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مدیرعامل فوالد مبارکه درجمع کارکنان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم:

اقتصاد بدون نفت تحقق یافت

Which color is best in a living room?
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معاون شهردار اصفهان خبر داد:

احیا آسیاب آبی خیابان مشتاق
2

بـا وجـود اینکـه هنـوز از سـوی مراجـع رسـمی  
قانون مشـخصی برای اسـتخراج و خرید و فروش 
رمز ارزها بیان نشـده اسـت، ایـن روزهـا تبلیغات 
خرید و فـروش رمـز ارزهـا را در تمامی سـایت ها 
می توانید پیدا کنیـد. حتی در برخی از شـبکه های 
مجـازی تبلیـغ نصـب و فـروش دسـتگاه های 
تولیـد ایـن ارزهـای دیجیتالی بـه وفور مشـاهده 
می شـود. مسـئوالن نیز با توجه به اینکه زمسـتان 
اسـت و مصرف بـرق شـهری به انـدازه تابسـتان 
نیسـت، زیـاد مقابله ای بـا ایـن موضوع نکـرده و 

گویا فعاًل اسـتخراج رمز ارز مشـکل خاصی ایجاد 
نمی کند اما بایـد دید این منـوال ادامـه دار خواهد 
بود یـا با ورود بـه فصول گرم سـال دوبـاره بگیر و 
ببندها راجع به اسـتخراج رمز ارز در کشـور از سـر 

گرفتـه می شـود؟
بررسـی مجموعـه قوانیـن مرتبـط با اسـتخراج 
رمزارزها نشـان می دهـد پس از گسـترش اقبال 
عمومـی و تمایـل فعـاالن اقتصـادی بـه ایـن 
بخش، تاکنون تغییـرات قابل توجهـی در زمینه 
قوانین و مقـررات مرتبـط رخ داده و رگوالتوری 

رمزارزهـا چنـد مرحلـه را پشـت سـر گذاشـته 
اسـت. در اولیـن گام در سـال 1395 اسـتخراج 
رمـزارز به عنـوان یـک فعالیـت صنعتـی معرفی 
شـد و فعالیت در آن، منـوط به دریافـت مجوز از 
وزارت صنعـت معدن و تجارت شـد. امـا ماینرها 
که پـس از سـردرگمی قانون گـذار در مواجهه با 
این فعالیـت، در تابسـتان 139۸ با حکـم قانونی 
ناچار به توقـف فعالیت خود شـده بودند، نسـبت 
بـه تعرفـه بـرق مصرفـی خـود انتقادهایـی را 

مطـرح کردند.

شیوا امیریان مهر
سرمقالـــه
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رمزارزها هر روز نزدیک تر می شوند؛

با این پول های جدید چه کنیم!
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رهبر ائتالف سائرون از فعالیت های سیاسی کناره گیری کرد؛

 بازنشستگی زودهنگام صدر
از سیاست 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

 بهبود معیشت و قیمت ها
گفتار درمانی نیست

عضو انجمن پاالیشگاه های روغن سازی:

 عرضه روغن موتور
نباید دو نرخی باشد
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

 انتقاد از افزایش قیمت بلیط اتوبوس ها
در ایام اربعین

چهره روز

استاندار اصفهان:

روش و منش شهیدان رجایی و باهنر 
الگویی برای مدیران فعلی است

6

استاندار اصفهان گفت: دوران مسوولیت شهیدان رجایی و 
باهنر کوتاه بود اما درس های بسیاری به ما آموختند؛ سلوک، 
روش و منش آنان در پذیرش مسوولیت الگویی برای مدیران 

فعلی است.

سنا
منبع: ای

 آگهى مزایده غیر حضورى
بدینوسیله به اطالع مى رساند اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز در نظر دارد تعدادى از اشجار باغ وقفى ذیل را 

از طریق آگهى مزایده به فروش برساند:
1- موقوفه معاون دیوان: یک اصله چنار، جمعا به وزن تقریبى 1500 کیلو به مبلغ پایه 60/000/000 ریال

2- موقوفه حبیب اله طامه: شش اصله گردو، شش اصله کبوده، یک اصله توت به مبلغ تقریبى پایه 95/000/000 ریال
شروط و تعهدات:

1- پیشنهاد دهندگان بایستى ده درصد مبلغ مورد مزایده را به عنوان سپرده طى فیش بانکى و یا چک تضمینى به حسابدارى این اداره 
تحویل و رسید دریافت نمایند..

2- پیشنهاد دهندگان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/6/28 تقاضاى خود را به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه 
تحویل و رسید دریافت نمایند.

3- مزایده راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/6/29 در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برگزار خواهد شد.
4- متقاضیان مى توانند ضمن تماس با شماره 03154222040 و هماهنگى این اداره از اشجار مورد مزایده دیدن نمایند.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز

شماره: 401/89822 
1401/6/9

شناسه آگهى: 1374807

بدینوسیله به اطالع مى رساند اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز در نظر دارد 

آگهى مزایده (مرحله دوم)
شهردارى قمصر بر اساس ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد بخشى از امالك و مستغالت تحت تصرف خود را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده 

به مدت یک سال به صورت اجاره واگذار کند.

سایر شرایط:
1- پیشهاد دهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

2- پیشنهاد دهندگان بایستى مبلغ سپرده مورد تقاضا (طبق مبلغ جدول فوق) را به حساب 3100005117003 شهردارى قمصر نزد بانک ملى ایران شعبه قمصر واریز و با ضمانت نامه بانکى 
به میزان فوق ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3- پیشنهاد دهندگان مى توانند جهت بازدید از محل مورد مزایده و کسب اطالعات الزم و دریافت اســناد مزایده از تاریخ انتشار آگهى نوبت دوم لغایت 1401/6/21 در اوقات ادارى به 
شهردارى قمصر مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

4- پیشنهاد دهندگان بایستى پیشنهاد خود را با ذکر دقیق نوع و مشخصات مورد مزایده در پاکت مهر شده و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخه 1401/6/22 به دبیرخانه 
محرمانه شهردارى تسلیم و رسید اخذ نمایند.

