـه همکاری های 
مشـترک و تشـکیل یک کارگروه تخصصی آغاز 

و بـه طـور اثـر بخـش اسـتمرار یابد.

توسعه همکاری های 
علمی و آموزشی ذوب 
آهن اصفهان و اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای 
استان اصفهان

پیکر شهید مدافع حرم در درچه تشییع شد
پیکر مطهر شـهید مدافع حرم سـردار شـهید مدافع حـرم ابوالفضل علیجانی در شـهر درچه تشـییع شـد. پیکر شـهید مدافع حرم سـردار شـهید مدافع حـرم ابوالفضل 

علیجانی که دوشـنبه ۳۱ مرداد در سـوریه به شـهادت رسـیده بود، در شـهر درچه بر روی دوش همشـهریان و همرزمانش تشـییع شـد.
پیکر مطهر این شهید بزرگوار از میدان امام خمینی )ره( تا گلزار شهدای احمد آباد درچه تشییع و در این گلزار خاکسپاری شد.

گفتنی اسـت سـردار شـهید مدافع حرم ابوالفضل علیجانی از افسـران دانشـگاه علوم و فنـون حضـرت امیرالمؤمنین )ع( نیـروی زمینی سـپاه پاسـداران در اصفهان و 
از مستشـاران نظامی در سـوریه بود که در مأموریت مستشـاری سـوریه به شـهادت رسـید.
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ــه   ــه گفت ــم ن ــه انجــام می دهی ــی ک تندروی های
خداســت نــه پیامبرخــدا و نــه روش علمــی. 
ــاح و یــک عــده ای فقــط  اینکــه فقــط یــک جن
تصمیــم بگیرنــد و بقیــه آخ بشــوند اصــًا چنیــن 
چیــزی دراســام وجــود نــدارد، اســام می گوید 
» برتربــودن بــه تقواســت «. تقــوا یعنی بــی خطا 
عمــل کــردن، بــی خطــا دراقتصــاد یــک معنــی 
ــک  ــکی ی ــی در پزش ــک معن ــت ی دارد درصنع
معنــی دیگــر. مــن وزیــر بــودم، جــراح قلــب هم 
ــودم، همــه  هســتم درکنکــور نفــر دوم کشــور ب

این هــا درســت؟ امــا یــک پزشــک جراحــی کــه 
ممکــن اســت نمــاز نخوانــد ولــی کار جراحیــش 
ــر  ــب درکارش او متقی ت ــت، خ ــن اس ــر م بهت
ــی  ــم جراحــی خوب ــه نمی توان ــن ک ــا م اســت ی
داشــته باشــم و پــدر مریــض را درمــی آورم! 
می گفتیــد برجــام بداســت، خــب پــاره اش کنید. 
می گفتیــد ســفره مــردم مشــکل دارد، خــب 
رنگیــش کنیــد. دولــت و مجلــس و قــوه قضائیه 
هــم کــه شــمائید، چه مــی گوئیــد پس درســتش 
کنیــد. غیرممکــن اســت بتواننــد درســتش کنند 

ــد از نظــر مــن  ــد می رون چــون روشــی کــه دارن
اشــتباه اســت و روز بــه روز مشــکات اقتصــادی 
مــردم بدتــر می شــود. بــه قولــی وقتــی موفقیتی 
هســت مــی گوئیــم مــا کردیــم وقتــی کاری که 
خودشــان انجــام دادنــد و نتیجــه اش بدتر شــدن 
اوضــاع می شــود، این هــا از قبــل اســت؟... 

ــز دیگریســت. ــودن چی صــادق ب

عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی

عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی 

سرمقالـــه
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N E W S

برتربودن به تقواست 
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چند نکته برای رشد سریع ترمو

 سرعت رشد موها
چقدر است؟

برگزاری مسابقات هفته سوم رقابت های لیگ برتر؛

 تنور لیگ
کم کم گرم شد

شادترین کشورهای جهان کدامند؟

 شادها هم
در تسخیر اسکاندیناویایی ها 
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نماینده شاهین شهر و میمه:

 آیت اهلل ناصری، شخصیتی عالم
که نظیرش کمتر در عمرم دیده بودم

چهره روز

معاون فرهنگی شهرداری اصفهان خبر داد:

 هم اندیشی برای طراحی
 جدید ساختارهای فرهنگی

در کالنشهرهای کشور
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معاون فرهنگی شهردار اصفهان با اشاره به برگزاری نشست های 
هم اندیشی مشترک با مسئوالن فرهنگی شهرداری مشهد 
گفت: امیدواریم راه حل های مشترک ما به طراحی جدید 

ساختارهای فرهنگی در کانشهرهای کشور کمک کند.

صفهان
منبع: اخبار ا

Some Best 
Vitamins for 

Your Skin

 آگهى مزایده عمومى
شهردارى گز برخوار در نظر دارد: زمین چمن مصنوعى واقع در خیابان امام سجاد (ع) را از طریق مزایده 
عمومى و در قالب قرارداد اجاره بهاء ماهیانه به مدت یک سال واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
دریافت اسناد و مدارك مزایده تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1401/6/20 به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند. 
* ضمنا اطالعات تکمیلى مزایده فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس 
مى باشد. همچنین امور مالى شهردارى با شماره تلفن 45721961-031 داخلى 119 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى 

به سواالت احتمالى مى باشد.
شهردارى گز برخوار شناسه آگهى: 1372301

نوبت اول

تلفن: 88016649 - 88356308-  021          
فاکس: 88353297- 021

روابط عمومى: 021-88356281   

موبایل:09131130553
 امور شهرستان ها:031-32274694  

فاکس: 031-32274511

88016649تلفن: 88016649تلفن: 88016649
تلفن سفارش آگهى

pwa.agahinaslefarda.ir
قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به 

عنوان مجرم شناخته شوید؟

گزارش تصویری



در شـــهر

Isfahan News
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و  کتابخانه هـا  امـور  اداره  رییـس 
سـالن های مطالعـه سـازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشـی شـهرداری اصفهان 
از اجـرای پویـش "نـذر کتـاب، بـذر 
آگاهـی" با هـدف تهیـه و جمـع آوری 
کتـب کمـک درسـی و هدیـه بـه 
فرزنـدان نیازمنـد ایران زمیـن خبر داد.

• مبادلـه کتـاب راه سـاده و در 
دسـترس

ربابـان اظهـار داشـت: بـا  مرضیـه ا
اجـرای ایـن طـرح، افـراد خیـری کـه 
مایـل هسـتند کتاب های نو و یا دسـت 
دوم کمک درسـی از مقطع دبسـتان تا 
مقطـع دبیرسـتان را بـه دیگـران اهـدا 
کنند، می تواننـد از طریق مرکـز مبادله 
کتـاب سـازمان فرهنگـی اجتماعـی 
ورزشـی شـهرداری اصفهـان، ایـن 
کتاب هـا را بـه دسـت دانـش آمـوزان 

نیازمنـد برسـانند.
وی افـزود: شـهروندانی کـه تمایـل 
دارنـد در ایـن نـذر فرهنگـی شـرکت 
کننـد، می تواننـد کتاب ها را بـه صورت 
میردامـاد  کتابخانـه  بـه  حضـوری 
)کتابخانـه تخصصی حقوق شـهروند( 
واقع در خیابـان نیکبخـت غربی، جنب 
دادگسـتری تحویـل دهنـد. ایـن کتب 
جمـع آوری و بسـته بنـدی شـده و بـه 
کتابخانه هـا و مراکـز کـم برخـوردار 
یـا شهرسـتان های اسـتان ارسـال 

. د می شـو
• نذر فرهنگی زمینه سـاز رشـد 

تحصیلی
وی بـا بیـان اینکـه ایـن نـذر فرهنگی 
تحصیلـی  رشـد  زمینـه  نـد  می توا
بسـیاری از دانـش آموزان بـی بضاعت 
را فراهـم کنـد، تصریـح کـرد: هـدف 
اصلی ایـن طرح فراهم کـردن امکانات 
آموزشـی برای دانـش آمـوزان نیازمند 
اسـت. بـا توجـه بـه افزایـش قیمـت 
کتاب هـای کمـک درسـی کـه ممکن 
اسـت تعـداد زیـادی از دانـش آمـوزان 
مسـتعد نتواننـد آنهـا را تهیـه کننـد، از 
طریـق این پویـش، دانـش آموزانی که 
یک مقطـع تحصیلی را تمام کـرده و یا 
دیگـر نیـازی بـه ایـن کتاب هـا ندارند 
می تواننـد کتاب هـا را تحویـل مرکـز 
مبادله کتاب شـهرداری اصفهان دهند 

تا بـه دسـت نیازمنـدان، برسـد.
اربابان ادامـه داد: در صورتـی که تعداد 
کتـب زیـاد باشـد و شـهروندان بـرای 
نقل و انتقال آن مشـکل داشـته باشـند 
می توانند با شـماره 031-36621200 
و 36621100-031 تمـاس بگیرنـد تا 
کتاب هـا از آنهـا تحویـل گرفته شـود.

وی خاطرنشـان کـرد: کتاب هـای 
جمع آوری شـده در ایـن طـرح عـاوه 
بر شـهرها و روسـتاهای داخل اسـتان 
به برخـی شهرسـتان ها در اسـتان های 
هم جـوار و مناطق محـروم نیز ارسـال 

خواهـد شـد. 

 اهدای کتاب به
دانش آموزان در پویش 

نذر کتاب، بذر آگاهی

رییس اداره امور کتابخانه ها و سالن های 
مطالعه شهرداری خبر داد:

قائم مقام اداره شهرسـازی الکترونیـک معاونت شهرسـازی و معماری شـهرداری اصفهان از 
برگزاری کارگاه آموزشـی سـامانه هوشـمند توسـعه شـهر برای متصدیان کافی نت ها و دفاتر 

خدمات اینترنتی توسـط ایـن اداره خبر داد.
عباس افرادی بـا اعام ایـن خبر گفت: ایـن کارگاه بـا هدف آشـنایی هرچه بیشـتر و آموزش 
تخصصی مراحل ثبت درخواسـت های غیرحضوری مورد نیاز شـهروندان در سـامانه هوشمند 
توسـعه شـهر بـه نشـانی my.isfahan.ir بـرای 350 متصـدی کافی نـت در شـهر اصفهان 

برگزار شـد.
او با بیـان اینکه هم اکنون مـوارد متعـددی از خدمات شـهرداری اصفهان از جمله درخواسـت 
صدور پروانه سـاختمان، درخواسـت صدور پروانه تعمیرات غیر اساسـی و گواهـی عدم خاف 
به صورت الکترونیـک و غیرحضوری انجام می شـود، اظهار کـرد: با توجه بـه افزایش خدمات 
الکترونیک و غیـر حضوری در شـهرداری اصفهـان و همچنین احتمال مسـلط نبـودن برخی 
از شـهروندان به اسـتفاده از اینترنـت و در پی آن مراجعـه آنها به کافـی نت هـا و دفاتر خدمات 
اینترنت، ضـرورت دارد کـه متصدیـان و فعـاالن دفاتر خدمـات اینترنتـی با فضای سـامانه و 

مراحل ثبت درخواسـت ها آشـنا شـوند.
به گفته افرادی، این کارگاه با همـکاری اتحادیه فناوری اطاعات و ارتباطات اسـتان اصفهان 
در هنرسـرای خورشـید برگزار و کلیـه مراحل ثبت نـام به صـورت تصویری و آمـوزش قدم به 

قدم برای حاضرین تشـریح شـد.

قائم مقام اداره شهرسازی الکترونیک معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:

کارگاه آشنایی با سامانه هوشمند توسعه شهر ویژه متصدیان کافی نت ها برگزار شد

وحیـد مهدویـان در گفت وگـو با خبرنـگار ایمنـا، اظهـار کرد: در نشسـت 
میز تجربه شهرسـازی مشـکات مرتبـط با حـوزه شهرسـازی و معماری 
و دغدغه هـای موجود در شـهرها مطرح شـد و پیرامون مسـائل مشـترک 
بین تمام شـهرها از جملـه مسـائل داخلی شـهرداری ها، همچنیـن دیگر 
دسـتگاه های مرتبط با شـهرداری و به طور مشـخص در حوزه شهرسازی 
و معماری بحث و گفت وگو و مسـائل به اشـتراک گذاشـته شـد، همچنین 
اعضا پیشـنهادها و راهکارهای خود را برای ارتقای کیفـی و کمی خدمات 

و تسـریع و تسـهیل در خدمت رسـانی به شـهروندان ارائه دادند.
وی برگـزاری این نشسـت را بـرای شـهرها و مدیریت های شـهری یک 
میز تجربه دانسـت و گفـت: از دسـتاوردهای این میـز تجربه می تـوان به 
تشـکیل کمیته هـای تخصصی اشـاره کـرد که شـامل کمیتـه تخصصی 
توسـعه شـهری و حقـوق شـهری، کمیتـه تخصصـی ضوابـط و مقررات 
شهرسـازی، کمیته تخصصی شهرسـازی الکترونیـک و کمیته تخصصی 
ارتباط بـا دسـتگاه ها و نهادهای ذی ربط اسـت، کـه مسـئوالن و اعضای 
این کمیته هـا از بین حاضران انتخاب شـدند و شـرح وظایف و دسـتور کار 
ایـن کمیته ها مشـخص و مقرر شـد جلسـات کمیته ها به صورت مسـتمر 
برگزار و مشـکات روز شـهرها در ایـن کمیته ها مطرح شـود و بـرای آنها 
راه کارهای مناسـبی بـا خرد جمعـی تعیین و تبیین شـود تا با وحـدت رویه 

در شـهرها توسـط شـهرداری ها اعمال شود.
معاون شهرسـازی و معمـاری شـهردار اصفهان اظهـار امیـدواری کرد: با 
مشـارکت حداکثری شـهرداری ها و شـوراهای اسامی شـهرهای استان 
و همچنیـن حمایـت مدیریـت ارشـد شـهری، میـز تجربـه بتوانـد بـرای 
مشـکاتی که تمـام شـهرهای اسـتان بـه نوعی بـا آنهـا درگیر هسـتند، 
راهگشـا باشـد و نتیجـه ایـن نشسـت ها و هم اندیشـی کمیته هـا بـه نفع 
مـردم تمام شـود کـه در ایـن صـورت میـز تجربـه می توانـد بـرای دیگر 

شـهرها و اسـتان های کشـور الگوی مناسـبی باشـد.
بـه گـزارش ایمنـا، نشسـت تجربـه شهرسـازی بـا حضـور معاون هـای 
شهرسـازی و معمـاری شـهرداری ها و رؤسـای کمیسـیون های معماری 
و شهرسـازی شـوراهای اسـامی شـهرهای اسـتان اصفهان به میزبانی 
معاونت شهرسـازی و معماری شهرداری اصفهان و کمیسـیون معماری و 

شهرسـازی شـورای اسـامی شـهر اصفهان برگزار شـد.

معاون شهرسـازی و معماری شـهردار اصفهان از 
برگزاری نخسـتین نشست مشـترک معاون های 
شهرسـازی و معماری شـهرداری های و رؤسـای 
کمیسـیون های معماری و شهرسـازی شـوراهای 
اسـامی شـهرهای اسـتان اصفهان بـه میزبانی 
این معاونـت و کمیسـیون معماری و شهرسـازی 

شـورای اسـامی شـهر اصفهان خبر داد.

تبادل تجربه در عرصه های 
شهرسازی و معماری

در نشست میز تجربه شهرسازی چه گذشت؟

گزارش

معـاون غـذاوداروی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اصفهـان بـا بیـان اینکه به 
علـت ارزانـی دارو، 30 درصـد داروها 
از کشـور بـه صـورت قاچـاق خـارج 
می شـد، گفـت: اسـتان اصفهـان 
سـومین تولیدکننـده دارو در کشـور 

اسـت.
محمـود اعتبـاری در نشسـت خبری 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان، 
اظهار کـرد: در یک سـال گذشـته با 
مواردی روبه رو بودیـم که مهم ترین 
آن جلوگیری از صادرات محصوالت 
کشـاورزی به روسـیه بـود. ایـن امر 
برای اسـتان اصفهـان حائـز اهمیت 
بـود؛ چراکـه اصفهـان بیـش از 50 
درصـد تولید محصـوالت گلخانه ای 

کشـور را برعهـده دارد.
وی افـزود: با عقـد تفاهمنامـه میان 
جهـاد کشـاورزی و سـازمان غـذا و 
دارو، آزمـون اندازه گیـری ترکیبـات 
و آنالیـز وجـود یـا نبـود سـموم، 
بـر عهـده غـذا و دارو قـرار گرفـت. 
کارشناسـان وزارت بهداشـت روسیه 
آزمایشـگاه های مـا را تأییـد کردنـد 
و سـپس صـادرات به روسـیه از سـر 

گرفتـه شـد.
معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علـوم 
داد:  ادامـه  اصفهـان  پزشـکی 
راسـتای  در  »دارویـار«  طـرح 
حـذف یارانه هایـی کـه منجـر بـه 
اختـال در تولیـد می شـد، از تاریـخ 
بیسـت وچهارم تیرمـاه 1۴01 آغـاز 
شـد. با اجـرای این طـرح یارانـه دارو 
حـذف نشـد بلکـه از تولیدکننـده به 

مصـرف کننـده منتقـل شـد.
سـومین  اصفهـان   •
تجهیـزات  تولیدکننـده 

کشـور در  پزشـکی 
وی بـا بیـان اینکـه بـه علـت ارزانی 
دارو، 30 درصـد داروهـا از کشـور به 

صورت قاچاق خارج می شـد، تصریح 
کـرد: طـرح دارویـاری، کمـک بـه 
تولیـد داخلی اسـت. اسـتان اصفهان 
سـومین تولیدکننـده دارو در کشـور 
اسـت و فرآورده هـای دارویی مکمل 
و طبیعـی در اصفهـان وجـود دارد؛ 
همچنیـن تولیـد تجهیزات پزشـکی 
نیـز جـزو وظایـف مـا محسـوب 
می شـود کـه در این راسـتا سـومین 
تولیدکننـده تجهیـزات پزشـکی نیز 

. هسـتیم
اعتباری با بیان اینکـه اصاح قیمت 
داروهـا تبعـات مثبتی داشـته و اقام 
مختلف در دسـت تولید است، اضافه 
کرد: در طرح دارویـار اگرچه افزایش 
قیمـت وجود داشـت امـا بیمـار هیچ 
افزایش قیمتی را پرداخـت نمی کند. 
366 قلـم از داروهـای بیماری هـای 
مزمن و دیابتـی تحت پوشـش بیمه 
نبودنـد و از طریـق نسـخه پزشـک 
دریافـت می شـدند کـه اینگونـه 
افزایـش قیمت هـا لحـاظ نمی شـود 
و برخـی داروهـای پرمصـرف مانند 
مسـکن ها کـه قبـًا تحت پوشـش 
بیمـه نبودنـد نیـز، امـروز تحـت 

پوشـش بیمه هسـتند.
وی افـزود: شـش میلیون نفر از سـه 
دهـک اول جامعه در کشـور در طرح 
دارویـار بیمه شـدند کـه می توانند از 
مزایـای ایـن طـرح اسـتفاده کنند و 
سـهم اسـتان اصفهـان 11 درصد از 

شـش میلیون نفـر مذکور اسـت.
• مصـرف منطقـی دارو درپی 

اجـرای طـرح دارویاری
معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اصفهـان بـا بیـان اینکـه 
هنـگام بیمـاری نبایـد خـود درمانی 
صـورت گیـرد بلکـه باید به پزشـک 
مراجعـه شـود، گفـت: طـرح دارویار 
بـا نسخه نویسـی الکترونیـک برقرار 

اسـت و افراد باید به پزشـک مراجعه 
کنند که ایـن اقدام منجـر به مصرف 
منطقی دارو می شـود و بیمـار درگیر 
بـا بیماری هـای مادام العمـر بـا یک 
بـار مراجعـه بـه پزشـک، سـه بـار 
می توانـد داروی خـود را بـه طـور 

مجـدد دریافـت کنـد.
وی بـا بیـان اینکـه حـدود ۸00 
میلیـارد تومـان تـا پایـان تیرمـاه به 
شـرکت های دارویی بدهـکار بودیم 
که نیمـی از ایـن مبلغ پرداخت شـده 
اسـت، اضافـه کـرد: بـه طـور کلـی 
بیمار در طرح دارویـار افزایش قیمتی 
را احسـاس نمی کند، بیمه این سـهم 
را پرداخت می کنـد، کمبودها با تولید 
داخلـی و واردات پیگیـری می شـود 
و ارز ترجیحـی نیـز بـه داروهـای 

وارداتـی پرداخـت می شـود.
اعتباری اظهار کـرد: برخی کمبودها 
بـا برندهای مختلف، مرتفع می شـود 
امـا بازهـم بایـد بـه نقطـه ایـده آل 

برسـیم و ذخیره دارویی مناسب را در 
کشـور و اسـتان ایجاد کنیم. با توجه 
بـه اینکـه بـا توافـق تولیدکننـدگان 
اصاح قیمـت انجـام شـد، وضعیت 
قیمت ها بـرای تولیدکننده مطلوب تر 
شـده و ایـن موضـوع از مزیت هـای 

اجـرای ایـن طرح اسـت.
• 97 درصـد نیـاز کشـور بـه 
دارو، در کشـور تولید می شود

وی افزود: بخشـی از تجویز داروهای 
خارجـی موضوعات فرهنگی اسـت؛ 
اگرچـه داروهـای داخلـی بـدون 
مشـکل نیسـت اما داروهای خارجی 
نیـز دارای عـوارض اسـت و بـرای 
برخـی بیمـاران، داروهـای خارجـی 
نیـز عوارضـی بـه همـراه دارد. اجازه 
واردات دارو داده شده است و بیماران 
می تواننـد از داروهـای خارجـی هـم 
اسـتفاده کنند. برای برخـی داروهای 
قبـل  سـال  در  لیسـانس  تحـت 
فراخـوان و اجـازه مصرف داده نشـد؛ 

چراکه روی ایـن مـوارد نظارت های 
الزم صـورت می گیـرد.

معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اصفهـان گفـت: واحـد 
پایـش داروهـا و پایـش سـامت 
تجهیـزات پزشـکی در غـذا و دارو 
پیگیری، مشـکات آن گـزارش و از 
تولیدکننـدگان بـرای تولید فـرآورده 
سـالم نظارت و بازخواسـت می شود.

وی خاطرنشـان کـرد: ۹۷ درصـد 
نیـاز کشـور بـه دارو در کشـور 
تولیـد می شـود و تنهـا سـه درصـد 
بـه صـورت داروی فرمولـه و مـواد 
اولیـه وارد می شـود. کارخانه هـای 
دارویـی در واقـع بـه اقتصـاد کشـور 
کمـک می کننـد. امروز سـامانه های 
اصالت سـنجی داریـم کـه از ابتـدای 
تولیـد تـا مصـرف پایـش دارو پایش 
می شـود و سـامانه تیتـک در تأییـد 
اصالـت و کیفیـت تولیـد و نگهداری 

فـرآورده بـه مـا کمـک می کنـد.

قاچاق ۳۰ درصدی دارو به دلیل ارزانی
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:
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رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: قضات با تسلطی که بر علم حقوق دارند 
همواره در عمل از داشته های علمی خود در رسیدگی و صدور آراء استفاده می کنند و این 

امر، بیانگر کارکرد توأمان علم و عمل در قوه قضائیه است.
حجت االسام و المسلمین اسداهلل جعفری از علم رشدآور و نافع و عمل خالص به عنوان 
دو بال عالمان در مسیر وارستگی یاد کرد و اظهار داشت: علمی که رشدآور و برای مردم 
منفعت داشته باشد مادامی که همراه با نیت پاک و عمل خالص باشد مایه وارستگی 
و رستگاری عالمان خواهد شد و آن عالم، عالمی است که جانشینان واقعی پروردگار 

در زمین هستند.

وی افزود: قضات با تسلطی که بر علم حقوق دارند همواره در عمل از داشته های علمی 
خود در رسیدگی و صدور آراء استفاده می کنند و این امر، بیانگر کارکرد توأمان علم و 

عمل در قوه قضائیه است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به دوره جدید قوه قضاییه که از آن با عنوان 
دوره تحول و تعالی یاد می شود، بیان کرد: در دوره جدید قوه قضاییه که موصوف به دوره 
تحول و تعالی است؛ امر تعالی بر عهده آموزش قرار گرفته است و همه ظرفیت ها باید در 

راستای تحقق امر تحول و تعالی بسیج شود.
وی تصریح کرد: قضاتی برگزیده که در امر صدور آرا مورد تشویق قرار گرفتند، تجربه ها و 

دانسته های خود در امر قضاوت را در اختیار دیگر قضات، به ویژه قضات جوان قرار دهند 
تا سطح کیفی صدور آرا در دادگستری استان بیش از پیش افزایش یابد.

حجت االسام و المسلمین جعفری گفت: الگوبرداری از انسان های بزرگی همچون 
شهید الجوردی، راه رسیدن به وارستگی در امر قضاوت را برای قضات هموار می سازد. 
وی ادامه داد: امر قضاوت در جامعه اسامی و حاکمیت دینی از شئون حاکم اسامی 
است که این وظیفه از طرف مقام معظم رهبری به رئیس قوه قضاییه و ایشان نیز این 
وظیفه را به قضات به عنوان قاضی مأذون سپرده اند و قضات باید با آگاه بودن به این 

مسأله، همواره مراقب اعمال و قلم خود باشند.

کارکرد توأمان 
علم و عمل در کار 
قضات نمایان است

رئیس کل دادگستری اصفهان:

خبر

ISFAHAN
N E W S

مدیرکل گمرک اصفهان گفت: حدود 100 دسـتگاه کامیون 
رسـوبی در گمـرک ایـن اسـتان وجـود دارد کـه تشـریفات 
الزم بـرای متروکه شـدن آنهـا در حال انجام اسـت. رسـول 
کوهسـتانی پـزوه افـزود: بجـز ایـن کامیون هـا، کاالیـی با 
عنوان کاالی رسوبی در گمرک اسـتان اصفهان وجود ندارد.

وی بـا بیـان اینکـه کاالهـای رسـوبی شـامل آن دسـته از 

کاالهایـی می شـود کـه مهلت توقـف آنها تمام شـده باشـد 
ادامـه داد: بیشـتر انـواع کاالهـای وارداتی از طریـق گمرک 
ایـن اسـتان در زمینـه ماشـین آالت خطـوط تولیـد اسـت و 

رسـوبی نیسـتند.
مدیـر کل گمرک اسـتان اصفهان اظهـار داشـت: وجود یک 
سـری مشـکاتی در فرآیند ترخیص کاالها موجب رسـوب 

کاالها شـده که شـامل صـدور مجوزهای ترخیـص وصدور 
مجوزهـای بانـک مرکزی می شـود.

وی اضافه کـرد: با توجه به کاهـش مهلت توقف کاال از سـه 
ماه به 2 ماه و پـس از آن تمدید کاهش مهلت تمدیـد از 2 ماه 
به یک مـاه، این عامـل در عمـل موجـب رسـوب کاالها در 

گمرک شـده است.

کوهسـتانی پزوه افزود: پیشنهاد برگشـت مهلت توقف کاال 
به روال گذشته توسـط گمرک کشـور ارائه شـده تا بتوانیم از 

رسـوب کاالها جلوگیری کنیم.
وی بیـان کـرد: آییـن نامـه سـاماندهی ترخیـص خـودرو 
تصویب شـده امـا هنوز سـود بازرگانـی خودروهـای وارداتی 

مشـخص نیسـت.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسامی شهر 
اصفهان با اشاره به برگزاری نخستین نشست میز تجربه 
شهرسازی، گفت: این نشست که نخستین میز تجربه شهرسازی 
و معماری شهرهای استان اصفهان است، بسیار کارآمد و هدفمند 
برگزار و درخواست ها و مشکات مرتبط با شهرسازی شهروندان 

شهرهای مختلف استان اصفهان مطرح شد.
رسول میرباقری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا و با اشاره به برگزاری 
نخستین نشست میز تجربه شهرسازی، اظهار کرد: این نشست 
که نخستین میز تجربه شهرسازی و معماری شهرهای استان 

اصفهان است، بسیار کارآمد و هدفمند برگزار و درخواست ها و 
مشکات مرتبط با شهرسازی شهروندان شهرهای مختلف 

استان اصفهان مطرح شد.
وی ادامه داد: تجربیات مسئوالن شهرسازی و معماری 
شهرداری ها و رؤسای کمیسیون های معماری و شهرسازی 
شوراهای اسامی شهرهای استان اصفهان در این نشست به 
اشتراک گذاشته شد تا بتوانیم با استفاده از آنها مشکات مردم 
را به بهترین شکل ممکن رفع کنیم و امیدوارم این انسجام و 
همدلی باعث شود اگر در شهری مسئوالن آن شهر برای رفع یک 

مشکل در گذشته راه حلی به دست آورده اند، آن را در میز تجربه به 
اشتراک بگذارند تا دیگر شهرداری ها نیز برای خدمت رسانی بهتر 

به شهروندان خود از آن استفاده کنند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسامی شهر 
اصفهان تصریح کرد: مردم ولی نعمتان مسئوالن هستند، در بعضی 
مواقع شاهد طوالنی شدن مراحل خدمت به شهر و شهروندان 
هستیم تا جایی که گاهی مشاهده می شود یک مشکل در مدت 20 
یا 30 سال رفع نمی شود و تبدیل به یک گره کور در شهر می شود 

و راهکاری برای باز کردن آن نداشته ایم.

وی تاکید کرد: چنین نشست های هم اندیشی زمینه آموزش، 
تجربه آموزی، ارتقای خدمت رسانی و پیدا کردن راهکار برای 
گشایش گره های کور شهرها را فراهم می کند که امیدوارم برای 
رسیدگی به موضوعات شهرسازی که به نوعی قلب شهرداری 
و بیشتر مشکات مردم نیز در همین حوزه است، بتوانیم با 
هم اندیشی این مشکات را به بهترین شکل ممکن رفع کنیم 
و با دعوت از مسئوالن استانی و در صورت نیاز کشوری در 
نشست های پیش رو بتوانیم توان خدمت به شهر و شهروندان 

را افزایش دهیم.

مدیرکل گمرک اصفهان مطرح کرد:

عضو شورای شهر اصفهان:

 رسوب حدود ۱۰۰ دستگاه کامیون
در گمرک اصفهان

 توان خدمت به شهر را
افزایش می دهیم

مسـئول فرهنگسرای تخصصی رسانه سـازمان فرهنگی 
اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اصفهـان از برگـزاری 
نخسـتین دوره فشـرده کاربردی و آموزشـی »انگلیسـی 

خبـر« ویـژه خبرنـگاران و عکاسـان خبـر داد.
بهنـاز عابـدی در ایـن خصـوص اظهـار داشـت: ایـن 
دوره بـه صـورت غیرحضـوری، به مـدت 10 سـاعت در 

پنـج جلسـه برگـزار خواهد شـد کـه عاقمنـدان تـا 15 
شـهریورماه فرصـت دارنـد از طریـق تمـاس بـا شـماره 
۸-355۴۴0۹6-031 نسـبت بـه ثبـت نـام خـود اقـدام 

کننـد.
وی با اشاره به اینکه شـروع دوره از 21 شهریورماه است، 
گفت: هدف اصلی از برگـزاری این دوره، مهـارت افزایی 

فعاالن عرصه خبـر و رسـانه در زمینه دانش زبانی اسـت 
چراکـه امـروزه دنیـای رسـانه و ارتباطات اقتضـا می کند 
کـه فعـاالن حرفـه ای آن بـه ابزارهـا و مهارت هـای 
مختلفی همچـون زبان که یـک مهارت ضروری اسـت، 

مجهز باشـند.
وی افـزود: ایـن دوره توسـط الهـام عابدینـی دارنـده 

مـدرک مطالعـات بریتانیـا، تحلیل گـر حـوزه بین الملل و 
مترجم شـفاهی صداوسـیما، تدریس می شـود و طی آن، 
شـرکت کنندگان بـا اصطاحـات تخصصی حـوزه خبر، 
مهارت هـا و تکنیک هـای مصاحبـه بـه زبان انگلیسـی، 
تیترخوانی، تحلیل اخبار و خبرنویسـی به زبان انگلیسـی 

آشـنا می شـوند.

مسئول فرهنگسرای تخصصی رسانه شهرداری اصفهان خبر داد:

برگزاری دوره آموزشی »انگلیسی 
خبر« ویژه خبرنگاران و عکاسان
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فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
گردشـگری و صنایع دسـتی فالورجان 
منطقـه  کبوتـر  بُرج هـای  گفـت: 
»اِجگـرد« در شـهر بهـاران از توابع این 
شهرسـتان، ظرفیت بسیار مناسبی برای 
سـرمایه گذاری در صنعـت گردشـگری 
دارد کـه بایـد زیرسـاخت مورد نیـاز آنها 
از جملـه آزادسـازی حریـم کبوترخانه ها 

فراهـم شـود.
اصلـی  کارکـرد  بـا  کبوتـر  برج هـای 
نگهـداری کبوتـر در سـال های دور در 
زمین های کشـاورزی و روسـتاها ساخته 
از  کشـاورزی  اراضـی  تغذیـه  بـرای  و 
فضـوالت کبوتـر بعنـوان کود اسـتفاده 
می شـده اسـت. امـروزه آثـاری از ایـن 
برج هـا در بسـیاری از مناطـق اسـتان 
اصفهـان بویژه در حاشـیه زاینـده رود به 

می خـورد. چشـم 
بـا  گفت وگـو  در  کریمیـان،  حافـظ 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: ۵۰ بـرج کبوتر با 
قدمت حدود ۳۰۰ سـال در شـهر بهاران 
از توابع شهرسـتان فالورجان شناسـایی 
بـرج در منطقـه  شـده اسـت کـه ۴۳ 

تاریخـی اِجگـرد قـرار دارد.
وی بـا بیان اینکـه ایـن بُرج هـا بصورت 
چنـد قلـو و مجموعـه ای سـاخته شـده 
شهرسـتان  در  داشـت:  اظهـار  اسـت، 
فالورجـان ۱۲ مجموعـه بـرج کبوتـر 
وجـود دارد کـه هفت مجموعه در شـهر 
بهاران مسـتقر اسـت و از بیـن آنها پنج 
مجموعـه متعلـق بـه منطقـه اجگـرد 

ست. ا
وی بـا اشـاره به اینکـه در چنـد سـال 
گذشـته اقدامـات برای مرمـت و احیای 
شـد،  انجـام  کبوتـر  برج هـای  ایـن 
دارای  برج هـا  ایـن  کـرد:  خاطرنشـان 
ویژگی هـای خاصـی اسـت زیـرا عالوه 
بـر قـرار گرفتـن در یـک منطقـه بِکر و 
طبیعـی و در جـوار رودخانـه زاینـده رود، 
کـوه و امامزاده سـید محمـد )ع( اجگرد، 
دارای معمـاری شـاخصی نیـز هسـتند.

بـه گفتـه وی، رونـد معماری و سـاخت 
گونـه ای  بـه  کبوتـر  برج هـای  ایـن 
اسـت کـه در مقایسـه بـا سـایر برج ها، 
از مصالـح کمتـر در آن اسـتفاده شـده و 
دارای وزن کمتـر و بازدهـی بیشـتری 

. ست ا
کریمیان با تاکید بـر اینکه ظرفیت های 
ایـن  در  سـرمایه گذاری  بـرای  خوبـی 
برج هـای کبوتـر به منظـور اسـتفاده در 
صنعـت گردشـگری وجـود دارد، گفت: 
الزم اسـت زیرسـاخت های مـورد نیـاز 
برای جذب سـرمایه گذاران فراهم شـود 
کـه یکـی از آنهـا آزادسـازی حریم های 

ایـن بُرج هاسـت.
وی بـه برخـی اقدامات که بـا همکاری 
شهرسـتان  نماینـده  و  مسـووالن 
فالورجـان در ایـن زمینـه انجـام شـده 
اسـت، اشـاره کـرد و افـزود: کار مرمـت 
همـکاری  بـا  نیـز  کبوتـر  برج هـای 

می یابـد. تـداوم  بهـاران  شـهرداری 
رئیـس اداره میراث فرهنگـی فالورجان 
تاکیـد کـرد: بـا جـذب سـرمایه گذاران 
بمنظـور توسـعه گردشـگری در اجگـرد 
برج هـای  احیـای  و  بـر حفـظ  عـالوه 
کبوتر، فرصت مناسـبی برای درآمدزایی 
و اشـتغالزایی در منطقه فراهم می شـود.

وی برطـرف کـردن برخـی از مسـائل 
کـردن  آسـفالت  و  مالکیـت  حقوقـی، 
جـاده را از دیگـر اقدامـات مـورد نیـاز 
برای ایجاد زیرسـاخت های گردشـگری 
در منطقـه دانسـت و خاطرنشـان کـرد: 
سـرمایه گذاران  از  برخـی  تاکنـون 
در  گردشـگری  منطقـه  ایجـاد  بـرای 
ایـن محـدوده اعـالم آمادگـی کرده انـد 
امـا منتظـر رفـع شـدن مسـائل موجود 

هسـتند.
بـرج  قـرار گرفتـن  بـاره  در  کریمیـان 
کبوتـر در ایـن منطقه بصـورت تجمعی 
توضیـح داد: بـا توجـه بـه کارکـرد ایـن 
برج هـا بـرای تولیـد کـود، درواقـع بـا 
تجمیـع آنها در یک منطقـه یک کارگاه 
بـزرگ در ایـن زمینه ایجاد کـرده بودند.

حاشـیه  در  اجگـرد  تاریخـی  محوطـه 
اجگـرد،  کـوه  دامنه هـای  و  زاینـده رود 
در محـدوده ۲  بـرج کبوتـر  دارای ۴۳ 

هکتـار اسـت.
شهرسـتان فالورجـان در ۱۰ کیلومتری 

جنـوب غربی اصفهان اسـت.

رئیس اداره میراث فرهنگی فالورجان 
مطرح کرد:

ظرفیت باالی سرمایه گذاری 
و گردشگری بُرج های کبوتر 

فالورجان

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

مدیـر امور بـرق شهرسـتان نایین گفـت: ۵۰ نیروگاه 
خورشـیدی خانگـی بـا ۱۲۵۰ کیلووات تولیـد برق در 
سـطح شهرسـتان و ۱۷ نیـروگاه خورشـیدی طـرح 
بسـیج و کمیتـه امـداد بـرای افـرادی کـه نیازمنـد 
هسـتند شناسـایی شـده و همان ارگان تسـهیالت را 

اعطـا کرده اسـت.
نشسـت خبـری اسـماعیل محمـدی نصیـری، مدیر 
امـور بـرق ناییـن بـا خبرنـگاران بـه مناسـبت هفته 
دولـت بـا حضور روابط عمومی اسـتان و کارشناسـان 

برگزار شـد.
بـرق  امـور  مدیـر  نصیـری  محمـدی  اسـماعیل 
در  دولـت  هفتـه  مناسـبت  بـه  ناییـن  شهرسـتان 
نشسـت خبـری بـه تبییـن اقدامـات دولـت در امـور 
بـرق شهرسـتان پرداخـت و گفـت: شهرسـتان نایین 
در سـال گذشـته بـا قطعـی برق زیـادی روبـه رو بود 
و خسـارت و نارضایتـی مـردم را بـه دنبال داشـت اما 
تابسـتان امسـال با مدیریـت و فرهنگ سـازی که با 

رضایـت بخش هـای صنعتـی و کشـاورزی صـورت 
گرفـت، قطع برق مشـترکین خانگی به صفر رسـید.

وی افـزود: همدلـی و همراهـی بیـن مدیریـت بـرق 
و مـردم و همچنیـن تـالش همـکاران باعث شـد تا 
در شـاخص مهـم ارائـه خدمـات به مـردم رتبـه اول 
و در جمیـع شـاخص ها رتبـه سـوم در سـطح اسـتان 

اصفهـان بـه شهرسـتان ناییـن اختصـاص یابد.
مدیـر امور بـرق نایین تصریح کرد: در سـال گذشـته 
اعتبـاری بالـغ بـر ۹ میلیـارد و ۳۸۳ میلیـون تومـان 
بـرای توسـعه، بهسـازی و پروژه هـای امـور بـرق به 
ایـن شهرسـتان اختصـاص یافـت و بـرای اولیـن بار 
طـرح جهاد روسـتایی در شهرسـتان نایین بـرای ۲۰ 
روسـتا بـا مبلـغ ۳ میلیـارد تومان جهت طرح توسـعه 
روشـنایی، بهسـازی شبکه های فرسـوده، جا به جایی 
پایه هـای مزاحـم در معابـر و بـا هـدف مهاجـرت 

معکـوس بـه روسـتا صـورت گرفت.
وی اضافـه کرد: مبلغ ۵ میلیـارد تومان در هفته دولت 

بـرای طرح جهـادی روسـتاها اختصاص یافته اسـت 
کـه در هفته دولت ایـن طرح از روسـتای مزرعه امام 

شـروع خواهد شد.
نصیـری بـا اشـاره بـه اینکه طـرح تبدیل سـیم برق 
مسـی بـه کابـل خودنگهـدار، کاهـش افـت ولتـاژ و 
کاهـش سـرقت را بـه همـراه دارد، اظهـار کـرد: در 
سـال گذشـته ۳۰ کیلومتر سـیم برق مسـی به کابل 
خودنگهـدار تبدیل شـده اسـت و طی دو سـال آینده 
تمام سـیم های مسـی شهرسـتان نایین جمع خواهند 

. شد
وی در ادامـه گفـت: ۵۰ نیروگاه خورشـیدی خانگی با 
۱۲۵۰ کیلووات تولید برق در سـطح شهرسـتان و ۱۷ 
نیروگاه خورشـیدی طرح بسـیج و کمیته امـداد برای 
افرادی که نیازمند هسـتند شناسـایی شـدند و همان 

دادند. ارگان تسهیالت 
مدیـر امـور برق نایین بـا تاکید بر اینکـه نیروگاه های 
خورشـیدی درآمـد پایـدار خوبـی دارد، خاطـر نشـان 
کـرد: هـم اکنـون ۵۰ نیـروگاه خورشـیدی خانگـی 
بـا تولیـد ۱۲۵۰ کیلـووات برق در سـطح شهرسـتان 
فعـال هسـتند و قـرار اسـت در هفتـه دولت نیـروگاه 
خورشـیدی یـک مگاواتـی در مسـیر انـارک افتتـاح 

شود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه راه انـدازی یـک نیـروگاه 
خورشـیدی خانگـی ۵ کیلوواتـی نزدیـک بـه ۱۲۰ 
میلیـون هزینـه و ماهیانـه حـدود ۱ میلیـون و ۲۰۰ 
درآمـد دارد افزود: قرار اسـت با حمایت بسـیج، کمیته 
امداد و بهزیسـتی، هزار نیروگاه خورشـیدی در استان 
احـداث شـود از مـردم شهرسـتان درخواسـت داریـم 
در ایـن زمینـه اقـدام نماینـد تـا بتوانیـم بـرای نایین 

سـهمیه بیشـتری بگیریم.
درخواسـت  رسـانه  اصحـاب  از  پایـان  در  نصیـری 
طرح هـای  و  صرفه جویـی  فرهنـگ  کـه  کـرد 
تشـویقی و طرح هـای مناسـب بـرای کنتـرل کردن 
پرمصرف هـای خانگی و صنعت و کشـاورزی را برای 

مـردم تبییـن کنند.
مجیـد جعفـرزاده مدیر امـور فرهنگی شـرکت توزیع 
بـرق اسـتان اصفهـان نیـز در نشسـت خبـری امـور 
بـرق شهرسـتان ناییـن بـا اصحـاب رسـانه، گفـت: 
سیاسـت های تشـویقی، فرهنـگ صحیـح مصـرف 
برق توسـط مـردم و همکاری صنایع و کشـاورزان در 
قطع برق اختیاری سـبب شـده اسـت تابستان امسال 

بـا و بـه هیـچ وجـه قطعی برق نداشـته باشـیم.
ایـن  تقاضامندیـم  رسـانه  اصحـاب  از  افـزود:  وی 
خدمـات نظـام و این دولت را بـرای مردم تبیین کنند 
و نگذارنـد رسـانه های معاند حقایق انقـالب را وارونه 
جلـوه دهنـد چـرا کـه بـا افزایـش تحریم هـا شـاهد 

خدمـات چشـم گیر و فـروان ایـن دولـت هسـتیم.
جعفـرزاده تصریـح کرد: سیاسـت شـرکت توزیع برق 
اسـتان اصفهـان و وزارت نیـرو مبنـی بـر این اسـت 
کـه در مصـرف بهینـه بـرق و آب و انـرژی مـردم را 
بـا تشـویق و تهییج بـه فرهنگ مصـرف صحیح که 

یـک امـر دینی مبـارک اسـت، سـوق بدهد.
وی اضافـه کـرد: رایگان کـردن برق کشـاورزانی که 
در سـاعات اوج مصـرف بـرق موتورهـای چـاه آب 
خـود را قطـع کننـد، رایگان کـردن برق مشـترکینی 
کـه تحت پوشـش کمیته امداد و بهزیسـتی هسـتند 
در صـورت مصـرف محـدود و کاهـش هزینه قبوض 
صنعتگرانـی کـه در سـاعت پربـاری بـرق مصـرف 

نداشـته باشـند، از جمله طرح های تشـویقی شـرکت 
توزیـع برق اسـت.

مدیـر امـور فرهنگی شـرکت توزیع برق خاطرنشـان 
کـرد: این تخفیفـات هزینه هـای هنگفتی بـر وزارت 
نیـرو تحمیـل می نمایـد امـا بـرای اینکـه مـردم در 
مصرف بـرق خانگی بتوانند از بـرق پایداری بهره مند 
و در آسـایش و آرامـش باشـند و بـرای نهادینه کردن 
فرهنـگ درسـت اسـتفاده از برق طرح های تشـویقی 

درنظر گرفته شـده اسـت.
جعفـرزاده بـا تاکید بـر اینکه تولید برق کشـور ۲ برابر 
میانگین کشـورهای پیشرفته اسـت، گفت: مشکل ما 
در تولید برق نیسـت مشـکل نحوه مصرف آن اسـت 
کـه رسـانه ها بایـد بارهـا و بارهـا صرفـه جویـی که 

متـن دین ماسـت را بـرای مردم تکـرار کنند.
وی ادامـه داد: بایـد بـا تبییـن بـرای مردم به سـمت 
بخـش  گـذاری  سـرمایه  و  نـو  انرژی هـای  تولیـد 
خصوصـی در ایـن زمینه هـا پیـش برویم. جعفـرزاده 
بـا تاکید بـر اینکه تولید بـرق کشـور ۲ برابر میانگین 
کشـورهای پیشرفته است، گفت: مشـکل ما در تولید 
بـرق نیسـت مشـکل نحـوه مصـرف آن اسـت کـه 
رسـانه ها بایـد بارهـا و بارهـا صرفـه جویـی که متن 

دیـن ماسـت را بـرای مـردم تکـرار کنند.
وی ادامـه داد: بایـد بـا تبییـن بـرای مردم به سـمت 
بخـش  گـذاری  سـرمایه  و  نـو  انرژی هـای  تولیـد 

خصوصـی در ایـن زمینه هـا پیـش برویـم.
جعفـرزاده بـا تاکیـد بـر اینکـه شـرکت توزیـع بـرق 
چندین سـال اسـت جوان سـازی نیروها و مدیـران را 
شـروع کرده است، اسـماعیل محمدی نصیری را جز 

جوان تریـن و موفق تریـن مدیـران اسـتان نامیـد.

گزارش

مدیر برق نایین درنشست خبری مطرح کرد:

افتتاح نیروگاه یک مگاواتی در نایین

نماینده شاهین شهر و میمه با برشمردن ویژگی های بارز مرحوم آیت 
اهلل ناصری گفت: ایشان شخصیتی عالم بودند که نظیرش کمتر در 
عمرم دیده بودم، افتخاری برای کشور و جهان تشییع بودند. آیت اهلل 
حاج شیخ محمد علی ناصری دولت آبادی اعلی اهلل مقامه، عالم فاضل 
و استاد برجسته اخالق پس از عمری تالش و مجاهدت در اشاعه اسالم 
و کسب فیض و معرفت در محضر حضرت بقیه اهلل االعظم ارواحنا له 
الفدا روز جمعه در بیمارستان امین اصفهان دعوت حق را لبیک گفت و 

روح بلندش به ملکوت اعلی پیوست.

مرحوم آیت اهلل ناصری، عالوه بر تدریس فقه و اصول و تفسیر تربیت 
شاگردان و تالش های علمی و دینی و هدایت و راهنمایی مردم، طالب 
و اهل علم، مجالس وعظ و سخنرانی این عالم بزرگوار همواره روحانیت 

و معنویتی خاص داشت.
ایشان برای رفع نیازهای مردم و انجام کارهای خیر نیز مشارکت جدی 
داشتند که از جمله این اقدامات به ایجاد مرکز درمانی حضرت ولیعصر 
)عج(، راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان گلدیس شاهین شهر، بخش 
دیالیز بیمارستان محمد میمه و اورژانس شبانه روزی دولت آباد می توان 

اشاره کرد.
ویژگی های بارز و برجسته این عالم وارسته، شیفتگی و عالقه شدید 
نسبت به قطب عالم امکان، حضرت بقیه اهلل االعظم ارواحناله الفدا بود.

ضمن  نیوز؛  صاحب  خبرنگار  با  گفتگو  در  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
تسلیت ارتحال عالم جلیل القدر و استاد بزرگ اخالق اظهار کرد: مرحوم 
آیت اهلل ناصری شخصیتی بودند که در عمر خودم اینطور عالم که هم 
در زمینه های علمی و هم عرفانی و اسالمی و هم در مردم داری سرآمد 

باشد کمتر دیده بودم.

نماینده شاهین شهر و میمه:

آیت اهلل ناصری، 
شخصیتی عالم که 
نظیرش کمتر در عمرم 
دیده بودم

کارشـناس زراعـت و امـور باغبانـی جهـاد کشـاورزی نطنـز گفـت: 
برداشـت ۱۵۰۰ ُتـن خربـزه از ۴۰ هکتـار از مـزارع شهرسـتان نطنز 

شـد. آغاز 
اسـفندیار حاجـی زاده در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: برداشـت 
خربـزه از مـزارع شهرسـتان نطنـز آغـاز شـده و در کل ۴۰ هکتار از 

مـزارع شهرسـتان نطنـز زیر کشـت ایـن محصول اسـت.
وی افزود: این میزان برداشـت نسـبت به سـال گذشـته با رشـد ۱۵ 

درصـدی مواجـه بـوده که قابل توجه اسـت.
کارشـناس زراعـت و امـور باغبانـی جهـاد کشـاورزی نطنـز گفـت: 
تمـام مـزارع زیر ِکشـت این محصـول در شهرسـتان نطنز بـا توجه 

بـه بحـث کمبـود آب به صـورت آبیـاری قطـره ای بوده اسـت.
وی تصریـح کـرد: کشـاورزان منطقـه در اواسـط برداشـت خربـزه 
اقـدام بـه کشـت ذرت علوفـه ای و آفتابگـردان می کنند کـه یکی از 

نـکات مثبـت ِکشـت ایـن محصـول همیـن موضوع اسـت.
حاجـی زاده خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه شهرسـتان نطنـز 
ظرفیـت  اسـت  کوهسـتانی  و  بیابانـی  معتـدل  آب وهـوای  دارای 
کشـاورزی باالیـی دارد کـه در صورت حمایت از کشـاورزان شـاهد 

رشـد صنعـت کشـاورزی در ایـن منطقـه خواهیـم بـود.

گفت:  کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
به  خدمات  ارائه  برای  هوایی  اورژانس  راه اندازی 
استان های  و  کاشان  منطقه  در  مناسب  و  هنگام 

همجوار ضروری است.
کورش ساکی، در شورای سالمت و امنیت غذایی 
شهرستان کاشان، اظهار کرد: آمار حوادث ترافیکی 
منطقه  این  در  فوتی های  و  مصدومان  تعداد  و 
باالی  هزینه های  وجود  با  و  است  کننده  نگران 
تهیه و تجهیز بالگرد هوایی برای انتقال مصدومان 
سوانح، اختصاص اورژانس هوایی برای کاشان باید 

پیگیری شود.
وی تصریح کرد: استفاده از بالگرد برای امدادرسانی 
به مردم یکی از وظایف اصلی اورژانس به حساب 
می آید و تأثیر این امدادرسانی در زمان های طالیی 
گستره  در  مصدومان  جان  یا  عضو  نجات  برای 
مأموریت های  کنار  کاشان  منطقه  جغرافیایی 

عملیاتی مشهود است.
ساکی، توجه بیشتر و دقیق تر سازمان ها و اداره های 
شهرستان به دستور کارهای این جلسه را خواستار 
شد و گفت: امنیت غذایی و سالمت شهروندان یک 
مسئولیت بین بخشی و نیازمند همکاری همگانی 

است.
فرماندار کاشان گفت: حوادث ترافیکی در منطقه 
کاشان به ویژه در آزادراه کاشان به قم و کاشان 
نگران  بادرود  جاده  و  برزک  جاده  اصفهان،  به 
کننده است و بیشترین مأموریت های برون شهری 

اورژانس و آتش نشانی به این محورها بوده است.
حادثه خیز  نقاط  افزود:  زارعی،  شریف  محمد 

با همکاری  برون شهری  و مسیرهای  شهرستان 
نهادهای عضو شورای هماهنگی ترافیک کاشان 
شناسایی شده و برای رفع کامل آنها باید تالش 

شود.
وی تصریح کرد: در سفر ریاست جمهوری و هیئت 
ریال  میلیارد   ۲۱۰۰ اصفهان،  استان  به  وزیران 
اعتبار پیشنهادی فرمانداری کاشان برای بهسازی 
نهایی  تصویب  به  شهرستان  جاده های  تکمیل  و 

رسید.
 ۱۳۰۰ مبلغ  اعتبار  این  از  افزود:  کاشان  فرماندار 
 ۵۰۰ بزرک،  به  کاشان  محور  برای  ریال  میلیارد 
بادرود  به  تکمیل جاده کاشان  برای  ریال  میلیارد 
و مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال نیز برای رفع مشکالت 
به  اصفهان  به  کاشان  آزادراه  در  قمصر  تقاطع 

تصویب رسیده است.
زارعی تأکید کرد: شهروندان داروهای مازاد منازل 
خود را به جمعیت هالل احمر تحویل دهند تا پس 
ارسال  استان  مرکز  به  تفکیک،  و  جمع آوری  از 
در  حسینی  اربعین  پیاده روی  مراسم  در  و  شده 

ایستگاه های صلواتی استفاده شود.
به گزارش ایسنا، بیماری التور و شرایط آن در کشور 
غذا،  و  آب  از  منتقل شده  بیماری های  کاشان،  و 
پیشگیری از حادثه های غرق شدگی در مکان های 
آبی پرخطر، بررسی آخرین وضعیت واکسیناسیون 
کرونا، وضعیت مخروبه های محل تجمع زباله ها و 
حیوانات بدون صاحب از دیگر موارد مطرح شده در 
شورای سالمت و امنیت غذایی شهرستان کاشان 

بود.

شهرستان آران وبیدگل افتتاح و بهره برداری از شش طرح 
شهرستان  این  در  کشاورزی  و  خدماتی  صنعتی،  عمرانی، 
خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر رضایی در جمع 
از شش طرح  برداری  بهره  و  افتتاح  به  اشاره  با  خبرنگاران 
عمرانی، صنعتی و کشاورزی در آران و بیدگل اظهار داشت: 
برای این طرح ها اعتباری بالغ بر یک هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال 

اعتبار هزینه شده است.
وی با بیان اینکه یکی از این پروژه ها افتتاح کارخانه گلیم بافی 
بود، ابراز داشت: برای این کارخانه که برای ۵۱ نفر اشتغال 
ایجاد کرده است، اعتباری بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 

اختصاص داده شده است.
فرماندار آران و بیدگل با اشاره به افتتاح پروژه مخزن ۵۰۰ 
مترمکعبی شهر آران و بیدگل تصریح کرد: اعتبار اختصاص 

داده شده به این پروژه حدود ۶۰ میلیارد ریال بوده است.
وی تاکید کرد: این پروژه با هدف بهبود کمی آب شرب شهر 

مدیریت  شرب،  آب  ذخیره  ظرفیت  افزایش  بیدگل،  و  آران 
فشار و کاهش آب و افزایش پایداری آبرسانی ساخته و به 

بهره برداری رسید.
رضایی با اشاره به افتتاح مرغداری ۲۰ هزار قطعه ای در آران و 
بیدگل خاطرنشان کرد: برای این پروژه نیز اعتباری بالغ بر ۲۰ 

میلیارد ریال هزینه شده است.
وی بهره برداری از روکش آسفالت جاده روستای علی آباد 
کویر به طول ۵۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال 
مجتمع  افتتاح  افزود:  و  دانست  امروز  پروژه های  دیگر  از  را 
فرهنگی آموزشی ابوتراب نیز با کمک خیرین و با اعتباری بالغ 

بر پنج میلیارد ریال از دیگر برنامه ها بود.
فرماندار آران و بیدگل اظهار داشت: افتتاح پارک بانوان روستای 
محمدآباد مرکزی نیز با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال انجام 
اسالمی  شورای  و  دهیاری  مشارکت  با  پروژه  این  که  شد 

روستای محمدآباد تکمیل شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نطنز گفت: تاکنون هیچ مورد ابتال 
و یا حتی مورد مشکوک به ابتال به تب کریمه کنگو در شهرستان 

نطنز مشاهده نشده است.
و  تالش ها  با  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  رضوان  سیامک 
پیگیری های انجام شده توسط شبکه دامپزشکی شهرستان نطنز و 
همچنین همکاری دامداران منطقه موردی از ابتال به تب کریمه 

کنگو گزارش نشده است.
وی گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، سم پاشی دامداری ها 
توسط دامداران بوده که یکی از راه های کنترل انتقال، همین راه 

است.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نطنز، تصریح کرد: یکی دیگر 
از مهم ترین راه های جلوگیری از انتقال تب کریمه کنگو از دام به 
انسان، قرار گرفتن گوشت در اتاق پیش سرد است که از همشهریان 
می خواهیم از هرگونه کشتار غیرمجاز و یا خانگی دام های سبک در 

منزل خودداری کنند.
از  گوشت  کردن  تمیز  هنگام  در  مردم  کرد:  خاطرنشان  رضوان 
دستکش استفاده کنند و گوشت را خوب بپزند و همچنین گوشت را 
در فریزر نگهداری کنند تا ویروس ناقل تب کریمه کنگو از بین برود.