5- به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- کمیسیون عالى معامالت شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7- پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 1401/6/23 در محل ساختمان ادارى شهردارى باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده در کمیسیون آزاد مى باشد.
8- کمیسیون مى توانند در صورت لزوم یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه آن را اعالم نماید.

9- سپرده نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت هفت روز از انعقاد قرارداد خوددارى نماید سپرده 
وى به نفع شهردارى ضبط و از نفر بعدى دعوت بعمل خواهد آمد بدیهى است چنانچه نفرات دوم و سوم نیز ظرف مدت مقرر پس از ابالغ شهردارى حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان 

به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
10- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده دراسناد مناقصه مندرج است.

11- پیشنهاد دهندگان مى بایستى رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت الف، مدارك شرکت کننده (کپى شناسنامه و کارت ملى) را در پاکت (ب) و پیشنهاد خود را در پاکت 
(ج) قرار دهند.

چاپ دوم: 1401/6/10 چاپ اول: 1401/6/3 

مساحت (حدود)مبلغ سپرده (ریال)قیمت کل در سال (ریال)قیمت پایه هر ماه (ریال)وضعیتمحل مورد مزایدهردیف

13/000/000156/000/0007/800/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب ابتداى خیابان خدمات شهرى1

9/000/000108/000/0005/400/00025محل استقرار کیوسک کیف و کفشمحوطه بوستان گالب ابتداى خیابان گل آذین2
11/000/000132/000/0006/600/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب روبروى بخشدارى3
8/000/00096/000/0004/800/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب جنب شهر بازى4
11/000/000132/000/0006/600/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب نبش خیابان گل آذین5
10/000/000120/000/0006/000/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب روبروى انبار تعاونى6
8/000/00096/000/0004/800/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىابتداى خیابان مسکن مهر سردشت7
10/000/000120/000/0006/000/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب جنب بوستان حافظیه8

شناسه: 1370377مجتبى ولى پناه- شهردار قمصر

نوبت دوم

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

تلفن سفارش آگهى:
 021  -88356308 - 88016649 
  031-32274694



در شـــهر
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رییس کل دادگستری اصفهان گفت: سرقت 
مستوجب تعزیر، ضرب و جرح و توهین به 
اشخاص به عنوان جرائم اول تا سوم استان 

اصفهان است.
حجت االسالم اسداله جعفری در آیین معارفه 
دادستان جدید شهرستان کاشان تصریح 
کرد: جرم های یادشده در فصل های مختلف 
سال جابجا می شود و فقط مختص این استان 
نیست، بلکه در کشور نیز گاهی این جرم ها از 

یکم تا سوم است.
وی در خصوص جرائم خشن نیز گفت: قانون 
و شیوه نامه ها در این خصوص قاطعانه اجرا 
می شود و حکم هایی که برای مجرمان خشن، 
سابقه دار و جرائم مهم مانند سرقت مسلحانه و 
یا آدم ربایی صادر شده در نوبت اجرا با اولویت 

قرار دارد.
رییس کل دادگستری اصفهان، جابجایی 
رییسان دادگستری ها و دادستان ها را امر 
طبیعی دانست و گفت: برنامه این اداره کل 
در استان اصفهان به تبعیت از سیاست های 
ریاست قوه قضاییه و در راستای تقویت حوزه 

قضایی شهرستان ها انجام می شود.
وی تاکید کرد: انسجام، هماهنگی و روح 
وحدت عملی بین نیروهای نظامی، انتظامی 
و امنیتی برای پیگیری امنیت پایدار و ماندگار 

مردم شریف استان اصفهان وجود دارد.
از  حمایت  جعفری  حجت االسالم 
سرمایه گذاران در بخش تولید و صیانت از 
بیت المال را نیز از اولویت های دادگستری 
استان اصفهان برشمرد و افزود: این مهم در 
حال انجام است اما تا رسیدن به حد مطلوب و 

انتظار مردم فاصله دارد.
وی همچنین اظهار داشت: در نظام مقدس 
جمهوری اسالمی، مدیران و مسووالن باید 
بدون منت، با اخالص و پرهیز از شعار دادن 
خدمت کنند چرا که عملکرد آنها در منظر 

خداوند سبحان و مردم قرار دارد.
حجت االسالم جعفری ادامه داد: در نظام 
توحیدی  بینی  جهان  پایه  بر  اسالمی 
مسوولیت وجود دارد اما ریاست نه، بنابراین 

گوهر خدمت، گوهر نایابی است.
وی در بین خدمت گزاری به خلق خدا، 
سخت ترین و حساس ترین مسوولیت را، 
مسوولیت قضایی بیان و تاکید کرد: قاضی 
باید خودش را به خدا واگذار کند، با حس و حال 
بی طرفی گرایش به یک سمت پیدا نکند و 
آنچه را که به آن رسیده بر پایه اقنای وجدان و 

ادله، مبنای حکم قرار دهد.
رییس کل دادگستری اصفهان تصریح کرد: 
در این میدان سخت ترین کار، انقالبی عمل 
کردن بر پایه تفکر انقالبی و روحیه جهادی 
است که امروز در دستگاه قضایی حاکم است.

به گزارش ایرنا در این آیین که حجت االسالم 
نماینده  حسینی  سیدسعید  والمسلمین 
ولی فقیه و امام جمعه کاشان، فرماندار و جمعی 
از مسووالن این شهرستان حضور داشتند از 
خدمات سه ساله روح اهلل دهقانی قدردانی و 
سیدجواد نوری به عنوان دادستان عمومی و 

انقالب کاشان معرفی شد.

سرقت، ضرب و جرح 
و توهین جرائم اول تا 

سوم است

رییس کل دادگستری اصفهان:

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: تمرکز بر 
عملیات واحد، ضرورت فعالیت های فرهنگی تبلیغی است.