کارشناس جهاد کشاورزی نطنز خبر داد:

آغاز برداشت ۱۵۰۰ تُن خربزه در نطنز

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

 راه اندازی اورژانس هوایی برای منطقه کاشان
ضروری است

فرماندار آران و بیدگل خبر داد؛

بهره برداری از ۶ طرح عمرانی، صنعتی و کشاورزی در آران و بیدگل
رئیس شبکه دامپزشکی نطنز:

ابتال به تب کریمه کنگو در نطنز 
گزارش نشده است

از شروع  ایمنی شهرداری خمینی شهر  مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
برگزاری دوره آموزش عمومی آتش نشان داوطلب خبر داد.

مهدی مرادیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعالم فراخوان و ثبت نام 
داوطلبان برای آموزش در زمینه آتش نشانی اظهار داشت: دوره آموزش عمومی 
آتش نشان داوطلب به مدت ۱۲ ساعت در محل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری خمینی شهر در حال برگزاری است.
انواع  با  آشنایی  ایمنی،  ترویج سطح  اهداف  با  آموزشی  دوره های  این  افزود:  وی 
آتش سوزی و روش های اطفای حریق برای شهروندان به صورت مستمر برگزار 

می شود.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی شهر خاطرنشان 
کرد: این دوره نیز با اهداف فوق با حضور تعدادی از شهروندان به صورت نیمه وقت با 
سر فصل های تئوری حریق خاموش کننده های دستی، نردبان های دستی، لوله کشی 
و آب رسانی، کار با پمپ های آتش نشانی، دستگاه تنفسی و ست های امداد و نجات 
هیدرولیک سنگین و نیمه سنگین زیر نظر اساتید و مربیان حوزه آموزش و پیشگیری 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی شهر برگزار می شود.
مرادیان تصریح کرد: در این دوره آموزشی که از تاریخ ششم شهریور آغاز و به مدت 
چهار روز ادامه دارد تعداد ۳۵ نفر از شهروندان دوره عمومی ایمنی و آتش نشانی را در 
این مدت فرا می گیرند و در پایان گواهینامه پایان دوره به این شهروندان اعطا می شود.

شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  تالش  و  همت  با  گفت:  وی 
خمینی شهر، تاکنون آموزش های متعدد و مستمر دوره های آموزش مقدماتی، عمومی، 
نیمه تخصصی، تخصصی و حرفه ای برای شهروندان به عنوان آتش نشان داوطلب 

برگزار شده است.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی شهر گفت: در 
صورت نیاز و هنگام بحران می توان از آتش نشانان داوطلب در موضوع ایمنی و 
آتش نشانی کمک گرفت. شهروندان با آموزش و ارتقای سطح فرهنگ و ایمنی، 
در صورت بروز هرگونه حادثه یا آتش سوزی با داشتن اطالعات الزم در لحظات 
اولیه آتش سوزی اقدامات اولیه مؤثری را خواهند داشت و از بروز خسارات بیشتر نیز 

جلوگیری می شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی شهرخبر داد:

آغاز دوره آموزش عمومی آتش نشان داوطلب در خمینی شهر



Important
License Owner& Managing
director: Reza Mahzunieh
Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
Assistant Editor-in-Chief of
Isfahan Office: Hoora Building,
Shahid Mofateh Street, Ahmad 
Abad Square, Isfahan, Iran
Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274515

Organization of advertisement:
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.
Fax:031-32274507,32274511
Lithography and printing:Samim
Isfahan subscribers Office:
031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

w w w. e s f a h a n - n e w s . c o m
04INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s
Wednesday, August 31, 2022 - No: 1139 

A trade delegation of 125 
traders and business-
men from 78 Russian 
companies, that are ac-
tive in various economic 
and commercial fields, 
will visit Tehran during 
September 19-22 in or-
der to meet and nego-
tiate with their Iranian 
counterparts, the portal 
of Tehran Chamber of 
Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture 
(TCCIMA) reported.
The field of activity of the 
members of this board 
includes areas such as 
food and agriculture 
products such as meat, 
pasta, mineral water, all 
kinds of drinks, grains, 
sweets and chocolates, 
all kinds of edible oils, 
and aquatics, as well 

as food and agriculture 
industry equipment and 
machinery, packaging, 
health, medicine and 
medical equipment, 
construction materials, 
glass and crystal, wood 
industry, auto parts, 
transportation, industrial 
equipment, metal indus-
try, telecommunication 
and radio systems, drill-
ing and mining, energy, 
recycling, advertising 
and digital marketing, 
education, etc.
Therefore, in order to 
make maximum use of 
the capacity of this trade 
delegation in Iran, the 
International Affairs De-
partment of the TCCIMA 
intends to provide the 
opportunity for dialogue 
separately with interest-

ed Iranian businessmen 
and entrepreneurs by 
scheduling bilateral busi-
ness meetings.
Iran and Russia have 
taken significant steps 
for removing the U.S. 
dollar from their bilateral 
trade, launching a set-
tlement system to use 
their national currencies 
in economic exchang-
es, renowned Ameri-
can business magazine 
Forbes admitted in an 
article piece published 
last month.
Iran’s Integrated Forex 
Market launched the 
Ruble/Rial currency pair 
in early July, following a 
visit of Central Bank of 
Iran (CBI) Governor Ali 
Saleh-Abadi to Moscow.
The new arrangement 

means the two countries 
can now settle trading 
debts in each other’s 
currencies. The first 
trade took place on July 
19, the day that Russia’s 
President Vladimir Putin 
arrived in Iran for talks 
with Leader of the Islam-
ic Revolution Seyyed Ali 
Khamenei and President 
Ebrahim Raisi.
As reported, the new 
monetary system could 
significantly reduce the 
two sides’ demand for 
dollars. Bilateral trade 
between Iran and Russia 
stood at four billion dol-
lars in 2021 but the two 
countries say they are 
hoping to ramp up bilat-
eral trade to eight billion 
dollars in the short term.
The new trading arrange-

ment allows them to 
avoid the use of dollars 
and, by doing so, also 
sidestep the impact of 
the U.S. sanctions.
Iran’s deputy foreign 
minister for economic 
diplomacy Mehdi Safari 
has also floated the idea 
of developing a new in-
terbank messaging sys-
tem between Iran and 
Russia. This could act as 
an alternative to Swift.
Speaking to the media 
in late July, Saleh-Abadi 
said: “Two countries that 
want to de-dollarize their 
transactions must have a 
special system similar to 
Swift… We have practi-
cally reached a very good 
agreement.”
Last week, Iranian Min-
ister of Industry, Min-
ing, and Trade Reza 
Fatemi-Amin, who had 
traveled to Russia to visit 
the MIMS Automobility 
Moscow 2022 exhibi-
tion, said that Russia is 
eager for expanding eco-
nomic ties with Iran.
Fatemi-Amin made the 
remarks on the sidelines 
of a meeting with rep-
resentatives of Iranian 
companies participating 
in the mentioned exhi-
bition at the place of the 
Iranian embassy in Mos-
cow.
Speaking at the meeting, 
Fatemi Amin said Rus-
sian companies are inter-
ested in cooperation with 
Iranian counterparts, 

especially in the fields 
of automobiles, phar-
maceuticals, and home 
appliances.
“All our efforts at the 
Industry Ministry are 
aimed to remove the 
existing obstacles as 
much as possible,” he 
stressed.
Iran and Russia have 
made agreements on 
cooperation in aviation 
and maritime industries 
and are planning on tak-
ing joint measures in the 
future, Fatemi-Amin said 
at the end of the meeting.
The minister told report-
ers that the two coun-
tries have made agree-
ments on aviation and 
shipbuilding industries, 
noting that big steps 
have been taken in the in-
dustry sector in both Iran 
and Russia that has to be 
pursued to bear fruit.
The Iranian minister said 
that the main ties are 
being formed between 
Iranian and Russian 
businesses and the gov-
ernments are only facili-
tating the relationship.
If the businesses are 
linked through joint in-
vestments, they can 
hardly be separated, 
he noted, adding that 
the cooperation being 
shaped between Iran 
and Russia wouldn’t be 
stopped even if the Eu-
ropean and American 
sanctions on Russia are 
lifted.

Russian large trade delegation to visit Iran next month

Diplomat says Iran 
is serious for a last-
ing nuclear deal
Iran is undertaking an expert 
assessment of the response the 
United States provided to Teh-
ran’s revisions to the EU text 
on reviving the 2015 deal, the 
Foreign Ministry spokesperson 
told IRNA on Sunday, noting that 
Iran would respond to Americans 
once that review is complete.
Nasser Kanaani stated that Teh-
ran’s reaction will be communi-
cated to the Americans as soon 
as feasible.
Nour News, a news outlet close 
to Iran’s Supreme National Se-
curity Council, said in a tweet on 
Sunday that Tehran will give its 
response to the U.S. by Friday.
But, Kanaani said, it is impos-
sible to specify a precise timing 
for Iran’s answer, adding Iran will 
reply after it carefully examines 
the U.S. response and a decision 
made.
“The important point is that the 
Islamic Republic of Iran is se-
rious about reaching an agree-
ment that would be both com-
prehensive and lasting  and also 
meet the country’s interests,” he 
pointed out.
Iran and the U.S. communicate 
through the EU.
The spokesman also said, “All 
sides have so far tried to re-
spect the confidentiality of the 
talks, because early revelations 
through media would not help 
the outcome of the negotia-
tions,” due to the sensitivity of 
the issues surrounding the nu-
clear deal and due to the confi-
dentiality of the negotiations. 
There are a small number of 
unresolved issues to resurrect 
the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), according to 
Kanaani.
“In other words, most issues 
related to the JCPOA agreement 
have been resolved, but the few 
(remaining) outstanding issues 
are sensitive, important and de-
termining,” he underlined. 
“The Islamic Republic of Iran is 
committed to achieving a solu-
tion and thinks that restoring the 
JCPOA is in its own interests and 
the interests of other parties,” he 
remarked. 
The Foreign Ministry spokesper-
son stated that overall, this is a 
two-way street and reciprocal 
commitments must be honored. 
“The Islamic Republic of Iran be-
lieves that implementation of the 
agreement is a two-way road and 
all members of the agreement 
must remain committed to their 
obligations.”
In May 2018, the United States, 
then led by President Donald 
Trump, unilaterally renounced 
the accord and reinstituted the 
sanctions that it had withdrawn.
In April of last year, a few months 
after Joe Biden succeeded 
Trump, the negotiations to save 
the deal began in Vienna, Austria.
Despite significant advance-
ments, the lengthy negotiations 
were often interrupted by the 
U.S. indecision and delay.
On August 8, after four days of 
intense negotiations, a revised 
text was put forth by the EU. 
On August 15, Iran sent its re-
sponse to the EU draft proposal. 
Following the submission of its 
reply, Tehran encouraged Wash-
ington to be realistic and flexible 
in order to establish a compro-
mise.
The Biden administration’s an-
swer to Iran’s response to the EU 
draft was sent on August 24.
Iranian Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian has said 
the negotiations to restore the 
JCPOA and lift sanctions are in 
their final stages, but the U.S. 
must take a practical stance.
If the U.S. acts realistically, the 
unresolved issues in the JCPOA 
revival talks will be resolved, 
Amir Abdollahian pointed out.

20 large compa-
nies on privatiza-
tion list

The head of the Iranian Pri-
vatization Organization (IPO) 
said that 20 large companies 
are on the list of privatiza-
tions.
Hossein Qorbanzadeh said 
that by the middle of the 
next Iranian calendar month 
Mehr (early October) all the 
companies that are on the 
list of transfers will be trans-
parent.
In late July, the official had 
said that in order to get 
better outcomes from the 
privatization programs, the 
government must diversify 
methods for handing over 
state-owned companies to 
the private sector.
Qorbanzadeh said the pre-
vious government did not 
pay enough attention to 
reforming the structure of 
previously implemented 
privatization programs, and 
the companies were not also 
properly prepared for the 
transfer.
The official noted that IPO 
is currently considering 35 
government-owned com-
panies for privatization for 
which the necessary consid-
erations will be made.
“In the last decade, more 
than 900 companies have 
been handed over to the 
private sector; and although 
some have not performed 
well, most of them have 
been very successful,” he 
said.
“The capital market is the 
best proof for this fact; com-
panies such as steel, copper, 
and petrochemicals which 
belonged to the government 
[and were handed over to 
the private sector] have been 
among the most profitable 
companies,” the IPO head 
added.
According to Qorbanzadeh; 
the status of privatized com-
panies should be examined 
case by case and component 
by component.
“What we need to do now is 
to entrust unprofitable com-
panies that are managed in 
an unfavorable way to capa-
ble managers and then when 
the entity reaches a stage of 
efficiency and productivity, 
increase the role of the pri-
vate sector in the manage-
ment,” he explained.
The head of the privatization 
organization further noted 
that the government cannot 
be indifferent to the compa-
nies that have been handed 
over to the private sector; 
Rather, these entities should 
be carefully watched over in 
the direction they will move 
in the future.
Elsewhere in his remarks, 
Qorbanzadeh said that based 
on the national budget bill 
for the current Iranian calen-
dar year (started on March 
21), the government is ex-
pected to gain 710 trillion ri-
als (about $2.5 billion) from 
selling assets directly, while 
1.3 quadrillion rials (about 
$4.65 billion) is going to 
be gained from transferring 
shares to various organiza-
tions.

Iran became the most decorated volleyball team in the 
Asian Men’s U20 Volleyball Championship after de-
feated India 3-1 (25-12, 25-19, 22-25, 25-15) in the 
final match Monday night.
Iran have claimed the title seven times, one time more 
than South Korea.

South Korea also claimed the bronze medal with a 3-0 
win over Thailand.
Iran and India will represent Asia in the 2023 FIVB 
Volleyball Men’s U21 World Championship as the top 
two teams.
The 2022 Asian Men’s U20 Volleyball Championship 

is the 21st edition of the Asian Men’s U20 Volleyball 
Championship, a biennial international volleyball tour-
nament organized by the Asian Volleyball Confedera-
tion (AVC) with Bahrain Volleyball Association (BVA).
The tournament was held from Aug. 22 to 29 in Riffa, 
Bahrain.

Iran win Asian Men’s U20 Volleyball Championship for seventh time

Although Iran is mostly known for its 
vast hydrocarbon resources, there are 
some other precious products that 
people all around the world put the Ira-
nian brand on and appreciate greatly, 
one of such products is Iranian “green 
gold” or pistachio.
Cultivation of pistachios in Iran dates 
back to the Achaemenid period or the 
fifth century B.C; Like the great dy-
nasty, the Islamic Republic was the 
world’s unrivaled, leading producer of 
pistachios for a long time, with south-
eastern Kerman province being the 
hub of production for so-called green 
gold.
The country’s reign over the pistachio 
market, however, ended in 2012, as 
the United States for the first time be-
came the largest producer and export-
er of pistachios because of the pro-
duction decline in Iran, mainly due to 
water shortages and also because of 
the lack of access to modern technol-
ogies and using traditional methods of 
agriculture.
Over the past decade, climate change 
has caused severe drought in Iran, 
leading to 85 percent of the country 
being classified as arid or semi-arid. 
The decline in annual average rainfall 
and shortage of surface water has 
forced farmers to dig more wells to 
pump water from underground re-
serves. Nearly half of the 750,000 
wells dug in Iranian farms are ille-
gal, which indicates why the uncon-
strained use of underground water in 
agriculture is the main source of water 
waste in the country.
The situation is the same in Kerman 

province, which accounts for 70 per-
cent of Iran’s pistachio production. 
As announced by Hossein Rezaei, the 
secretary-general of the Iran Pistachio 
Association (IPA), the production of 
pistachio in Iran fell by 70,000 tons 
in the previous Iranian calendar year 
(ended on March 20) to hover around 
150,000 tons.
Hossein Rezaei said that the current 
year’s sprouts have also been de-
stroyed by climate change, and this 
year it is difficult to keep the market, 
so government support is required.
According to the official, the country’s 
pistachio farmers are expected to pro-
duce only 135,000 tons of the nut in 
the current year.
In addition to the negative impacts of 
climate change, the Iranian pistachio 
industry has also been affected by 
western sanctions; although the in-
dustry has not been directly targeted, 

sales of pistachios to foreign markets, 
including Europe, have been hindered 
because of the banking and shipping 
restrictions imposed as part of the pu-
nitive measures.
Despite the domestic hurdles and for-
eign challenges, Iran is still among the 
top global producers and exporters of 
pistachios. After relinquishing the top 
ranking to the United States in 2012, it 
regained it in 2015 as a result of better 
access to international markets due to 
the removal of sanctions and a drop in 
U.S. production.
Iran and the United States together 
account for 70-80 percent of global 
pistachio production and have been 
competing for the top spot as both the 
biggest producer and exporter over 
the past several years. Also, recently 
Turkey, Australia, and Spain have also 
increased production and have joined 
the export market.

In an effort to maintain the country’s 
distinguished position in the global 
pistachio market, several plans have 
been formulated by the Iranian gov-
ernment to support the industry main-
ly by focusing on the reduction of the 
impact of the drought.
In August 2020, Iran’s Trade Promo-
tion Organization (TPO) held a pista-
chio export desk meeting to investi-
gate the challenges and barriers in the 
way of the country’s pistachio exports.
The government is also encouraging 
water conservation by allocating bank 
facilities to farmers to help them buy 
modern irrigation equipment to re-
place traditional systems.
Many experts believe that developing 
farms in regions with better soil and 
water resources, along with using 
modern cultivation methods and new 
types of pistachios with higher resist-
ance to failure and disease would be 
the best way to regain Iran’s crown in 
the pistachio market.
Other than the above-mentioned 
measures, experts and scholars also 
say Iran could increase its exports by 
removing customs duty restrictions, 
providing support to exporters for 
long-term contracts, and establishing 
banking enterprises to connect pro-
ducers and exporters.
With the Iranian government success-
fully moving toward reducing its reli-
ance on oil revenues in recent years, it 
is expected to dedicate a good deal of 
attention and resources to other sec-
tors including the pistachio industry to 
maintain its lion’s share of the global 
market.