حجت االسالم والمسلمین مهدی فوقی در نشست ملی 
پرده خوانی زنان عاشورایی در بنیاد مهدویت و آینده پژوهی 
با اشاره به روایاتی از ائمه معصومین )ع( اظهار کرد: اینکه 
امام زمان )عج(، اجتماع قلوب را رفع مانع برای تحقق 
بشارت عظیم ظهور مطرح می کنند، در واقع یک دستور 

عملیاتی است.
وی افزود: باید اجتماع قلوب را ایجاد کرده و با هم دلی و 

هم صدایی یک حرکت را دنبال کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسالمی اصفهان با بیان اینکه در 
فعالیت های فرهنگی باید به سمت چیدمان یک مجموعه 
متصل به هم حرکت کنیم، تصریح کرد: تمرکز بر عملیات 
واحد، ضرورت فعالیت های فرهنگی تبلیغی است و این 

مهم بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خطاب به بانوان مداح و مبلّغات استان های کشور و 
حاضر در این نشست، گفت: برپایی این اجتماع هم دل 
را، یک فرصت برای خود بدانیم و برای گسترش چنین 

حرکت های ارزشی در سایر استان ها و شهرها، تالش 
کنیم.

حجت االسالم فوقی در پایان سخنان خود از امور بانوان 
سازمان تبلیغات اسالمی و بنیاد مهدویت و آینده پژوهی 
اصفهان برای حمایت و همکاری در برگزاری این نشست 

تشکر کرد.
به گزارش ایمنا، نشست ملی پرده خوانی زنان عاشورایی 
از جمله نشست های تعامل هنر در هیئات می باشد که با 
محوریت جهاد تبییِن سفیراِن تاریخ ساز و نقش بانوان در 

رسانه ای شدن اربعین حسینی، با حضور ۱۰۰ نفر از مبلغان 
و بانوان مداح استان های کشور از هشتم شهریورماه به 

مدت دو روز در اصفهان برگزار شده است.
تجدید میثاق با شهیدان و زیارت قبر آیت اهلل ناصری، 
تخت فوالد گردی، بازدید از نمایشگاه های فرهنگی 
والشمس و چراغ راهنما و برپایی کالس های نقالی، نقش 
هنر دینی در تبلیغ، اصول حاکم بر نگارگری و آشنایی با 
کلیات و ضرورت مباحث مهدویت از جمله برنامه های 

این نشست است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان:
تمرکز بر عملیات واحد، 
ضرورت فعالیت های 
فرهنگی تبلیغی است

معاون فرهنگی و اجتماعـی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اصفهان گفـت: رونق گردشـگری مذهبی 
در اسـتان نیازمند توسـعه و بهره گیری مناسـب از 
ظرفیـت بقاع متبرکـه و امامزادگان منطقه اسـت.

حجت االسالم والمسـلمین ولـی اهلل روان بابیـان 
اینکه بسـترهای الزم توسعه گردشـگری مذهبی 
در اسـتان اصفهان مهیاسـت، افزود: این اقدامات 
در راسـتای تبدیـل اماکـن مذهبی بـه قطب های 
فرهنگـی بنـا بـر تأکید رهبـر معظـم انقـالب در 

دسـتور کار اوقاف قـرار دارد.
وی بابیـان اینکه بقـاع متبرکه اسـتان اصفهان از 
قابلیـت توسـعه گردشـگری مذهبـی برخوردارند 
اظهار داشـت: در این خصوص با کمـک واقفان و 

افراد نیکـوکار در اسـتان طرح تبدیـل امامزادگان 
بـه مقاصـد گردشـگری در دسـتور کار اوقـاف 

قرارگرفته اسـت.
معـاون فرهنگـی و اجتماعـی اداره کل اوقـاف و 
امـور خیریـه اصفهـان افـزود: بـه ایـن منظـور، 
احیای موقوفـات و همچنیـن عملی کـردن نیات 
واقفـان خیراندیش اسـتان، احـداث کاروانسـراها 
و مراکـز فرهنگـی و تجـاری در کنار امامـزادگان 

به طورجـدی دنبـال می شـود.
وی بـا اشـاره به پیشـینه غنـی اصفهان بـه لحاظ 
مذهبـی و دینـی و وجـود ۷۱۸ امامـزاده و بقعـه 
متبرکـه در اسـتان اصفهـان افـزود: ایـن مهم به 
امکان رونق بخشـی به جایگاه گردشـگری دینی 

و معنـوی در اسـتان بسـیار کمـک کرده اسـت.
حجت االسـالم روان خاطرنشـان کـرد: هم اینک 
مذهبـی  گردشـگران  حـال  رفـاه  به منظـور 
به ویـژه در ایـام خاصـی از سـال ازجمله نـوروز و 
مناسـبت های مذهبی در برخی از امـکان متبرکه 
و امامزادگان اسـتان هتل، درمانگاه، نمایشـگاه و 

فروشـگاه های فرهنگـی ایجادشـده اسـت.
وی بابیـان اینکـه اسـتان اصفهـان بـه دلیـل 
بناهـای متعـدد تاریخـی از بُعـد ملـی و مذهبـی، 
ظرفیت خاصی برای توسـعه گردشـگری و جذب 
گردشـگران دارد، گفت: بر این اسـاس الزم است 
تا بـا کمک خیـران و دیگـر بخش هـای فرهنگی 

اسـتان بـه رونـق این بخـش کمک شـود.

معـاون فرهنگـی و اجتماعـی اداره کل اوقـاف و 
امـور خیریـه اصفهـان گفـت: بسـیاری از اماکـن 
مذهبی و امامـزادگان اسـتان دارای معماری های 
خـاص از دوره هـای تاریخی گذشـته اسـت که با 
پرداختـن بیشـتر بـه ایـن ظرفیـت می تـوان بـه 
رونـق گردشـگری مذهبـی در اصفهـان جامـه 

عمـل پوشـاند.
در اسـتان اصفهان ۷۱۸ بـاب امامـزاده و ۱۵ هزار 
و ۲۰۰ موقوفـه وجـود دارد کـه از ایـن تعـداد پنج 
هـزار و ۳۱۶ مسـجد، ۹۸۰ حسـینیه، حـدود ۱۵۰ 
حـوزه علمیـه و مابقـی موقوفـات منفعتـی اسـت 
که ایـن موقوفات حـدود ۴۵ هـزار رقبه را شـامل 

می شـود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

رونق گردشگری مذهبی نیازمند توسعه ظرفیت بقاع متبرکه است

محمدرضا جان نثاری در جلسه ستاد اربعین استان در استانداری اصفهان افزود: 
اربعین یک همایش مردمی است و قرار نیست که امکانات این همایش از طریق 
دولتی تأمین شود، البته توزیع برخی از اقالم از جمله دارو و آرد در انحصار دولت 
است اما بهای این اقالم هم باید توسط برگزار کنندگان موکب اربعین پرداخت 
شود اما حاکمیت دینی هم هر چه در توان دارد به این حرکت و کمک های مردمی 

اضافه می کند اما نباید بعنوان وظیفه حاکمیت محسوب شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان اظهار داشت: حاکمیت 
دینی بر اساس اعتقادات مسووالن همواره در صحنه برگزاری همایش اربعین 
حاضر می شود و در این راستا به همه فرمانداران در استان ابالغ شده است که در 
صورتی دستگاه های اجرایی، خودرو، تانکر و کولری دارند که می تواند برای یکماه 
در اختیار موکب ها قرار دهد بالمانع است اما مساله اداره موکب باید توسط مردم 

برنامه ریزی شود.
وی اضافه کرد: بعنوان دولت خدمات عام المنفعه را به موکب ها ارائه می دهیم و 
در این زمینه تسهیلگری می کنیم اما بعضی از این موارد نباید بعنوان تکلیف دولت 
محسوب شود و انجام آن خوب و مطلوب است اما نباید بعنوان وظیفه و تکلیف 

محسوب شود.
جان نثاری خاطرنشان کرد: برنامه ریزی و برگزاری موکب های اربعین تا امروز 
هم توسط مردم برگزار شده است و با توجه به بودجه های دولتی امکان اینکه صفر 

تا صد خدمات رسانی به پنج میلیون زائر را بر عهده بگیریم، وجود ندارد.
وی افزود: مراسم اربعین هر ساله با حضور بیشتر مردم برگزار خواهد شد و بر اساس 
پیش بینی ها تا چند سال آینده ۲۰ میلیون نفر در این همایش بزرگ شرکت خواهند 

کرد که بطور حتم باید برنامه ریزی های این مراسم توسط مردم انجام شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: استانداردهای الزم 

برای ارائه مجوز به موکب ها باید رعایت شود.
وی تاکید کرد: زیرساخت ها، در اختیار داشتن کارکنان بهداشتی و درمانی، روحانی 
جزو استانداردهای برپایی موکب ها محسوب می شود که باید در اختیار داشته 
باشند تا مجوز برپایی موکب به آنها ارائه شود تا خروجی مثبتی بهمراه داشته باشد.

جان نثاری ادامه داد: وجود روحانی و پزشک در موکب ها ضرورت دارد و باید در 
این زمینه تدابیری توسط حاکمیت برای امسال و سال آینده اندیشیده شود و در 
صورتی که موکبی توان ارائه اینگونه خدمات استاندارد را ندارد دلیلی بر استقرار و 

راه اندازی آنها وجود ندارد.
وی بیان کرد: امسال در این شرایط اقتصادی باید بطور ویژه و در حد توان به 
موکب ها کمک کنیم تا خدشه ای به این حرکت عظیم مردمی وارد نشود اما افق 

ما برگزاری مردمی مراسم اربعین است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان اظهار داشت: ستاد اربعین 
به هیچ وجه نباید به سمت دولتی شدن حرکت کند و باید بصورت مردمی اداره 
شود اما هر امکانی که در اختیار حاکمیت و دولت قرار دارد در اختیار اربعین قرار 

خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: در صورتی که تعداد زائران افزایش پیدا کرد و نیاز به استفاده از 
اتوبوس های فوالد مبارکه هم وجود داشت باید چند روز به کارمندان این شرکت 

با تاکسی خدمات رسانی کنیم تا زائران معطل نشوند.
جان نثاری افزود: ما موظف به تأمین تسهیالت زائران اربعین هستیم اما پرداخت 

قیمت تسهیالت نباید جزو تکالیف حاکمیت محسوب شود.
به گزارش ایرنا جلسه ستاد اربعین استان در استانداری اصفهان روز چهارشنبه 
با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان و مدیران دیگر 

دستگاههای مسوول در این ستاد در استانداری اصفهان برگزار شد.

معـاون سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری 
اصفهـان گفـت: برپایی موکب هـای اربعیـن باید 
توسـط مـردم اداره شـود و نبایـد در ایـن زمینـه 

توقعـی از دولـت و حاکمیـت داشـته باشـیم.

برپایی موکب های اربعین 
کار دولت نیست

معاون استاندار اصفهان:

گفت و گو

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
اصفهـان گفـت: اولویـت ما در شـروع 
کار دولت سـیزدهم، مقابله بـا بیماری 
کوویـد-۱۹ بـود و دریک سـال اخیر ۹ 
میلیون ُدز واکسـن کرونا در این استان 
تزریـق شـده است.شـاهین شـیرانی 
روز سه شـنبه در جمـع خبرنـگاران در 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان به 
مناسـبت هفته دولت گفـت: در ابتدای 
شـروع بـه کار دولـت سـیزدهم کـه با 
پیـک پنجـم کرونـا مواجـه بودیـم، 
پوشـش واکسیناسـیون حـدود ۲۳ 
درصـد بـود امـا اکنـون در نوبـت اول 
بـه حـدود ۹۰ درصـد و نوبـت دوم بـه 
حـدود ۸۰ درصـد رسـیدیم.وی بـا 
بیـان اینکـه مـا نیزدرابتـدای فعالیـت 
دولت در ۱۰ ماه گذشته وارث مسائل و 
مشـکالتی بودیم، اظهار داشت: یکی 
از مهمتریـن وظایف حاکمیـت، تأمین 
امنیـت و سـالمت اسـت و مـا نیـز در 
ایـن زمینـه اقدامـات ویـژه ای را انجام 
دادیم کـه اولویت آنهـا در شـروع کار، 
مقابله با کرونا بود.شـیرانی با اشـاره به 
اینکه با همـت دولت سـیزدهم تولید و 
واردات واکسـن کرونا به خوبـی انجام 
شـد، اضافه کرد: مـا موفق بـه کنترل 
شـرایط بحرانـی کرونـا در آن مقطـع 
شـدیم و اکنـون وضعیـت کشـورمان 
نسـبت بـه برخـی کشـورهایی کـه 
زودتر از ما واکسیناسـیون کرونا را آغاز 