Iran’s “green gold” bound to shine again in global markets
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Iran defeated Egypt 3-1 (25-14, 25-19, 
22-25, 26-24) in the 2022 FIVB Volley-
ball Men’s World Championship Mon-
day night.
Iran captain Milad Ebadipour and 
Morteza Sharifi earned 18 points each 
and Issa Mohamed Moustafa scored 16 
points for Egypt in Ljubljana, Slovenia.
Iran, who had already defeated Ar-

gentina, will face the Netherlands on 
Wednesday.
The competition has brought 24 com-
peting teams in six pools of four, play-
ing in a single round-robin format from 
Aug. 26 to Sept. 11.
 The top two nations in each pool and 
the four best third-placed teams will 
qualify for the elimination round.

Iran defeat 
Egypt in 2022 
FIVB World 
Championship

Home appliance 
output grows 5 
fo lds
After the government’s policy 
of supporting the manufac-
turing of home appliances 
in the last few years, this in-
dustry had a five-fold growth 
in output, so that it can meet 
the maximum demand of the 
market, Hamidreza Dehqa-
ni-Nia, the spokesman of the 
country’s headquarters to 
combat smuggling of foreign 
currency and commodity an-
nounced.
As an official with Industry, 
Mining, and Trade Ministry has 
previously stated, the manu-
facturing of home appliances 
in Iran is expected to reach 18 
million sets in the year.
According to Mohsen 
Shokrollahi, the director-gen-
eral of the home appliances 
office at the ministry, there 
are currently 220 active home 
appliance manufacturing units 
in the country that managed to 
produce 16.5 million sets of 
products in the previous year.
Considering the previous 
year’s data, the manufacturing 
of the said products is expect-
ed to increase by 1.5 million 
sets (about 10 percent) in the 
current year.
Shokrollahi put the country’s 
total value of home applianc-
es exports in the previous 
Iranian calendar year at $300 
million, saying: “With the new 
approach, we will increase last 
year’s exports and provide 
strong support to the home 
appliance industry by reducing 
raw material tariffs.”
The official mentioned some 
of his ministry’s programs for 
supporting the domestic pro-
duction of home appliances 
in the country and increasing 
the self-sufficiency rate in this 
industry, saying: “This year, 
we are pursuing an increase 
in both quantity and quality of 
home appliance production; 
in this regard, new plans have 
been set by our office, so that 
the domestic production in 
this sector is increasing and 
new investments have been 
made.”
He further mentioned the sig-
nificant role of the home appli-
ances industry in creating job 
opportunities in the country 
and noted that there are cur-
rently 300,000 people working 
in this industry.
Shokrollahi also referred to 
the Industry, Mining, and 
Trade Ministry’s roadmap for 
the development of the coun-
try’s home appliances industry 
and said: “The roadmap for 
this industry is been formu-
lated in collaboration with the 
country’s top think tanks and 
knowledge-based compa-
nies.”
Manufacturing of home appli-
ances in Iran increased 7.56 
percent during the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on 
March 20), from its previous 
year, according to the Indus-
try, Mining and Trade Ministry 
data.
Over the past few years, the 
Iranian government has been 
following a new strategy for 
supporting domestic produc-
tion to neutralize the impacts 
of the U.S. sanctions while 
reducing the reliance of the 
economy on oil revenues.
The home appliances sector 
has been one of the pioneers 
in this regard and like many 
other areas, the production 
of home appliances has wit-
nessed a significant rise in the 
past four years.

The acting managing director of 
Pars Oil and Gas Company (POGC), 
which is in charge of developing 
South Pars, Iran’s giant gas field in 
the Persian Gulf, put the amount of 
investment made in four comple-
mentary projects in South Pars at 
€712 million.
Mohammad-Hossein Motejalli 
made the remarks on Monday in a 
ceremony to inaugurate three pro-
jects and launch one project of the 
Oil Ministry in Assaluyeh, in south-
western Bushehr province, the Pub-
lic Relations Department of POGC 
reported.
The inaugural ceremony was partic-
ipated by Oil Minister Javad Oji and 
his deputies.
The first combined-cycle unit of 
Be’sat Power Plant with investment 
making of €454 million, unit of De-
mercaptanization of gas condensate 
of South Pars phases 2 and 3 refin-
ery with €74 million of investment, 
and building the pipeline to transfer 
gas condensate of South Pars re-

fineries with an investment of €19 
million were the three inaugurated 
projects and subsea pipeline of 
South Pars phase 16 with the in-
vestment making of €165 million 
was the launched project, according 
to Motejalli.
South Pars gas field, which Iran 
shares with Qatar in the Persian 
Gulf water, is divided into 24 stand-
ard phases of development in the 
first stage. Most of the phases are 
fully operational at the moment.
The huge offshore field covers an 
area of 9,700 square kilometers, 
3,700 square kilometers of which 
are in Iran’s territorial waters in the 
Persian Gulf. The remaining 6,000 
square kilometers, called North 
Dome, are situated in Qatar’s terri-
torial waters.
The field is estimated to contain a 
significant amount of natural gas, 
accounting for about eight percent 
of the world’s reserves, and approx-
imately 18 billion barrels of conden-
sate.

Over €700m invested 
in South Pars complementary plans

 Iran currently holds about 93 million 
barrels of crude oil and gas condensate 
stored on vessels in the Persian Gulf, 
off Singapore and near China ready to 
be injected into the market if the nuclear 
deal is revived, Bloomberg reported on 
Monday citing ship-tracking firm Kpler.
According to the report, Vortexa Ltd. es-
timates the reserves at 60 to 70 million 
barrels, saying that there are also some 
smaller volumes in onshore storage fa-
cilities.
“Iran has built up a sizable flotilla of 
cargoes that could hit the market fairly 
soon,” said John Driscoll, chief strate-
gist at JTD Energy Services Pte.
Iran’s comeback to the global crude 

market would be very significant con-
sidering the fact that the European Un-
ion is implementing tighter sanctions 
on Russian crude flows as of December 
and the Biden administration’s mam-
moth sale from the Strategic Petroleum 
Reserve will end in October.
Since former President Trump stopped 
granting waivers to import Iranian oil 
following American sanctions, Iran’s 
daily shipments have held at about one 
million barrels, according to Emma Li, 
an analyst at Vortexa.
The current volume of crude and con-
densate in onshore storages within Iran 
is estimated at about 48 million barrels, 
Kpler data showed, adding that the pro-

ducer could be holding even more oil in 
some land storages around China.
Longer term after any deal is struck 
and the offshore cache is drained, Iran 
would seek to rebuild production and 
step-up overseas sales.
While Iran may aim to fill the void left 
by Russia in Europe, namely in Spain, 
Italy, Greece and even Turkey, Tehran 
would also attempt to reclaim share in 
the prized Asian market, even if it takes 
a sweetening of terms.
In 2017 and 2018, Europe consumed an 
average of 748,000 barrels and 528,000 
barrels a day of Iranian oil, respectively, 
while Asia took 1.2 million and close to 1 
million barrels a day, Kpler data showed.

TEDPIX gained 
1,000 points on 
Monday

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), rose 
1,049 points to 1,445 million on Monday.
As reported, over 5.606 billion securities worth 36.67 trillion rials 
(about $130.96 million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 547 points, and the second market’s 
index gained 2,78 points.
TEDPIX fell 9,004 points (0.62 percent) in the past Iranian calendar 

week (ended on Friday).
As reported, 32.361 billion securities 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 securities 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.

Iran ready to send 93m barrels 
of oil into market post sanctions: report

Taking care of your skin should be an 
essential part of your health regimen. 
It is, after all, your body’s largest organ. 
The first thing most health professionals 
will tell you to do in order to keep your 
skin healthy is to limit your exposure to 
the sun’s harmful ultraviolet (UV) rays 
and wear protective sunscreen when 
you’re exposed to sunlight.
Vitamin D is one of the best vitamins for 
your skin, along with vitamins C, E, and 
K. 
Vitamin D
Vitamin D is most often made when 
sunlight is absorbed by your skin. Cho-
lesterol converts to vitamin D when this 
happens. Vitamin D is then taken up by 

your liver and kidneys and transport-
ed throughout the body to help create 
healthy cells. This includes the skin, 
where vitamin D plays an important role 
in skin tone. It may even help treat pso-
riasis. 
Calcitriol is a man-made version of a 
kind of vitamin D that humans produce 
naturally. Calcitriol is a topical cream 
that has been effective in treating people 
with psoriasis. A 2009 study published 
in the Journal of Drugs and Dermatol-
ogyTrusted Source found that applying 
calcitriol reduced the amount of skin in-
flammation and irritation in people with 
psoriasis and produced few adverse 
side effects.

You can increase your vitamin D intake 
by:
• getting 10 minutes of sun exposure 
a day (check with your doctor first, 
especially if you have a history of skin 
cancer)
• eating fortified foods, such as break-
fast cereals, orange juice, and yogurt
• eating foods that have vitamin D natu-
rally, such as salmon, tuna, and cod
Vitamin C
Vitamin C is found at high levels in the 
epidermis (outer layer of skin) as well 
as the dermis (inner layer of skin). Its 
cancer-fighting (antioxidant) properties, 
and its role in collagen production help 
keep your skin healthy. This is why vita-

min C is one of the key ingredients found 
in many antiaging skin care products. 
Taking vitamin C orally can enhance 
the effectiveness of sunscreens ap-
plied to your skin for protection from 
the sun’s harmful UV rays. It does this 
by decreasing cell damage and helping 
the healing process of bodily wounds. 
Vitamin C can also help fend off the 
signs of aging because of its vital role 
in the body’s natural collagen synthesis. 
It helps to heal damaged skin and, in 
some cases, reduces the appearance of 
wrinkles. Adequate vitamin C intake can 
also help repair and prevent dry skin.
Vitamin E
Like vitamin C, vitamin E is an antiox-
idant. Its main function in skin care is 
to protect against sun damage. Vitamin 
E absorbs the harmful UV light from 
the sun when applied to the skin. Pho-
toprotection refers to the body’s ability 
to minimize the damage caused by UV 
rays. This can help prevent dark spots 
and wrinkles.
Normally, the body produces vitamin 
E through sebum, an oily substance 
emitted though the skin’s pores. In the 
right balance, sebum helps keep the 
skin conditioned and prevents dryness. 
If you have particularly dry skin, vitamin 
E can possibly help counteract a lack of 
sebum. Vitamin E also helps in the treat-
ment of skin inflammation.
Vitamin K
Vitamin K is essential in aiding the 
body’s process of blood clotting, which 
helps the body heal wounds, bruises, 
and areas affected by surgery. The basic 
functions of vitamin K are also thought 
to help certain skin conditions, such as:
• stretch marks

• spider veins
• scars
• dark spots
• stubborn circles under your eyes
Vitamin K can be found in many different 
topical creams for the skin, and it can 
help treat a variety of skin conditions. 
Doctors frequently use creams that con-
tain vitamin K on patients who have just 
undergone surgery to help reduce swell-
ing and bruising. This may help speed 
up skin healing. However, research on 
vitamin K’s effects on the skin is more 
limited than that for vitamins E and C.
Vitamins are essential for skin health
As vitamins are essential to your health 
and body functions, vitamin deficiencies 
can cause adverse effects on the skin. 
Since vitamins C and E play such impor-
tant roles in protecting your skin from 
the sun, deficiencies in either vitamin 
can increase the risk of skin damage, 
including skin cancer. According to the 
Centers for Disease Control and Preven-
tion, skin cancer is the most common 
type of cancer in the United States. 
Vitamin supplements are easy to come 
by these days, so consult with your 
dermatologist or doctor to start a regi-
men for your health. Next time you walk 
down the skin care aisle at the store, 
take a look to see if these four helpful 
vitamins are ingredients of your favorite 
products.
While vitamins are essential for skin 
health, you might already be getting 
enough of these vitamins through your 
daily diet. A blood test can help deter-
mine whether you have any vitamin de-
ficiencies. You should only take vitamins 
with the guidance of a medical profes-
sional to prevent overdose.

Some Best Vitamins for Your Skin
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/4-best-vitamins-for-skin#talk-to-your-doctor
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مدیرعامـل شـرکت شـهرک های 
صنعتـی اصفهان گفت: این شـرکت 
در سـالجاری و به منظـور حمایت از 
شـرکت های دانـش بنیـان و تحقق 
شـعار سـال، ۴۵۰ قطعـه زمیـن بـا 
کاربری صنعتـی و کارگاهـی به این 

شـرکت ها واگـذار می کنـد.
ایـن  افـزود:  سـواری  رسـول 
شـرکت در اجـرای منویـات رهبـر 
معظـم انقـاب و در سـال تولیـد، 
دانـش بنیـان و اشـتغال آفریـن و 
شـرکت های  از  حمایـت  بـرای 
دانـش بنیـان، حـدود ۳۸۵ پـاک 
زمیـن بـا کاربـری کارگاهـی و ۳۵ 
پـاک زمیـن بـا کاربـری صنعتـی 
در مسـاحت های متنـوع را بـرای 
اسـتقرار شـرکت های دانـش بنیان 
در سـطح شـهرک های صنعتـی 

اسـتان در نظـر گرفتـه اسـت.
بـه گفتـه وی، همچنیـن حـدود 
۳۰ پـاک زمیـن بـرای سـاخت 
واحدهـای کارگاهـی بـا مسـاحت 
۲۸۸ متر مربع را برای شـرکت های 
نظـر  در  اسـتان  بنیـان  دانـش 
گرفته ایـم کـه پـس از احـداث و 
تکمیـل بصـورت اسـتیجاری در 
اختیـار آنهـا قـرار خواهـد گرفـت.

مدیرعامـل شـرکت شـهرک های 
صنعتـی اصفهـان اظهـار داشـت: 
سیاسـت های  بـه  توجـه  بـا 
حمایتـی سـازمان صنایـع کوچـک 
و شـهرک های صنعتـی ایـران از 

شـرکت های دانـش بنیـان، بهـای 
حـق بهـره بـرداری بـا بیشـترین 
مسـاعدت در نحوه پرداخت و اعمال 
تنفـس ۶ ماهـه و مشـوق مربوطـه 

می شـود. دریافـت 
وی اضافـه کـرد: ایـن شـرکت ها در 
صورت بهره بـرداری پیـش از موعد 
نیـز مشـمول حداکثـر ۳۰ درصـد 
مشـوق بهای کل حق بهـره برداری 

می شـوند.
سـواری همچنیـن بـا اشـاره بـه 
توسـعه ارائـه خدمـات الکترونیکـی 
و آغـاز واگـذاری حـق بهره بـرداری 
از زمین هـای صنعتـی و کارگاهـی، 
شـهرک های  زمین هـای  گفـت: 
صنعتـی ایـن اسـتان از ابتـدای 
سـالجاری بطور کامـل الکترونیکی 
به متقاضیـان و بهره بـرداران واگذار 

. د می شـو
وی افـزود: بـا توجـه بـه تأکیـد 
دسـتگاه های نظارتـی و تمهیـدات 
اندیشـیده شـده، اصفهـان به عنوان 
اسـتان در سـال جـاری  اولیـن 
واگـذاری زمین صنعتـی را به صورت 

الکترونیکـی آغـاز کـرد.
مدیـر عامـل شـرکت شـهرک های 
داد:  ادامـه  اصفهـان  صنعتـی 
زیرسـاخت های فناورانـه بسـیاری 
بـرای ایـن کار نیاز اسـت تـا بتوانیم 
ایـن امـکان را فراهـم کنیـم و 
و  جـی آی اس  سـامانه های 
نقشـه های مرتبط با آن بـر روی وب 

قرارگرفته و بر اسـاس سایت جی ای 
اس http://isipo.ir، متقاضیـان در 
هر نقطـه از ایـران و کشـورهای دنیا 
می تواننـد زمیـن قابل واگـذاری را 
مشـاهده و انتخاب کنند و تـا مرحله 
آخـر کـه انعقـاد قـرارداد اسـت را 
به صـورت الکترونیکی انجـام دهند.

واگـذاری  داشـت:  اظهـار  وی 
الکترونیکـی زمین هـای صنعتـی 
موجـب افزایـش سـرعت، دقـت و 
شـفافیت در شـرکت شـهرک های 
صنعتـی اسـتان شـده و هرگونـه 
شـبهه ای را در رابطـه بـا نحـوه 
واگـذاری زمین هـای صنعتـی بـه 

صفـر رسـانده اسـت.

سـواری اضافه کرد: سیاسـت قطعی 
شـرکت شـهرک های صنعتـی بـه 
صفـر رسـاندن خدمـات حضـوری 
و  سیاسـت گذاری  بـا  و  اسـت 
سـال های  از  کـه  برنامه ریـزی 
گذشـته شروع شـده و به طورجـدی 
آن را دنبـال می کنیـم، زیرسـاخت 
ارائـه ۱۲ خدمـت را آماده شـده و 
به صورت الکترونیکی بـه متقاضیان 

ارائـه می شـود.
وی بیـان کـرد: پـروژه تأمیـن آب 
صنعتی شـهرک صنعتی رنگسـازان 
از دیگـر طرح هـای شـاخص ایـن 
شـرکت اسـت کـه از طریق پسـاب 
تصفیـه خانـه شـهری شـهرضا بـا 

اعتباری بالـغ بر ۲ هزار میلیـارد ریال 
نیز در یکسـال گذشـته محقق شـد.

پنـج  از  بیـش  اصفهـان  اسـتان 
میلیـون و ۳۰۰ هـزار نفـر جمعیـت 
دارد و سـهم آن در صنعت کشور ۱۱ 
درصـد، سـرمایه گذاری ۱۰ درصد و 
اشـتغال صنعتـی ۸ درصـد و ُرتبه آن 
در طرح هـای نیمه تمـام صنعتـی و 
تعـداد معـادن کشـور، اول و ازنظـر 

ذخایـر معدنـی دوم اسـت.
این اسـتان بـا حـدود ۹ هـزار و ۵۰۰ 
واحد صنعتی در ۷۶ شـهرک و ناحیه 
صنعتی اسـتان اصفهـان، ۱۳ درصد 
از تولیـد ناخالـص داخلـی را بـه خود 

اختصاص داده اسـت.
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سـازمان  عسـل  زنبـور  بخـش  مسـئول 
جهـاد کشـاورزی اسـتان اصفهـان گفـت: در 
بارش هـای اخیر حـدود دو هـزار کلنـی زنبور 
عسـل آسـیب دیده اسـت و هم چنـان هم در 
حال بررسـی آمـار ایـن خسـارت ها هسـتیم.

حامـد صـدارت اظهـار کـرد: اسـتان بـا دارا 
بـودن حـدود ۱ میلیـون کلنـی زنبور عسـل و 

هفت هـزار و ۵۰۰ تن عسـل رتبه سـوم تولید 
عسـل در کشـور و تولید حدود ۳۶۰ تن سـایر 
فرآورده هـا )ژل رویـال، گـرده گل، مـوم، بـره 
مـوم، زهـر( رتبـه برتـر را بـه خـود اختصاص 

داده اسـت.
مسـئول بخـش زنبـور عسـل سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه 

اقدامـات و حمایت هـای جهادکشـاورزی 
از زنبـورداران بیـان کـرد: بـرای زنبوردارانـی 
کـه درخواسـت شناسـنامه زنبـورداری دارند، 
دوره هـای آموزشـی پـرورش زنبورعسـل و 
نحـوه اسـتحصال فرآورده هـا و پیشـگیری از 
بیماری هـای زنبـور عسـل برگـزار می شـود.