کردنـد، بهتر اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مـرگ و میـر 
ناشـی از کرونـا در پیک هـای ششـم 
و هفتـم کرونـا نسـبت بـه پیک های 
قبلی، کاهـش یافت و میزان بسـتری 
نیز کمتر شـد، تصریـح کـرد: در پیک 
پنجـم کرونـا در اسـتان اصفهـان 
باالتریـن میزان بسـتری به سـه هزار 
و ۶۰۰ نفر در روز رسـید اما ایـن آمار در 
پیک ششـم به یکهـزار و ۸۵۰ نفر و در 
پیک هفتم به ۶۵۰ نفـر کاهش یافت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـا در زمـان 
حاضـر در شـیب نزولـی پیـک هفتـم 
کرونـا قـرار داریـم، گفـت: کرونـا 
هنـوز تمـام نشـده اسـت، بایـد بـا آن 
زندگـی کنیـم و دیگـر مباحثـی مانند 
محدودیت هـا و تعطیلی هـا مطـرح 

. نیسـت
شـیرانی بـا تاکیـد بـر اینکـه بدتریـن 
مسـاله ایـن اسـت کـه دربـاره شـیوع 
کرونـا، عـادی انـگاری شـود، افـزود: 
این ویروس بسـیار جهش پذیر اسـت 
بنابراین باید با رعایت شـیوه نامه های 
بهداشتی بویژه ماسـک زدن و تکمیل 

واکسیناسـیون بـا آن مقابلـه کرد.
وی با بیان اینکه اسـتقبال از تزریق ُدز 
یـادآور واکسـن کرونـا در سـال جاری 
آنطور که انتظـار می رفت، نبـود، ادامه 

داد: احتمـال وقـوع پیک بعـدی کرونا 
نیز بـه جهش هـای ایـن ویـروس باز 

می گـردد.
وی دربـاره اقدامات انجام شـده درباره 
راهپیمایـی اربعیـن، خاطرنشـان کرد: 
همـه تـدارکات و برنامـه ریزی هـای 
الزم از سـوی دانشـگاه علوم پزشـکی 
اصفهـان درباره مسـائل بهداشـتی در 
ایـن زمینه انجام شـده اسـت و با توجه 
به شـرایط عـراق باید منتظـر روزهای 

آینـده ماند.
میلیـارد   ۱۹۰۰ تصویـب   •
تومـان اعتبـار بهداشـت و 
درمان در سـفر رییس جمهور 

بـه اصفهـان
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
به سـفر رییس جمهور و هیـات دولت 
در خـرداد امسـال بـه اسـتان اشـاره 
و خاطرنشـان کـرد: در ایـن سـفر در 
یـک اقـدام جهـادی همـه طرح های 
بهداشـت و درمـان بـاالی ۵۰ درصـد 
پیشـرفت مـورد توجـه قـرار گرفـت و 
یکهـزار و ۹۰۰ میلیـارد تومـان اعتبـار 
برای تکمیـل آنهـا در نظر گرفته شـد 
که ایـن اعتبـارات بـه تدریـج در حال 

تزریـق شـدن اسـت.
وی از جملـه اقدامـات انجـام شـده 
در یـک سـال اخیـر را تقویـت پیونـد 
اعضـا، راه انـدازی بخـش پیونـد 
سـلول های بنیادی بیمارسـتان الزهرا 
)س( اصفهـان، تأمیـن دسـتگاه های 
پیشـرفته تصویربـرداری ماننـد سـی 
تـی اسـکن بـرای بیمارسـتان های 
شـهرهای مختلف مانند فریدونشـهر، 
خمینـی شـهر و خوانسـار، تأمیـن ۲ 
دستگاه شتاب دهنده پیشرفته بمنظور 
درمان بیماران سـرطانی در بیمارستان 
سیدالشـهدا )ع( اصفهان، یک دستگاه 
ام آر آی )MRI( در بیمارسـتان امیـن 
اصفهـان و تأمیـن دسـتگاه "پِـت" 

)PET( عنـوان کـرد.
برخـی  اینکـه  بیـان  بـا  شـیرانی 
طرح هـای نیمـه تمـام بهداشـتی 
و درمانـی در یـک سـال اخیـر در 
شهرسـتان های مختلـف اسـتان بـا 
اعتبـار ۱۶۰ میلیـارد تومـان تکمیـل 
شـد، افـزود: مقابله بـا بیماری سـالک 
کـه بومـی اسـتان اسـت نیـز یکـی از 
اولویت هـای دانشـگاه علوم پزشـکی 
اصفهـان اسـت و طرح هـای جدیدی 

در ایـن زمینـه در حـال اجراسـت.
وی همچنیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه در 
زمـان حاضـر در کالنشـهر اصفهـان 
بـا مشـکل کمبـود پزشـک مواجـه 
نیسـتیم اما اگـر دیر اقدام شـود ممکن 
اسـت در آینده مشـکالتی ایجاد شود، 
تصریـح کـرد: برخـی شهرسـتان ها 
کمبود پزشـک متخصـص دارنـد که 

بـرای رفـع ایـن موضـوع الزم اسـت 
که با اسـتفاده از روش های تشـویقی، 
پزشـکان متخصـص را در مناطـق 

محـروم مسـتقر کنیـم.
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
اصفهـان از جملـه اقدامـات دولـت در 
یک سـال اخیـر بـرای سیاسـت های 
تشـویقی را افزایـش ۲ تـا سـه برابری 
حقوق دستیاران پزشکی و بیمه کردن 
حـدود ۶ میلیـون نفـر از دهک هـای 
پاییـن جامعـه، عنـوان و اضافـه کرد: 
راه حـل اساسـی بـرای ایـن موضوع، 
تقویت بیمه هاسـت زیرا بـدون تقویت 
آن نمی تـوان از روش هایـی ماننـد 
تعرفه هـای پزشـکی اسـتفاده کـرد.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه در بخـش 
هزینه هـای درمـان نبایـد بـه مـردم 
فشـار وارد شـود، ادامـه داد: مـردم باید 
از ایـن موضـوع آگاه شـوند کـه سـود 
آنهـا در اجرایـی شـدن کامـل طـرح 
پزشـک خانـواده و نظـام ارجاع اسـت 
و اغناسـازی آن هـا در ایـن زمینـه که 
سـالمت، مهم تـر از درمان اسـت، باید 

صـورت گیـرد.
شـیرانی، پیـاده سـازی کامـل نظـام 
ارجـاع بویـژه در شـهرهای بـاالی 
۲۰ هـزار نفـر جمعیـت را یکـی از 
اولویت های وزارت بهداشـت در دولت 
سـیزدهم خوانـد و گفت: بـرای تحقق 
این هدف همـه بخش ها و مـردم باید 

پـای کار بایسـتند و همـت کننـد.
• بدهـی ۸۰۰ میلیـارد تومانی 
بیمـه تأمیـن اجتماعـی بـه 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 

ن صفهـا ا
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
اصفهـان همچنیـن بـا اشـاره بـه 
بدهـی ۸۰۰ میلیـارد تومـان بیمـه 
تأمیـن اجتماعـی بـه ایـن دانشـگاه، 

اظهار داشـت: آخریـن پرداخـت بیمه 
تأمیـن اجتماعـی مربـوط بـه تسـویه 
حسـاب ماه مهر سـال ۱۴۰۰ بـود و ما 
از مسـووالن می خواهیـم کـه در ایـن 
زمینـه عنایـت ویـژه داشـته باشـند.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه میـزان بدهی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان در 
۱۰ ماه گذشـته زیاد بود، افـزود: در این 
مـدت تالش شـد تـا بـا کمـک دولت 
مقـداری از ایـن بدهی ها کاهـش یابد 
و حـدود ۵۰ درصد آنهـا به مبلـغ ۴۰۶ 
میلیارد تومـان که مربوط بـه مطالبات 
دارویـی و تجهیـزات پزشـکی بـود، 

پرداخت شـد.
شـیرانی با اشـاره به اینکـه بودجه این 
دانشـگاه از ۲ محـل اعتبـارات دولتـی 
و درآمدهـای اختصاصـی تأمیـن 
می شـود، ادامـه داد: بودجـه دانشـگاه 
پنـج هـزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسـت 
که بخش عمـده آنهـا بـرای پرداخت 
حقـوق حـدود ۳۳ هـزار نفـر کارکنان 

ایـن دانشـگاه هزینـه می شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: پولـی هـم که 
از محـل درآمدهای اختصاصـی مانند 
بیمارسـتان ها بدسـت می آیـد بیشـتر 
بـرای پرداخت به شـرکت های دارویی 
و تجهیزات پزشـکی هزینه می شـود.

شـیرانی همچنیـن بـا تاکید بـر اینکه 
الزم اسـت اطـالع رسـانی مناسـب 
از فعالیت هـای مراکـز تحقیقاتـی 
و پژوهشـکده های دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اصفهـان صـورت گیـرد 
و مسـاله محرمانـه ای در آنهـا وجـود 
ندارد، خاطرنشـان کرد: ایـن مراکز نیز 
با مشـکالتی ماننـد کمبود اعتبـارات 

مواجـه هسـتند.
وی، تبدیـل وضعیـت حدود سـه هزار 
و ۵۰۰ نفـر از کارکنـان ایثارگـران، 
پرداخـت معوقـات کارکنـان از سـال 

۹۷ تا قسمتی از سال ۱۴۰۰، ایجاد پنج 
پد بالگـرد اورژانس، رشـد جهشـی در 
پارک فناوری سـالمت اصفهـان، ۱۸ 
ثبت اختـراع و اجرایی شـدن ۴۲ طرح 
محصول محـور را از دیگر دسـتاوردها 
و اقدامات یک سـال اخیر در دانشـگاه 

علـوم پزشـکی اصفهـان خواند.
شـیرانی بـا اشـاره بـه فعالیـت ۵۵ 
هسـته فنـاور در دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اصفهان، اضافه کـرد: ارزش 
قراردادهـای ارتبـاط بـا صنعـت پنـج 
میلیارد تومـان و فروش شـرکت های 
فنـاور مرکز رشـد دانشـگاه ۱۲ میلیارد 

تومـان اسـت.
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
اصفهـان همچنین برگردانـدن اعتماد 
مجـدد بـه خیـران حـوزه سـالمت را 
یکـی از اولویت هـای کاری ۱۰ مـاه 
گذشـته این دانشگاه برشـمرد و تاکید 
کرد: مـا فـرش قرمز بـرای آنهـا پهن 
می کنیـم زیـرا در بخـش بهداشـت و 

درمـان کمـک بسـیاری کردنـد.
شـیرانی بـه موضـوع جوانـی جمعیت 
نیز تاکید و اضافه کـرد: پنجره طالیی 
جمعیـت کشـورمان تـا هفـت سـال 
دیگر اسـت و اگر اقدامـات کافی برای 
جوانـی جمعیت صـورت نگیـرد، هرم 
سـنی ایران بـه گونـه ای می شـود که 
جمعیت پیر و سـالمند افزایش می یابد 
و جوانان نمی توانند بـار این جمعیت را 

تحمـل کنند.
وی همچنیـن بـا تاکیـد بر ضـرورت 
خبرنـگاران  فعالیـت  و  تربیـت 
تخصصـی حـوزه سـالمت، گفـت: 
نظـام سـالمت یکـی از بزرگتریـن 
دسـتاوردهای انقالب اسـالمی است 
بطوریکه شـاخص امید بـه زندگی از 
۵۰ بـه ۷۵ سـال در کشـورمان ارتقـا 

یافتـه اسـت.

۹ میلیون ُدز واکسن کرونا در یک سال اخیر در اصفهان تزریق شد
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
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معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان از احیای آسیاب آبی خیابان 
مشتاق اصفهان با هدف تبدیل به یک پاتوق شهری جذاب خبر داد.