وی بـا توجـه بـه سـطح درآمـد زنبـورداران 
بیـان کـرد: در صـدد هسـتیم سـطح علمـی 
زنبـورداران را افزایـش دهیـم تا بتوانند سـایر 
فرآورده هـای زنبـور عسـل را اسـتحصال و 
فـرآوری کننـد، کـه بـا توجه بـه نیـاز دنیـا به 
سـایر فرآورده هـای زنبـور عسـل مثـل زهر و 
ژل رویـال و قیمت هـای مناسـبی کـه دارنـد، 
زنبورداران از معیشـت بهتری برخوردار بشوند.

حامـد صـدارت گفـت: در بارش هـای اخیـر 
حـدود دو هزار کلنی زنبور عسـل آسـیب دیده 
اسـت و هم چنـان هـم در حـال بررسـی آمار 
این خسـارت ها هسـتیم، وی بـه زنبـورداران 

توسـعه کـرد کلنی هایشـان را بیمـه کننـد.
وی در خصـوص حمایت هـای سـازمان جهاد 
کشـاورزی از زنبورداران بیان داشـتند: در سال 
جـاری نزدیـک بـه دو هـزار پانصد تـن حواله 
شـکر در اختیـار اتحادیه زنبورعسـل اسـتان و 
تعاونی هـای زنبورعسـل شهرسـتان ها جهت 

توزیـع بین زنبـورداران اسـتان قـرار گرفت.
وی بـا اشـاره بـه حمایت هـا در حـوزه بانکـی 
و تسـهیات افـزود: سـامانه بهین یـاب برای 
اولیـن بار در سـال جـاری در قالب سـرمایه در 
گردش و همچنین تسـهیات بند الف تبصره 
۱۸ سـرمایه ثابـت بـه زنبـورداران تخصیـص 

داده شـد.
صـدارت در پایان اشـاره کرد: اسـتان اصفهان 
جزء سـه اسـتان در کشـور می باشـد که دارای 
ایسـتگاه اصاح نـژاد و پـرورش ملکـه زنبور 
عسـل در جمعیت هـای بسـته می باشـد و از 
این بانـک ژنی زنبور عسـل حفاظـت می کند.

یک اسـتاد اقتصاد گفت: بازگشـت بـه برجام منجـر به کاهـش تحریم هـا و نه لغو 
کامل تحریم ها می شـود و در نتیجه منجر به افزایـش صادرات نفتی و نـه صادرات 
کاالهای غیـر نفتی و یـا افزایش توان صادراتی کشـور می شـود، درآمدهـای ارزی 
ایـران بالطبع افزایـش خواهد یافـت. نـرخ دالر برای مـدت کوتاهی روند کاهشـی 

خواهد داشـت.
رسـول پیرهادی در گفت وگو با ایسـنا، دربـاره ضرورت بازگشـت به برجـام، اظهار 
کرد: بـه طور کلـی اعمـال تحریم هـا ابـزاری بـرای تحـت کنتـرل درآوردن رفتار 

سیاسـی و اقتصادی یک کشـور اسـت.
وی با بیان اینکه اولیـن تجربه تحریم ایـران در زمان مصدق توسـط انگلیس بود و 
مصدق بـه دنبال ملی کـردن صنعت نفت بـود، گفت: تحریـم صادرات نفـت ایران 
و بانک مرکـزی از سـال ۱۳۸۵ توسـط آمریـکا و هم چنیـن اتحادیـه اروپا از سـال 
۱۳۸۶، به منظور کنتـرل فعالیت های هسـته ای، اقتصاد ایران را دچار مشـکل کرد. 
این تحریم ها در سـال های بعـد به حمل و نقـل هوایـی و دریایی و سـرمایه گذاری 

در صنایع مختلـف و همچنی صنایع نفـت و گاز ایران گسـترش یافت.
این اسـتاد اقتصـاد تأکید کـرد: عاوه بـر آمریـکا، کشـورهای انگلیس و کانـادا نیز 
تحریم هایـی را به صـورت یکجانبه علیـه برنامه های صلـح آمیز انرژی هسـته ای 
ایـران تصویـب کرده انـد کـه در صـورت توافق جامـع اتمـی ایـران و گـروه ۵+۱، 
تحریم هـای دولت هـای بریتانیـا و آمریـکا که صرفـاً مربوط بـه این برنامه اسـت، 

لغـو خواهد شـد.
وی بـا اشـاره بـه نکته بسـیار مهـم تحریم هایـی که توسـط کنگـره آمریـکا علیه 
برنامه های اتمی ایران تصویب شـده اند، تصریح کـرد: اهمیت این موضـوع به این 
خاطر اسـت که لغو ایـن تحریم ها تصویب هم زمـان مجلس نماینـدگان و مجلس 
سـنا را الزم دارد، که در صورت تصویب توافق جامع اتمی ایران و گـروه ۱+۵، دولت 
آمریکا متعهد به لغـو تحریم های دولتی می شـود، اما براسـاس قوانین این کشـور، 

دولت اختیـاری درباره تحریم های کنگره نخواهد داشـت و صرفـاً می تواند به مدت 
شـش ماه اجرای آن ها را به تأخیر بیانـدازد و این موضوع به معنـای عدم تضمین بر 

اجـرای دقیق تعهدات آمریکا اسـت.
پیرهـادی اضافه کـرد: آنچه شـاهد بوده و هسـتیم این اسـت کـه تحریم هایی که 
توسـط شـورای امنیت سـازمان ملل و هم چنیـن اتحادیـه اروپـا و به ویـژه آمریکا 
اعمال شـده اند موجب فشار مسـتقیم بر مردم و به طور غیرمسـتقیم بر دولت است.

وی بـه آثـار منفـی تحریم ها بـر اقتصـاد ایـران اشـاره کـرد و افـزود: اثر مسـتقیم 
تحریم هـا بـر روی ذخایر ارزی کشـور اسـت، به طوری کـه طبق گـزارش صندوق 
بین المللی پول ذخایـر ارزی ایـران از سـال ۱۳۹۷ تـا ۱۳۹۹ یعنی مدت دو سـال از 

۱۲۲.۵ میلیـارد دالر به ۴ میلیارد دالر رسـیده اسـت.
این اسـتاد فعـال در زمینـه سیاسـت گذاری های اقتصـادی ادامـه داد: نکته قابل 
توجه این اسـت که میانگین نرخ رشـد اقتصـاد ایـران در طول ۲۸ سـال یعنی از 
سـال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۵ تـا زمان اعمـال عمـده تحریم ها حـدود ۳ درصد بـوده که 
نشـان می دهد اقتصاد ایران رشـد مطلوب و مناسـبی را نداشـته اسـت، بنابراین 
توافق جدید برجام شـاید موجـب افزایش صـادرات نفـت و افزایـش درآمدهای 
ارزی شـود و در ابتدا تأثیر کاهشـی بر قیمت ها و نرخ ارز داشـته باشـد، امـا نهایتًا 
تأثیر چندانی بـر رشـد واقعی اقتصـاد ایـران نخواهد داشـت، زیرا برای رسـیدن 
به یک توسـعه و رشـد پایدار الزم اسـت که سـاختارها و بنیان های اقتصاد ایران 

نوسـازی شوند.
وی با بیان اینکه بازگشـت به برجـام از دو جهت قابل توجه و بررسـی اسـت، اظهار 
کرد: نخسـت جنبـه داخلی اسـت؛ توافق جدیـد برجام منجـر به کاهـش تحریم ها 
و نـه لغو کامـل تحریم هـا می شـود و در نتیجـه منجر بـه افزایـش صـادرات نفتی 
و نـه صـادرات کاالهای غیـر نفتـی و یـا افزایش تـوان صادراتی کشـور می شـود، 
درآمدهای ارزی ایـران بالطبع افزایش خواهـد یافت. نرخ دالر بـرای مدت کوتاهی 

روند کاهشـی خواهـد داشـت، اما بـه دلیل سـاختار معیـوب اقتصاد، روند کاهشـی 
ادامـه نمی یابد.

پیرهـادی ادامه داد: بخشـی از کسـری بودجه دولـت از طریق فـروش ارز حاصل از 
افزایـش صـادرات نفـت تأمین می شـود، امـا به دلیـل افزایـش هزینه هـای دولت 
مجـدداً نقدینگی در کشـور باالتـر رفتـه و موجب تـورم بیشـتر خواهد شـد. دولت 
تاش خواهد کـرد تا با درآمدهـای جدیـد ارزی برخـی از پروژه های دولتـی ناتمام 
را به اتمام برسـاند، امـا این عمـل تأثیر چندانی بر رشـد و توسـعه اقتصادی کشـور 

نخواهد گذاشـت.
وی یادآور شـد: همان طـور کـه در زمان ریاسـت جمهوری اوبامـا و توافـق برجام و 
آزادسـازی بخشـی از پول های بلوکـه شـده و افزایش درآمدهـای ارزی، ما شـاهد 
اسـتفاده بهینه از این دالرهـا نبودیم، زیرا ایـن درآمدها صرف سـرمایه گذاری های 
زیربنایی نشـد. برای جلوگیـری از ایـن تجربه تلـخ و تکرار مجـدد آن بایـد و حتمًا 

سـرمایه گذاری در توسـعه بخش صنعت نفـت و گاز شـکل بگیرد.
وی به جنبـه بین المللـی تأثیـر توافق جدیـد برجام اشـاره کـرد و گفت: بـا توجه به 
جنگ روسـیه و اوکراین و پیامدها و اتفاقات بین المللی آن، پتانسـیل بالقـوه ایران در 
جهت تأمیـن گاز اروپا و نفـت مورد توجه قـرار گرفته اسـت، بنابراین تـاش اروپا و 
آمریکا برای رسـیدن سـریع به توافـق جدید برجـام می توانـد موقعیت مناسـبی را 
برای افزایـش صـادرات نفـت و گاز و در نتیجه افزایـش درآمدهـای ارزی به همراه 

داشـته باشد.
پیرهـادی ادامـه داد: بـه دلیـل فرسـودگی و عـدم اسـتفاده از تکنولـوژی جدیـد و 
سـرمایه گذاری جدید در بخش نفـت و گاز، ما فعـًا ظرفیت محـدودی در صادرات 
نفت و گاز داریم، بنابرایـن انتظار داریم که با رسـیدن به توافق جدید برجـام، در ابتدا 
تحریم های بخش نفتی و بانکی برداشـته شوند تا شـرکت های آمریکایی و اروپایی 
بتواننـد سـرمایه گذاری جدیـدی در این حـوزه انجـام دهند تا بـا افزایش صـادرات 

نفت و به ویـژه گاز در برابر کاهش گاز روسـیه و تهدیدهای آن، خـود را مصون کند.
وی در پاسـخ به این سـؤال که آیا برجام و تـداوم آن برای اقتصاد الزم اسـت؟ اظهار 
کرد: ما برای این کـه بتوانیم اقتصـاد ایران را از این شـرایط نجات دهیم الزم اسـت 
که تعامات اقتصادی و سیاسـی خودمان را با سـایر کشورها توسـعه دهیم، تجربه 
نشـان داده اسـت که اتـکاء صرف بـه یک یـا دو کشـور کمـک چندانی بـه بهبود 
اقتصـاد ایـران نمی کنـد، بنابراین توافـق جدیـد برجـام و تعامـل و ارتباط با سـایر 
کشـورهای پیشـرفته برای اقتصاد ایران کامًا ضروری اسـت. پس الزم اسـت که 
رفتار سیاسـی دولت و سـایر نهادهای سیاسـی به گونه ای باشـد که موجب افزایش 

تعامـات و کاهش تنش ها شـود.
این اسـتاد اقتصاد درباره اینکه سیاسـت گذاران ایران باید بر روی کـدام نقاط ضعف 
خود برنامه ریـزی کند؟ گفـت: بـا افزایـش سـرمایه گذاری های زیربنایـی و جذب 
سـرمایه های خارجـی می توانیـم سـاختار اقتصـادی ایـران را تغییر دهیم و سـبب 
رشـد اقتصادی کشـور شـویم. سـرمایه گذاری در صنایع نوین ارتباطـات و فناوری 
اطاعات و بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی می تواند به عنوان صنعت پیشـرو در رشـد 

اقتصادی کمـک کند.
وی تاکیـد کرد که نبایـد فراموش کنیم که بخشـی از عقـب ماندگی اقتصـاد ایران 
به روابـط خارجی و تحریم ها بسـتگی دارد، اما بخـش اعظم آن مربوط بـه نوع نگاه 

دولت هـا به اقتصاد اسـت.
پیرهادی با بیان این که نکته مهم برای دسـتیابی به رشـد و توسـعه پایدار اقتصادی 
این اسـت که مجموعه رفتارهای سیاسـی داخلی و بین المللی حکومـت و دولت باید 
هم جهـت و همگام بـا سیاسـتگذاری های اقتصـادی باشـد، گفت: در حـال حاضر 
تفکـرات افزایش دخالت دولـت در تمام امـور و نـوع مواجهه با کشـورهای دیگر، با 
سـاختار اقتصادی ایـران هماهنگ نیسـت و ایـن تضاد موجب هـدر رفتن تـوان و 

نیروی جامعـه برای رشـد اقتصادی می شـود.

مسئول بخش زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبرداد:

خسارت به 2 هزار کلنی زنبور عسل در بارش های اخیر

یک استاد اقتصاد تشریح کرد؛

آثار بازگشت به برجام و لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان خبر داد:

واگذاری ۴۵۰ قطعه زمین به مؤسسات دانش بنیان

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در نشست با مهدی 
بهرامی، معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی و تعدادی از مدیران، سرپرستان 
و کارشناسان امور زیست محیطی ذوب آهن اصفهان به تشریح اهداف و 
سیاست های سازمان محیط زیست کشور پرداخت و گفت: صنایع فوالدی 
کشور به لحاظ نقش خود در مجموعه های صنعتی، خودکفایی و توسعه 
اقتصادی کشور از اهمیت خاصی برخوردار هستند و سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور سعی می کند با حذف کاغذ بازی، هدایت و کمک به این صنایع 
در جهت تولید با کیفیت و قیمت مناسب، همزمان آالیندگی های این صنایع 
نیز کاهش یابد. وی افزود: مسئولین سازمان محیط زیست با حضور در تمامی 
کارخانه های کشور و گفت و گو با مسئوالن آن ها با استفاده از توانمندی های 
این شرکت ها و سازمان های دانش بنیان به بررسی و حل مشکات زیست 

محیطی می پردازد.
طورچی مقدم گفت: هدف و عملکرد سازمان محیط زیست کشور عاوه بر 

نظارت و هدایتگری، کمک به توسعه صنایع است.
مشاور توسعه امور دانش بنیان و فناوری های نوآورانه رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور با اشاره به اقدامات و پروژه های زیست محیطی ذوب آهن 
اصفهان تأکید کرد: باعث خوشحالی است که ذوب آهن اصفهان عزم خود را بر 
اصاح، بهبود و ارتقاء شاخص های زیست محیطی این شرکت جزم کرده است.

مهدی بهرامی، معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی نیز با تشریح تاریخچه 
شرکت و اقدامات و پروژه های زیست محیطی آن در سال های گذشته پرداخت 
و گفت: این شرکت به عنوان نخستین تولیدکننده فوالد در ایران در راستای خط 
مشی زیست محیطی و تعهد مدیریت عالی شرکت مبنی بر حفظ و صیانت از 
سامت کارکنان خود، جامعه اطراف و حفظ محیط زیست با صرف هزینه های 
الزم و با استقرار استانداردهای زیست محیطی بین المللی به تعریف و اجرای 
پروژه های زیست محیطی در قالب طرح های بازسازی، بهسازی و نوسازی در 

بخش های مختلف تولید، اقدام کرده است.
وی در خصوص مقوله های زیست محیطی شامل هوا، آب، پساب، پسماند 
و انرژی نیز گفت: نتیجه اجرای این برنامه های، ارتقاء شاخص های زیست 
محیطی شرکت می باشد. وی تاکید کرد: ذوب آهن اصفهان از توانمندی های 
داخلی، دانش و تجربه دانش بنیان ها و فناوری های نو، بهره گیری و از هرگونه 

مساعدت و پیشنهاد در زمینه محیط زیست استقبال می کند.

محمدرضا طورچی مقدم مشاور توسعه امور دانش 
بنیان و فناوری های نوآورانه رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور، دوشنبه ۷ شهریورماه و همزمان با 
هفته دولت با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید 
از خط تولید و پروژه های زیست محیطی با مسئولین این 

شرکت دیدار و گفتگو کرد.

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
عنوان کرد:

 ارتقاء شاخص های زیست محیطی
در مجموعه ذوب آهن اصفهان

گزارش
رئیس اتحادیه مشاوران اماک اصفهان 
گفت: اجرای طرح صدور الکترونیک پروانه 
ساختمانی بی شک نتایج قابل توجهی برای 
شهر و شهروندان خواهد داشت و من نیز به 
عنوان یک شهروند از اجرای این طرح 

رضایت دارم.
بیش از دو ماه از آغاز اجرای طرح »صدور 
الکترونیکی پروانه ساختمانی« در مناطق 
پانزده گانه شهرداری اصفهان می گذرد. 
طرحی که از ابتدای تیرماه اجرایی شد و 
بر اساس آن متقاضیان دریافت پروانه 
ساختمانی می توانند در همه ایام هفته 
و در ۲۴ ساعت شبانه روز از منزل وارد 
سامانه مربوطه شوند و با ثبت درخواست، 
اطاعات الزم در ارتباط با پاک خود را 
دریافت و مبلغ عوارض ساخت وساز را در 

خانه مشاهده و پرداخت کنند.
اینکه این طرح چقدر توانسته در تسهیل 
روند ساخت و ساز در شهر اصفهان مؤثر 
باشد، سوالی است که رئیس اتحادیه 
پاسخ  در  اصفهان  اماک  مشاوران 
به آن گفت: طرح صدور الکترونیکی 
پروانه ساختمانی اقدام قابل توجهی در 
زمینه ساخت و ساز است که البته باید 
زیرساخت های آن فراهم باشد و ایرادات 

احتمالی آن در کمترین زمان مرتفع شود.
رسول جهانگیری افزود: بی شک هرقدر 
بتوان رفت وآمد مردم را در فضاهای اداری 
کمتر و روند کارها را به صورت غیرحضوری 
تبدیل کرد، به دولت، مسئوالن و مردم و 
همچنین به سامت روانی جامعه کمک 

خواهد شد.
عضو سابق شورای اسامی شهر اصفهان 
با اشاره به مزایای استفاده از ارائه خدمات 
الکترونیک به جای خدمات حضوری تأکید 
کرد: کشور ژاپن جمعیتی بیشتر از ایران 
دارد، اما تعداد کارمندان آن حدود یک هفتم 
جمعیت کارمندان در کشور ما است، چراکه 
فرآیند کارها کامًا سیستماتیک است و 

خللی در ارائه خدمات ایجاد نمی شود.
او خاطرنشان کرد: حرکت به سمت دولت 
الکترونیک ثمرات زیادی را برای جامعه 
به ارمغان می آورد و صرفه جویی زیادی 
در هزینه ها می کند و حتی می تواند نوعی 

درآمد برای دولت به حساب بیاید.
شهرداری در ارائه خدمات الکترونیک 

موفق تر از سایرین است
رئیس اتحادیه مشاوران اماک اصفهان 
اذعان کرد: چون شهرداری ساختاری دارد 
که نه کامًا خصوصی و نه دولتی است، 
می تواند در ارائه خدمات الکترونیک از همه 

دستگاه ها موفق تر باشد.
او با بیان اینکه ارائه خدمات الکترونیک 
منجر به جلب رضایت شهروندان می شود، 
بیان کرد: اجرای طرح صدور الکترونیکی 
پروانه ساختمانی بی شک نتایج قابل 
توجهی برای شهر و شهروندان خواهد 
داشت و من نیز به عنوان یک شهروند از 

اجرای این طرح رضایت دارم.