مهدی بقایی اظهار کرد: یکی از اقدامات آینده معاونت خدمات شهری، اجرای ۱۵ محوطه 
چندمنظوره یا پاتوق شهری است که در راستای زیباسازی و استفاده بهینه از فضاهای 

شهری انجام می شود.
وی با بیان اینکه احیای آسیاب های آبی با هدف تبدیل شدن به پاتوق های شهری، 
در اولویت این طرح قرار دارد، افزود: در هر یک از مناطق پانزده گانه شهر اصفهان یک 
مکان توسط معماران برجسته و کارشناسان مسائل شهری جانمایی شده است و پس از 

انجام مطالعات الزم درباره تناسب آن مکان برای تبدیل شدن به پاتوق شهری، عملیات 
اجرایی آغاز شده است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به انجام طراحی های 
متناسب با هر پاتوق، تصریح کرد: تا پایان سال جاری تمام پاتوق ها تکمیل می شود و در 

اختیار شهروندان قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از مبلمان متناسب با هر پاتوق، ایجاد فضای لنداسکیپ یا 
محوطه سازی، استفاده مناسب از شاخصه های بصری مناسب هر مکان همچون نور و 
ایجاد فضای بازی برای کودکان در بعضی از پاتوق ها از جمله مشخصات این مکان ها 

به شمار می رود. بقایی، برجسته سازی و بازآفرینی قابلیت های موجود در مکان هر پاتوق 
را از ویژگی های این طرح دانست و تصریح کرد: به عنوان مثال در خیابان مشتاق و در 
نزدیکی سه راه حمزه اصفهانی یک آسیاب آبی وجود دارد که از ظرفیت آن به طور نمادین 
برای ایجاد پاتوق استفاده کرده ایم؛ چراکه جذابیت ویژه ای برای شهروندان ایجاد می کند.

بقایی با تاکید بر اینکه احیای آسیاب های آبی در شهر اصفهان از برنامه هایی است که 
در دستور کار معاونت خدمات شهری قرار دارد، تأکید کرد: شهرداری اصفهان با ایجاد و 
رونق بخشی به پاتوق های شهری تالش می کند فضاهای تفریحی را به دل محالت وارد 

کند و اماکنی برای گذران اوقات فراغت هم محله ای ها فراهم کند.

احیا آسیاب آبی 
خیابان مشتاق

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

خبر اول
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شهرستان

Isfahan News

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری شهرستان کوهپایه گفت: 
گذشته  سال  هزاران  از  کوهپایه  شهر 
مورد توجه ایران باستان قرار داشته و به 
واسطه قرارگیری در مسیر جاده ابریشم 
به  بوده  تجاری  تبادالت  مراکز  از  یکی 
همین دلیل در دوران صفویان و در زمان 
شاه عباس اول کاروانسرای عباسی احداث 

شده است.
سعید ملکیان در گفت وگو با ایسنا درباره 
کاروانسرای عباسی کوهپایه، اظهار کرد: 
این کاروانسرا در استان اصفهان و در ۷۵ 
کیلومتری شرق اصفهان کیلومتر ۶۰ جاده 
نائین و در شهر کوهپایه مرکز شهرستان 
کوهپایه واقع شده است و دارای ۲۵ اتاق 
بوده که طراحی و معماری اتاق ها زندگی 
می کند.  تداعی  را  باستان  ایران  دوران 
اتاق های شاه نشین کاروانسرای کوهپایه 
اصفهان در طبقه اول واقع است که در 
گذشته محل استراحت شاه عباس بوده 
شهر  اینکه  لحاظ  به  افزود:  وی  است. 
مورد  گذشته  سال  هزاران  از  کوهپایه 
توجه ایران باستان قرار داشته و به واسطه 
یکی  ابریشم  جاده  مسیر  در  قرارگیری 
به  است  بوده  تجاری  تبادالت  مراکز  از 
همین دلیل در دوران صفویان و در زمان 
شاه عباس اول کاروانسرای عباسی احداث 
شده است. رئیس اداره میراث فرهنگی، 
شهرستان  گردشگری  و  صنایع دستی 
کوهپایه، گفت: کاروانسرای عباسی تحت 
مالکیت اداره اوقاف است و در سال ۱۳۸۵ 
استان  فرهنگی  میراث  اداره کل  توسط 
در  و  شده  بازسازی  و  مرمت  اصفهان 
اختیار سرمایه گذار بخش خصوصی قرار 

گرفته و تبدیل به هتل سنتی شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری شهرستان کوهپایه 

خبر داد:

»کاروانسرای عباسی 
کوهپایه« اثری ارزشمند بر 

سر راه جاده ابریشم

گفت و گو

ISFAHAN
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عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس گفـت: در شـرایطی کـه مردم 
بـا مشـکالت متعـدد اقتصـادی دسـت و پنجـه نـرم می کننـد و بـا 
هـزاران امیـد بـرای شـرکت در مراسـم اربعیـن حسـینی )ع( راهـی 
عـراق می شـوند روا نیسـت کـه اینگونـه نرخ بلیـط ها افزایـش پیدا 

. کند
اصغـر سـلیمی بـه افزایـش نـرخ بلیـط اتوبـوس بـرای سـفر بـه 
مقصـد مرزهـای کشـور جهـت شـرکت در مراسـم اربعین حسـینی 
)ع(، گفـت: وزیـر راه وشهرسـازی اعـالم کـرد کـه بـه دلیـل خالی 

بازگشـتن اتوبوس هایـی کـه بـه مقصـد پایانه هـای مـرزی حرکـت 
می کننـد، نـرخ بلیط هـا را تـا ۷۵ درصـد افزایـش خواهـد داد، ایـن 
میـزان افزایـش قیمـت بـه شـدت مـردم را تحت فشـار قـرار داده و 
هزینـه سـفر آنهـا را افزایـش می دهـد. چـرا کـه طبـق برآوردها هم 
اکنـون نـرخ بلیت در مسـیر تهـران - مهران بین ۲۰۰ تـا ۳۰۰ هزار 
تومـان اسـت کـه بـا افزایـش ۷۵ درصدی حـدود ۵۲۵ هـزار تومان 

می شـود کـه بسـیار باال اسـت.
این نماینده مردم در مجلس شـورای اسـالمی افزود: در شـرایطی که 