اجرای طرح صدور 
الکترونیک پروانه ساختمانی 

رضایت بخش است

رئیس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

خبر روز
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نایب رئیس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: در صورت اجرای کامل طرح تقاطع 
غیرهمسطح اتصال بلوار تابان به آسمان بار ترافیک منطقه ۱۴ و ترافیک عمومی منتقل 
می شود. ابوالفضل قربانی در خصوص وضعیت طرح تقاطع غیرهمسطح اتصال بلوار 
تابان به آسمان، اظهار کرد: اقداماتی در خصوص این طرح در دوره جدید آغاز شده و در 

حال حاضر حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات خوبی برای طرح تقاطع غیرهمسطح اتصال بلوار 
تابان به آسمان انجام و دیواره ها کار شده است، ادامه داد: امیدواریم این طرح تا پایان 
امسال تکمیل شود و در اختیار شهروندان قرار گیرد، لذا در تاش هستیم تا طول زمان 

بهره برداری کاهش یابد. نایب رئیس شورای اسامی شهر اصفهان در خصوص طرح 
تقاطع غیرهمسطح اتصال بلوار تابان به آسمان، اعتبار تصریح کرد: اعتباری بالغ بر 
۱۲۰ میلیارد تومان برای طرح تقاطع غیرهمسطح اتصال بلوار تابان به آسمان در نظر 
گرفته شده که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان آن توسط شهرداری مرکزی و ۲۰ میلیارد 

تومان آن توسط شهرداری منطقه ۱۴ اختصاص یافته است.
قربانی گفت: کل طرح به اعتباری بالغ بر ۱۲۲ میلیارد تومان نیاز دارد که تأمین اعتبار 
شده است، به صورت کلی برای تأمین اعتبار طرح های عمرانی مشکلی نداریم و 
تاش می کنیم در موعد مقرر و طبق وعده ای که به مردم داده شده است، این پروژه ها 

را به پایان برسانیم.
نایب رئیس شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به اهمیت اجرای طرح های عمرانی 
در مناطق کم برخوردار شهر، اضافه کرد: با توجه به اینکه پروژه در منطقه کم برخوردار 
واقع شده، شهرداری مرکزی بخش عمده تأمین اعتبار این طرح را برعهده گرفته است 

تا هر چه سریع تر شاهد بهره برداری این پروژه باشیم.
وی بیان کرد: در صورت اجرای کامل طرح تقاطع غیرهمسطح اتصال بلوار تابان به 
آسمان بار ترافیک منطقه ۱۴ و ترافیک عمومی منتقل می شود، همچنین مشکاتی 

که در خصوص مباحث ایمنی در آن منطقه وجود دارد، نیز به اتمام می رسد. 

نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
اصفهان خبر داد:

کاهش ترافیک 
اصفهان با اجرای 
تقاطع تابان به 
آسمان
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در سـالروز شـهادت شـهید رجایی، 
نخسـتین کتاب خاطـرات و زندگی 
شـهید محمدعلـی رجایـی ویـژه 
مخاطبـان آمریـکای التیـن بـه 
زبـان اسـپانیولی منتشـر شـد. بـه 
گـزارش ایرنـا، در سـالروز شـهادت 
نخسـتین  رجایـی،  محمدعلـی 
او  زندگـی  و  خاطـرات  کتـاب 
ویـژه مخاطبـان آمریـکای التیـن 
بـه زبـان اسـپانیولی منتشـر شـد. 
کتـاب فرزنـد ملـت بـه کوشـش و 
همکاری مشترک انتشـارات راه یار 
و انتشـارات بین المللی )اسپانیولی( 
فانـوس دریایـی بـا هـدف آشـنا 
کردن مخاطبـان اسـپانیایی زبان با 
سـبک زندگی ایـن رئیـس جمهور 
شـهید تهیـه و در اختیـار مخاطبان 
اسـپانیایی زبـان آمریـکای التیـن 

قـرار گرفتـه اسـت.
ایـن اثـر بـه کوشـش سـیدعباس 
موسـوی از منابع فارسی جمع آوری 
و پـس از به روزرسـانی بـه زبـان 
اسـپانیولی ترجمـه شـده اسـت و 

پـس از ویراسـتاری توسـط انخلیـا 
ماریـا روخـاس از کشـور کلمبیـا و 
سیدسـعید شـاهمرادی در اختیـار 
عالقه منـدان قـرار گرفتـه اسـت.

این اثـر کـه در ۱۷۲ صفحـه تنظیم 
شـده اسـت، بـه خاطراتی از شـهید 
رجایـی در محیط خانـه و خانـواده، 
کار، تالش هـا و مجاهدت های وی 
در دوران زنـدان، خاطـرات دوران 
معلمـی، خصوصیـات شـخصیتی، 
سـبک زندگـی سـاده و بی آالیش، 
نامه هـا و سـخنرانی ها از جملـه 
سـخنرانی وی در سـازمان ملـل 

می پـردازد.
ایـن کتـاب هـم اکنـون از سـوی 
انتشـارات فانوس دریایـی در اختیار 
مخاطبـان آمریـکای التیـن قـرار 

گرفتـه اسـت.
پیش از ایـن اثری در زمینـه معرفی 
شـهید رجایی بـه زبـان اسـپانیولی 
اثـر  ایـن  منتشـر نشـده بـود و 
نخسـتین کتابـی اسـت که بـه این 

موضـوع می پـردازد.
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 پریسـا جمدی  بدن هر انسـان حـاوی فولیکول های زیادی اسـت. ممکن 
اسـت بدن حدود 5 میلیون فولیکول داشـته باشـد، اما تنهـا ۱00000 فولیکول 
روی سـر قرار دارد. با افزایش سـن رشـد برخی از فولیکول ها متوقف می شـود، 
که علت طاسـی و نازک شـدن مو اسـت. طبـق گفتـه آکادمی پوسـت آمریکا، 
هر مـاه معمـواًل مو حـدود ۱ سـانت رشـد می کنـد. بـه این معنـی که در سـال 
موهای سـر حـدود ۱۲ سـانت رشـد می کننـد. تحقیقـات انجـام شـده در مورد 
چگونگـی کنترل رشـد مو در سـطح سـلولی بسـیار کـم اسـت، و بـرای اینکه 
بدانیـم چگونه می توانیم رشـد موهایمان را سـرعت بخشـیم کفایـت نمی کند.

• چگونه موهایمان را قوی تر کنیم؟
مـو متشـکل از کراتیـن و سـلول های مـرده پوسـت اسـت. اگرچـه نمی تـوان 
سـرعت رشـد موهـا را یک شـبه تغییـر داد، امـا در عـوض می تـوان از برخـی 
روش هـا بـرای حفـظ سـالمت مـو اسـتفاده کـرد. حتمـًا پیـش از مصـرف 
مکمل هایی همچـون بیوتیـن، کراتین یا سـایر مکمل هـای غذایی با پزشـک 
مشـورت کنیـد؛ چرا کـه ممکن اسـت ایـن مکمل ها بـا داروهـا تداخل داشـته 

باشـند و باعـث ایجـاد عـوارض جانبی ناخواسـته شـوند.
• سخن پایانی

بسـیاری از مـواردی کـه بـر کنتـرل رشـد مـو تأثیـر می گذارنـد، از کنتـرل ما 
خارج انـد. بهتریـن کاری که می تـوان انجـام داد جلوگیـری از ریـزش و نازک 
شـدن مو ناشـی از تغذیه نامناسـب اسـت. از یک رژیم غـذای متعـادل پیروی 
کنیـد و آب به انـدازه کافـی بنوشـید. در صورتـی که ریزش موی شـما شـدید 

اسـت، به پزشـک اطـالع دهید.

https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/grow-
hair-faster#takeaway

سرعت رشد موها 
چقدر است؟

چندنکتهبرایرشدسریعترمو
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ادامه مانسون در فصل زرد؛

پاییزراگرموکمبارشی
میکند

انسـیه خزعلی در حسـاب کاربری خود در توئیتـر اظهارداشـت: اینکه ما با 
دالیـل مختلف بـا »نابالـغ همسـری« مخالفیم، امری اسـت بدیهـی، اما 

اینکه تفسـیر ما از عـدم بلوغ چیسـت؟ نیازمند تأمل اسـت.
معاون امور زنان و خانواده ریاسـت جمهـوری افزود: ممکن اسـت ناظر به 
بافت فرهنگی و جغرافیایـی و دیگر عوامـل مؤثر بر بلوغ جنسـی و عقلی، 
در مـواردی کودکی زود تمام شـود و یا در مـواردی کودکی حتی تا اواسـط 

جوانی نیز اسـتمرار یابد.
وی تصریـح کرد: رسـالت ما رسـاندن جامعه به واسـطه آمـوزش و تربیت 
به بلوغ فکری اسـت، بلوغ جنسـی خـود به خود بـه وقوع خواهد پیوسـت.

خزعلی در نشسـت خبـری اخیر خـود دربـاره آمارهـای مربوط بـه ازدواج 
دختران زیر ۱۴ سـال گفت: در حـال انجـام تحقیقات در برخـی از مناطق 
محروم هسـتیم که بـا این موضـوع درگیرانـد. بـرای ازدواج دختـران زیر 
۱۳ سـال برگه رشـد و مجـوز بایـد وجـود داشـته باشـد و در مـورد ازدواج 
دختـران زیـر ۱۳ سـال بایـد مراحـل بازبینی انجام شـود کـه حتمـاً برگه 

رشـد داشـته باشند.
وی بـا بیـان اینکـه در کشـورهایی نظیر ایـاالت متحـده نیز سـن ازدواج 
متفاوت اسـت، خاطرنشـان کـرد: بایـد از ازدواج پیـش از بلـوغ جلوگیری 
کـرد. بالغ همسـری در جنبه های مختلف فکـری و اقتصـادی الزمه ورود 

بـه زندگی اسـت و بایـد مـورد توجه قـرار گیرد.
معاون رییـس جمهوری گفـت: باید جلـوی ازدواج غیـر بالغ گرفته شـود، 
بسـیاری از دختـران ۱۶ و ۱۷ سـاله خـود می گویند مـا بالغ هسـتیم و چرا 
بـرای مـا از واژه کـودک اسـتفاده می کننـد. اکنون سـن ازدواج در کشـور 
افزایـش یافتـه و متوسـط سـن ازدواج ۲۹ تا ۳۲ سـال اسـت و این نشـان 
می دهد کـه در مجموع در متوسـط ایران کودک همسـری غلبه نـدارد اما 
وظیفه رفـع همان مقـدار کم که ظلـم و اجحافـی در حق بچه ها می شـود 

را بـر عهـده داریم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: ما 
طرفدار قطعی »ازدواج بالغانه« هستیم تا شاهد استواری 
نهاد واالی خانواده باشیم و این امر بیش از هر چیز نیاز به 

کار فرهنگی به خصوص در مناطق محروم دارد.

گزارش

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:

 طرفدار قطعی
»ازدواج بالغانه« هستیم

رئیس مرکز ملـی اقلیم و مدیریـت بحران 
خشکسـالی بـا بیـان اینکـه بارش هـای 
تابسـتانی نسـبت به میـزان بـارش در بلند 
مـدت دوبرابر شـده اسـت، گفت: بـه دلیل 
فعالیـت سـامانه مانسـون، سیسـتم های 
بارشـی در پاییز دیرتـر وارد کشـور خواهند 
شـد و پاییـزی کـم بـارش و بـا دمایـی 
بیـش از حـد نرمـال خواهیـم داشـت. احد 
وظیفـه دربـاره میانگیـن دمـای هـوا طی 
تابسـتان اظهارکرد: دمای متوسـط کشـور 
از ابتدای تابسـتان تاکنون حدود 0.۶ درجه 
سلسـیوس از مقدار نرمال بلندمـدت باالتر 
بـوده اسـت. از ابتـدای سـال زراعـی )اول 
مهرمـاه ۱۴00( تا کنون نیز دمای متوسـط 
کشـور ۱.۲ درجـه سلسـیوس از بلندمـدت 

گرم تـر گـزارش شـده اسـت.
وی ادامـه داد: نقاطـی که بیشـترین میزان 
ناهنجـاری دمایـی در مقایسـه بـا دمـای 
نرمال را تجربه کرده اند، نیمه غربی کشـور 
بـوده اسـت و نیمه شـرقی کشـورهمچون 
اسـتان های کرمـان، یـزد، سیسـتان و 
بلوچسـتان و خراسـان رضوی و خراسـان 
شـمالی در شـرایط دمایـی طبیعـی قـرار 
داشـته اند و دمـای آن هـا نزدیـک بـه حـد 

نرمـال بـوده اسـت.
به گفته رئیـس مرکز ملی اقلیـم و مدیریت 
بارندگی هایـی  خشکسـالی،  بحـران 
کـه تاکنـون در فصـل تابسـتان جـاری 
داشـته ایم، در اواخـر تیرمـاه و ۹ روز اول 
مردادمـاه دریافـت شـد. بـا توجه بـه حجم 
ایـن بارش هـا، میـزان بارندگی ها بـه ۱00 
درصد بیشـتر از حد نرمـال افزایـش یافت 
یعنی اگـر در تابسـتان های گذشـته حدود 
۷.5 میلیمتـر بارندگی دریافـت می کردیم، 
در تابسـتان امسـال تقریبـًا دو برابـر آن 
یعنـی به طور متوسـط بیـش از ۱5 میلیمتر 
بارندگـی در کشـور دریافـت شـده اسـت 
بنابراین میـزان بارش های تابسـتانه خوب 

بـوده اسـت.

عرضه شدن »فرزند ملت« ویژه مخاطبان آمریکای التین
کتاب خاطرات شهید رجایی به زبان اسپانیولی منتشر شد:

رئیس کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـالمی با تاکید 
بـر اینکـه بانک ملـی ایـران بـه عنـوان بانـک مـادر و یکی از 
باسـابقه ترین بانک هـا در نظـام اقتصادی کشـور ایفـای نقش 
می کند، گفـت: راه انـدازی مرکز نـوآوری این بانـک )فینوداد( 
گام مهمی در جهت تغییر رویکرد سـنتی آن بـه رویکرد مدرن 
اسـت. محمدرضا پورابراهیمـی با بیـان اینکه ایـن بانک علی 
رغـم مشـکالت و محدودیت هایـی کـه بـا آنهـا مواجـه بوده 
عملکـرد بسـیار خـوب و مسـیر حرکـت ارزشـمندی را طـی 
سـال های گذشـته داشـته اسـت، افـزود: اقـدام اخیـر بانـک 

ملی ایـران در حـوزه شـرکت های دانش بنیـان بـرای ارتقای 
جایـگاه خدمت رسـانی به اجـزای خـود و همچنیـن مجموعه 
ظرفیت های موجود در کشـور، اقدامی بسـیار مفید و ارزشـمند 
در نظام بانکی کشـور اسـت و ایـن رویکـرد باید تقویت شـود.

وی بـا تاکید بـر اینکـه مجلـس از این نـگاه حمایـت می کند، 
تصریـح کـرد: همچنیـن ایجاد یـک مرکـز نـوآوری در درون 
بانـک کمـک می کنـد تـا جنـس رفتـار آن از رویکـرد سـنتی 
بـه رویکـرد تخصصی و مـدرن تبدیـل شـود و امیدواریـم این 

حرکت اسـتمرار داشـته باشـد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی خبر داد:

تغییر رویکرد سنتی بانک ملی ایران با راه اندازی فینوداد



 پریسـا جمدی  فنالند به عنوان شـادترین کشـور 
جهـان در سـال 2022 شـناخته شـده اسـت. طـی 5 
سـال گذشـته، فنالند همچنان در رتبه اول شـادترین 
کشـورهای جهان قـرار دارد. در این مقالـه قصد داریم 
به معرفی شـادترین کشـورهای جهان در سال 2022 

بپردازیم.
10 - نیوزیلند

نیوزیلنـد کشـوری توسـعه یافتـه اسـت، کـه از نظـر 
عملکـرد ملـی، از جملـه کیفیـت زندگـی، آمـوزش، 
حمایت از آزادی های مدنی، شـفافیت دولـت و آزادی 
اقتصادی، در مقایسـه بـا دیگر کشـورهای بین المللی 
دارای رتبه باالیی اسـت. نیوزلند در طـول دهه 1980 
دچـار تغییـرات اقتصـادی زیـادی شـد، کـه باعـث 
شـد از یـک اقتصـاد حمایتـی بـه یـک اقتصـاد آزاد 
تجـاری تبدیـل شـود. پایتخـت نیوزلنـد ولینگتون و 

پرجمعیت تریـن شـهر آن اوکلنـد می باشـد.
9 - اسرائیل 

اسـرائیل بـه عنـوان پیشـرفته ترین کشـور دنیـا در 
توسـعه اقتصادی و صنعتی در غرب آسـیا و خاورمیانه 
به شـمار می رود. این کشـور در گزارش رقابت پذیری 
جهانی مجمـع جهانـی اقتصـاد در رتبـه بیسـتم و در 
شـاخص سـهولت انجام کسـب و کار بانک جهانی در 

رتبه 35 جـای دارد.
8 - نروژ

نـروژ در سـال 2022 بـه عنـوان هشـتمین کشـور 
شـاد دنیا شـناخته شـده اسـت. دولـت نـروژ خدمات 
مراقبت هـای بهداشـتی همگانـی و شـهریه رایـگان 
کالـج را بـرای شـهروندان ارائـه می دهـد. بـه عالوه، 
نرخ جـرم و جنایت در این کشـور بسـیار پاییـن بوده و 
حس اجتماعی قـوی در بین شـهروندان جاری سـت.

7 - سوئد

سـوئد در سـال 2022 در لیسـت هفتمین کشـور شاد 
جهان قرار دارد، و همچنین سالهاسـت که در فهرست 
تمیزترین کشـورها جای دارد. سوئد شـادترین کشور 
واقـع در شـمال اروپـا می باشـد. اسـتهکلم پایتخت و 

بزرگترین شـهر سـوئد می باشـد.
6 - لوکزامبورگ

ایـن کشـور بـا مسـاحت 2586 کیلومتـر مربـع یکی 
از کوچکتریـن کشـورهای مسـتقل اروپـا بـه شـمار 
می آیـد. لوکزامبـورگ دارای 645300 نفـر جمعیـت 
اسـت که باعـث شـده بـه یکـی از کـم جمعیت ترین 
کشـورهای اروپـا تبدیل شـود، اما بـا اختـالف دارای 
بیشـترین نرخ رشـد جمعیت می باشـد. عالوه بر این، 
لوکزامبـورگ یـک کشـور توسـعه یافتـه، بـا اقتصاد 

پیشـرفته می باشـد.
5 - هلند

کشـور هلند در اروپـای غربی واقع شـده اسـت. زبان 
رسـمی آن زبـان هلنـدی می باشـد. در سـال 2022 
هلند به عنـوان پنجمین کشـور شـاد جهان شـناخته 
شـده اسـت. بعـالوه هلنـد دارای اقتصـادی توسـعه 
یافته اسـت که قرن هاسـت نقش ویـژه ای در اقتصاد 
اروپـا ایفا می کنـد. هلند یکـی از 10 کشـور برتر صادر 

کننـده در جهـان می باشـد.
4 - سوئیس 

سـوئیس در لیسـت چهارمیـن کشـور شـاد جهـان 
در سـال 2022 قـرار دارد. ایـن کشـور بـه خاطـر 
جنگل هـای انبـوه، حیـات وحـش و همچنیـن آب 
سـالم و تمیـزش معـروف اسـت. سـوئیس از جنـوب 
در همسـایگی ایتالیا، از غرب در همسـایگی فرانسـه، 
از شمال در همسایگی آلمان و از شـرق در همسایگی 

اتریـش و لیختـن اشـتاین قـرار دارد.
3 - ایسلند

ایسـلند بـه عنـوان سـومین کشـور شـاد جهـان در 
سـال 2022 شـناخته شـده اسـت. ایـن کشـور 
جزیـره ای نوردیک واقـع در شـمال اقیانـوس اطلس 
و کـم جمعیت ترین کشـور اروپـا می باشـد. پایتخت و 
بزرگترین شـهر آن ریکیاویک اسـت. بیش از دو سوم 
جمعیت این کشـور در ریکیاویک و مناطق اطراف آن 

در جنـوب غربـی کشـور زندگـی می کننـد.
2 - دانمارک

دانمارک در شـمال اروپا قـرار دارد و به عنـوان دومین 
کشـور شـاد جهـان شـناخته می شـود. دانمـارک در 

جنوب غربـی سـوئد و جنوب نـروژ قرار 
دارد و از جنـوب در همسـایگی 

ن  لمـا آ
. شـد می با
 -  1

فنالنـد
نـد  فنال

بـه 
ن  ا عنـو

ین  تر د شـا
کشـور جهـان در 

سـال 2022 شـناخته 
شـده اسـت. به مدت پنج 

سـال متوالی فنالند در رتبه 
اول شـادترین کشـور 

باقـی مانـده اسـت. 
این کشـور نوردیک 
در شـمال اروپـا 
واقـع شـده اسـت 
و از غرب با سـوئد، 

از شـرق با روسـیه و از 

شـمال با نروژ دارای مرز مشـترک می باشـد. مساحت 
فنالند 338455 کیلومتر مربـع )130678 مایل مربع( 

بـا 5.5 میلیـون نفـر جمعیـت اسـت.
https://infos10.com/happiest-countries-
in-the-world
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معاون فرهنگی شهردار اصفهان با اشاره به برگزاری نشست های هم اندیشی اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

مشترک با مسئوالن فرهنگی شهرداری مشهد گفت: امیدواریم راه حل های 
مشترک ما به طراحی جدید ساختارهای فرهنگی در کالنشهرهای کشور 
کمک کند. مجتبی شاه مرادی با بیان این مطلب گفت: تبادل نظر های خوبی در 
حوزه های مختلف، در نشست های هم اندیشی مشترک با مسئوالن فرهنگی 

شهرداری مشهد صورت گرفته است.
او افزود: در بازدیدها و هم اندیشی ها تالش کردیم با ظرفیت های کالنشهر 
مشهد که در حوزه های مختلف فرهنگی پیشرو است، آشنا شویم و از فعالیت ها 
و زیرساخت های خوبی که در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، هنری و حمایت 

از مجموعه های دانش بنیان  فراهم شده بود بازدید کنیم. 

شاه مرادی با بیان اینکه کالنشهرهای کشور به رغم تفاوت ها، مسائل و 
مشکالت مشابهی دارند، تصریح کرد: به نظر می رسد که بررسی راه حل هایی 
که برای مسائل یکسان در کالنشهرها وجود دارد، راهگشاست. معاون 
فرهنگی شهردار اصفهان با بیان اینکه تبادل نظر های خوبی در حوزه های 
مختلف با شهرداری مشهد صورت گرفته، خاطرنشان کرد: این تبادل 
نظرها کمک می کند که مسیرهای طی شده را تکرار نکنیم و ضمن اطالع از 
ظرفیت های یکدیگر به هم افزایی بیشتر نیز کمک کنیم. شاه مرادی تأکید کرد: 
بازسازی ساختارهای فرهنگی طبق بیانات رهبر معظم انقالب نکته ای مهم 
در زمینه بهبود اوضاع فرهنگ کشور است و امیدواریم راه حل های مشترک 
ما به طراحی جدید ساختارهای فرهنگی در کالنشهرهای کشور کمک کند.

معاون فرهنگی شهرداری اصفهان خبر داد:

هم اندیشی برای طراحی جدید ساختارهای فرهنگی در كالنشهرهای كشور

معـاون  ایسـنا/اصفهان: 
سیاسـی امنیتی اسـتاندار اصفهان 
گفـت: اگـر رسـانه ای بـه اداره ای 
مراجعه کرد و سـوالی داشـت باید 
جـواب او را بـه درسـتی بدهنـد و 
رابطـه خوبی بـا رسـانه ها داشـته 

باشـند. 
محمدرضـا جان نثـاری، عصـر 
امروز)دوشـنبه، 7 شـهریور( در 
جلسـه شـورای اداری شهرسـتان 
گلپایـگان، اظهـار کـرد: عظمـت 
حضـور مـردم کـه روز گذشـته در 
تشـییع پیکـر آیـت اهلل ناصـری 
اتفـاق افتـاد حقیقتـا بـی نظیـر 
و غیـر قابـل وصـف بـود. برخـی 
می گوینـد ایشـان روحانـی بود که 
خیلی سیاسـی نبود و مـردم هم او 
را دوسـت داشـتند در صورتـی که 
اینطـور نیسـت. آیـت اهلل ناصـری 
موضـع بسـیار شـفافی نسـبت 
بـه نظـام  داشـت، ایشـان جملـه 
معروفـی دارنـد کـه می گویند"اگر 
مشـکالتی ایجـاد شـد شـما فقط 
بـه دهـان مقـام معظـم رهبـری 
نـگاه کنیـد و ببینیـد ایشـان چـه 

می گوینـد".
وی ادامـه داد: صریـح می گویـم 
کـه ایشـان آیـت اهلل العظمـی 
انقالبـی بـود و مـردم اینگونـه در 
مراسـم تشـییع وی حضور داشتند 
و ایـن بـه دشـمن پیـام می دهـد 
که خیلـی خودتان را اذیـت نکنید. 
اگـر منتظریـد کـه یـک روزنه ای 
از بـی دینـی پیـدا کنیـد تـا بـر آن 
سـوار شـوید و بـه ایـن کشـور و 
نظـام  آسـیب بزنیـد، در حماقـت 
بـه سـر می بریـد، ایـن جمعیت ها 
را ببینیـد و ببینیـد مـردم چطور به 
یـک عالـم دینـی انقالبـی ارادت 

نشـان می دهنـد.
به گزارش ایسـنا، معاون سیاسـی 
بـا  امنیتـی اسـتاندار اصفهـان 
بـه  نسـبت  بایـد  اینکـه  بیـان 
باشـیم،  صـادق  وعده هایمـان 
اصلی تریـن  از  یکـی  گفـت: 
تاکیدات اسـتانداران به فرمانداران 
این اسـت کـه حتـی یـک مصوبه 
سـفر اسـتاندار بـه شهرسـتان ها 
نبایـد معطـل بمانـد و اجرایـی 
نشـود. در همین راسـتا سـامانه ای 
راه انـدازی شـده تـا از طریـق آن 
در هـر برهـه از زمـان بتـوان روند 
پیشـرفت آن مصوبـه را رصد کرد 
که آیا مطابـق با جـدول زمانبندی 

پیشـرفته اسـت یـا خیـر.
جان نثـاری افزود: فرمانـداران هم 
باید بـه همیـن شـکل پروژه های 
زمانبنـدی شـده را رصـد کننـد و 
نباید بـی اعتمـادی که بیـن مردم 
شـکل گرفته اسـت تـا بـی نهایت 

ادامـه یابد. 
معاون سیاسـی امنیتی استانداری 
اصفهان، تصریح کرد: شهرسـتان 
گلپایـگان قـوت رسـانه ای دارد و 
این نعمـت بزرگـی اسـت و مردم 
و مسـئوالن قـدر آن را بداننـد. 
را  مـردم  مطالبـات  رسـانه ها 
بـه گـوش مسـئوالن برسـانند و 
عملکرد مسـئوالن را نیز صادقانه 
بـرای مـردم بیـان کننـد؛ اگـر 
کاسـتی وجـود دارد بـه گـوش 
مدیـران برسـانید و مطالبه گـری 

. کنیـد
وی یادآورشـد: رسـانه ای خـوب 
اسـت که بتوانـد در جهـت خدمت 
بـه مـردم مسـئوالن را فعـال کند 
و امیـد را نیـز در مـردم زنـده نگـه 

دارد. 
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مسئولین پاسخگوی 
رسانه ها باشند

معاون سیاسی استانداری 
اصفهان:

شادترین کشورهای جهان کدامند؟

شادها هم در تسخیر اسکاندیناویایی ها 

برگزاری مسابقات هفته سوم رقابت های لیگ برتر؛

تنور لیگ كم كم گرم شد
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 شـادی بخشـی  مسـابقات هفتـه سـوم رقابت های 
لیـگ برتـر برگـزار شـد کـه برخـالف دو هفته گذشـته، 
مربیـان احتیـاط عمـل را کنـار گذاشـته بودنـد و همیـن 
موضـوع سـبب شـد تـا بازی هـای پـر گل و جذابـی را 

شـاهد باشـیم.
• اسـتقالل تهـران- مـس کرمـان؛ بـرد 

سـاپینتو اقتصـادی 
در نخسـتین دیـدار هفته اسـتقالل تهران و مـس کرمان 
بـه مصاف هـم رفتند ایـن دیـدار در شـرایطی انجام شـد 
که ابـی پوشـان پایتخت بـرای جبـران اختالف امتیـاز با 
صدر نشـین لیگ برتر چاره ای جز کسب سـه امتیاز بازی 
نداشـتند و در سـوی مقابـل مـس کرمـان که بـا هدایت 
حسـین خانی تـازه به لیـگ برتـر صعود کـرده اسـت، در 
نظر دارد همیـن هفته هـای ابتدایـی حداکثر امتیـازات را 
کسـب کند تـا در انتهـای فصـل درگیر بحـران نباشـد و 
همیـن موضوع سـبب شـد تا مـس کرمـان در نیمـه اول 
یک بـازی وابسـته به ضـد حمـالت را از خود بـه نمایش 
بگذارد اما تغییر تفکرات سـاپینتو در نیمه دوم سـبب شـد 

تا آبـی پوشـان با یـک گل از سـد مـس بگذرند.
دیـدار مـس کرمـان و اسـتقالل تهـران یـک دیـدار پـر 
برخورد بود کـه با حواشـی زیـادی به پایـان رسـید اما در 
نهایت اسـتقالل تهران با کسب سـه امتیاز در یک قدمی 
صدر جدول ایسـتاد و مس کرمان با سـه امتیـاز در جایگاه 

دهـم قـرار گرفت.
• ذوب آهن اصفهان - مس رفسـنجان؛ چشم 

انتظار برد
دومین دیدار هفتـه با تسـاوی بدون گل مس رفسـنجان 
و ذوب آهـن به پایـان رسـید. این دیـدار برای هـر دوتیم 
از اهمیت باالیی برخـورد دار بود چـرا که هر دو تیـم از دو 
بازی گذشـته خود موفق به کسـب دو تساوی شـده بودند 
و بـرای این دیـدار بـه چیزی جز کسـب سـه امتیـاز فکر 
نمی کردنـد. گانـدو هـا اگر چـه در خلـق موقعیـت موفق 
عمـل نکردنـد اما بـه خوبـی ابتـکار عمـل را از مهاجمان 
مس رفسـنجان گرفتـه بودند تـا محمد ربیعی سـعی کند 
از طریـق ارسـال های هوایـی دروازه گانـدو هارا بـاز کند.

مدافعـان ذوب آهـن علی رغـم عملکرد بی نقصشـان در 
دقایـق پایانـی نیمـه اول حریـف خـود را صاحـب پنالتی 
کردنـد که درخشـش فـر عباسـی سـبب شـد ذوب آهن 
در جریـان بازی باقـی بمانـد و در نهایـت دیـدار دو تیم با 

تسـاوی بـدون گل بـه پایان برسـد.
ذوب آهـن با این تسـاوی در جایـگاه یازدهم قـرار گرفت 

و مس رفسـنجان با سـه امتیاز در رده دوازدهم ایسـتاد.
• نفـت مسـجد سـلیمان - پیـکان تهـران؛ 

پیـکاِن نفـت سـوز
سـومین دیدار هفته با پیـروزی دو بـر یک پیـکان مقابل 
نفت مسـجد سـلیمان به پایان رسـید. دراین دیدار پیکان 
با ترکیبی از جوانان خـود راهی میدان شـد و کاماًل توپ و 
میدان را در اختیار داشـت و همین موضوع سـبب شد با دو 
گل از حریف خود پیش بیفتد، دیدار پیکان و نفت مسـجد 
سـلیمان یک رقابـت پـر برخـورد بـود و همیـن موضوع 
سـبب شـد تا مدافـع پیـکان از ناحیه ربـاط صلیبـی دچار 
آسیب دیدگی شـود. نفت مسـجد سـلیمان که یک بازی 
تدافعی از خـود به نمایش گذاشـته بود در دقایـق پایانی از 
روی نقطـه پنالتی موفق به بـاز کـردن دروازه حریف خود 
شـد. پیکان در جایگاه سـوم جـدول رقابت ها قـرار دارد و 

نفت با 4 امتیـاز در جایگاه هفتم ایسـتاده اسـت.
• نسـاجی - ملـوان؛ زدی کامبکـی کامبکـی 

نـوش کن
چهارمیـن رقابـت هفته؛ بـا تسـاوی دو بـر دو نسـاجی و 
ملـوان بـه پایـان رسـید. دربی شـمال یـک دیـدار مهیج 
و سراسـر حمله بـود چرا کـه سـرمربیان هر دو تیـم برای 
کسـب سـه امتیاز ایـن دیـدار راهـی میـدان شـده بودند 
بود همیـن موضوع سـبب بـه دسـت آمدن یک تسـاوی 

پر گل شـد.
نسـاجی ابتدا با یـک گل از حریـف خودش پیـش افتاد اما 
طولی نکشـید کـه شـاگردان زارع عـالوه بر جبـران گل 
خـورده، بـا دو گل از حریـف خود پیـش افتادند امـا موفق 
به حفظ سـه امتیـاز نشـدند چرا کـه شـاگردان مطهری با 
یک ضد حمله دومیـن گل تیمشـان را به ثمر رسـاندند تا 

این دیـدار دو بـر دو به پایان برسـد.
• صنعت نفـت آبادان - هـوادار تهـران؛ اولین 

سـه امتیاز رضـا پرکاس
پنجمیـن دیـدار هفته بـا پیـروزی یـک بر صفـر صنعت 
نفت مقابل هـوادار تهـران به پایان رسـید. هـوادار تهران 
در ایـن دیدار سـعی می کـرد از طریق ارسـال های هوایی 
دروازه صنعـت نفـت را بـاز کنـد اما فشـردگی خـط دفاع 
صنعـت نفت سـبب شـد تـا تیـم سـاکت الهامـی در گل 
کـردن موقعیت هـای خـود نـاکام بمانـد در سـوی مقابل 
صنعـت نفـت بـه خوبـی توانسـت از ضـد حمـالت خود 
اسـتفاده کند و هـوادار را با یک بـرد اقتصـادی از پیش رو 
بردارد تا نخسـتین سـه امتیاز رضا پرکاس از لیگ بیسـت 
و دوم به دسـت بیایـد. صنعت نفت بـا 4 امتیـاز در جایگاه 

نهم قرار گرفـت و هوادار نیز با رتبه هشـتم جدول دسـت 
و پنجـه نـرم می کند.

• آلومینیوم اراک - پرسـپولیس تهران؛ طلسم 
ایرالکو شکست

ششـمین رقابت هفته با شکسـت یک بر صفـر آلومینیوم 
مقابل پرسـپولیس به پایان رسید. شـاگردان گل محمدی 
کـه در پی اولیـن پیـروزی خود در فصـل جدیـد رقابت ها 
بودنـد از هفتـه سـوم رقابت هـا بـه مصـاف گربـه سـیاه 
فصـل پیـش خودشـان رفتنـد و بـا ارائـه بـازی هجومی 
موفق شـدند بـا گل میالدسـرلک آلومینیـوم را ازپیش رو 
بردارند. آلومینیوم نیز در تالش بود تا نخسـتین شکسـت 
پرسـپولیس را رقـم بزنـد امـا مهاجمـان این تیـم حریف 
عملکرد دفاعی پرسـپولیس نشـدند تا سـه امتیاز در جیب 

گل محمـدی بماند
پرسـپولیس بـا ایـن سـه امتیـاز پنـج امتیـازی شـد و در 
جایگاه ششـم جـدول ایسـتاد آلومینیـوم نیز با سـه امتیاز 

در جایـگاه سـیزدهم قـرار گرفته اسـت.
• گل گهر سیرجان - سـپاهان؛ تساوی تلخ تر 

از شکست
هفتمین بـازی هفتـه با تسـاوی دو بـر دو سـپاهان و گل 
گهر به پایان رسـید. در نیمه اول بـازی اگرچه ابتکار عمل 
در دسـت بازیکنـان گل گهـر بـود امـا سـپاهان از طریق 
برنامـه ریزی روی ضـد حمالت موفـق شـد گل اول این 
دیدار را به ثمر برسـاند پـس از گل اول طالیی پوشـان فاز 
هجومـی گرفتند و بـا دبل میـالد زکی پـور دو بـر صفر از 
حریف خود پیش افتادنـد اما در نیمـه دوم محتاطانه عمل 
کردن سـپاهان سـبب شـد شـاگردان ژنرال حمالت خود 
را قـوت ببخشـند و همیـن موضـوع کافـی بـود تـا دفاع 
سـپاهان با یک گل به خودی کار را بـرای گل گهر راحت 
کنـد، گل گهـر در دقایـق پایانـی گل تسـاوی را بـه ثمر 

رسـاند تا سـپاهان در هفته سـوم متوقف شـود.
• فوالدخوزستان – تراکتورسـازی تبریز؛ نبرد 

تن بـه تن
آخرین دیـدار هفتـه با پیـروزی سـه بـر دو فـوالد مقابل 
تراکتـور بـه پایـان رسـید. رقابـت نکونـام و بردیـف یک 
رقابت مشـابه بود چرا که هردو سـرمربی عالقـه به بازی 
تدافعـی و اسـتفاده از اشـتباهات حریـف داشـتند و یـک 
دیدار بـا جنـگ در میانه میـدان را شـاهد بودیم. تسـاوی 
این دوتیـم در هفته سـوم به نفع هیـچ کدام از سـرمربیان 
نبود و سـبب شـد همچنـان در میانه های جدول باشـند و 
بـرای هفته های آتی بـه کورس مدعـی بودن بـاز گردند.
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