مـردم با مشـکالت متعـدد اقتصادی دسـت و پنجه نـرم می کنند و با 
هزاران امید برای شـرکت در مراسـم اربعین حسـینی )ع( راهی عراق 

می شـوند روا نیسـت کـه اینگونه نرخ بلیـط ها افزایـش پیدا کند.
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس عنوان کـرد: شـرایط مالکان و 
راننـدگان اتوبوس هـا کامـاًل قابـل درک اسـت لـذا در ایـن شـرایط 
وزارت راه و شهرسـازی بایـد تدابیـری اتخـاذ کنـد که نه بـه زائران 
اربعیـن حسـینی )ع( و نـه به رانندگان اتوبوسـی که در این مسـیرها 

تـردد دارنـد، فشـار مضاعفی تحمیل شـود.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
مطرح کرد:

انتقاد از افزایش قیمت 
 بلیط اتوبوس ها
در ایام اربعین

فرمانـدار شهرسـتان دهاقـان گفـت: بیشـترین اعتبـارات سـفر 
رئیـس جمهـور بـرای شهرسـتان دهاقان بـه بخش کشـاورزی 

یافت. تخصیـص 
بـا  نشسـتی  در  چهارشـنبه  از ظهـر  پیـش  علـی جمشـیدیان 
بـزرگان  داشـت:  اظهـار  دهاقـان  شهرسـتان  پیشکسـوتان 
ایـن شـهر افـراد فرهیختـه و دغدغه منـدی هسـتند و بایـد در 
راسـتای وحدت در جامعه کوشـا و فعال باشـند که سـبب رشـد 
و پیشـرفت می شـود. وی بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت نگاهـی 
و  شایسـته  اتفاقـات  جدیـد  دولـت  در  افـزود:  دارد،  متفـاوت 
مؤثـری رخ داده و نـگاه و عملکـرد ایـن دولـت، جدیـد اسـت. 
فرمانـدار شهرسـتان دهاقـان اذعـان کـرد: قطعـًا امیـد بایـد به 
مـردم بـاز گـردد و در جامعـه ترویـج یابـد بنابرایـن نیـاز اسـت 
کـه امیدآفرینی صـورت پذیـرد. وی با بیان اینکـه تالش دولت 
شـبانه روزی اسـت، عنـوان کرد: دولـت جدید برای امور کشـور 
وقـت بسـیاری می گـذارد و روز و شـب و تعطیـل نمی شناسـد 
و بایـد از ایـن فرصـت اسـتفاده بهینـه داشـته باشـیم. فرمانـدار 
شهرسـتان دهاقـان بخشـی نگـری را مانـع خدمـت دانسـت و 
گفـت: شـهر و روسـتاها هیـچ تفاوتـی بـرای مسـئوالن ندارنـد 
بایـد بـه امـور و مشـکالت هـم آحـاد جامعه رسـیدگی شـود و 
مشـکالت رفع شـود. جمشـیدیان افـزود: مبـادا فرامـوش کنیم 
کـه ایـن نظـام چگونـه و بـا چـه هزینه هایـی بـه دسـت آمـده 
اسـت پـدران و مادرانـی فرزند خـود را در این راه فـدا نموده اند، 
پـس نبایـد به راحتـی به سـبب خاطر یـک اتفاق نادرسـت این 

انظـام را زیـر سـؤال ببریم.
وی خاطرنشـان کـرد: اگـر یـک مسـئول بی کفایت بـوده ربطی 
بـه اصـل انقـالب نـدارد زیـرا انقـالب ریشـه در خون شـهدای 

گران قـدر دارد و بایـد محافظـت شـود.
این کـه سـهم بخـش  بیـان  بـا  فرمانـدار شهرسـتان دهاقـان 
کشـاورزی در تخصیـص اعتبـار سـفر رئیـس جمهپـر اولویـت 
داشـت، عنـوان کـرد: در سـفر ریاسـت جمهـوری ۲۲۰ میلیـارد 
تومـان اعتبـار مصـوب شـد کـه بـه سـبب این کـه شهرسـتان 
دهاقـان تمرکـز بـر روی حـوزه کشـاورزی دارد و در ایـن زمینه 
حـرف بـرای گفتـن دارد بیشـترین سـهم بـه بخش کشـاورزی 

اختصـاص داده شـد.

فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهـان گفـت: بـا تـالش نیروهای 
انتظامـی اسـتان اصفهان و در ۲ عملیات جداگانـه بیش از ۱۴۰۰ 
کیلوگـرم انـواع مـواد مخـدر در شهرسـتان اردسـتان کشـف و 
ضبط شـد. سـردار محمدرضـا میرحیدری، در حاشـیه کشـفیات 
مـواد مخـدر در فرماندهی انتظامی اردسـتان، اظهار کـرد: در ۲۴ 
سـاعت گذشـته با تـالش نیروهـای انتظامـی اسـتان اصفهان، 
خراسـان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد ۲ باند قاچاق موادمخدر 
کـه از شـرق و جنوب کشـور به سـمت تهـران در حـال حرکت 
بـود متوقـف شـدند. وی افـزود: نیروهای پلیـس در عملیات اول 
حدود ۷۲۰ کیلوگرم تریاک، ۲۵۰ کیلوگرم شیشـه و ۵۳ کیلوگرم 
مرفین کشـف کردنـد. همچنین بیش از ۴۸ هـزار قرص متادون 
و حدود ۲۵ لیتر شـرب متادون از سـوداگران مرگ کشـف شـد.

فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهان با اشـاره به جزئیـات عملیات 
دوم پلیـس در یـک روز گذشـته، تصریـح کـرد: در ایـن عملیات 

حـدود ۴۲۰ کیلوگـرم تریـاک کشـف کردند که مجموعـاً ۱۴۲۰ 
کیلوگـرم انـواع مـواد مخـدر کشـف شـد. میرحیـدری بـا بیـان 
اینکـه در ایـن عملیات هـا ۳ دسـتگاه خـودرو کشـف و چهار نفر 
دسـتگیر شـدند، گفـت: در نیـروی انتظامـی مصمم هسـتیم در 
برخـورد بـا قاچاقچیـان مـواد کـه عامالن قاچـاق و توزیـع مواد 
در سـطح کشـور هسـتند برخورد قاطع کنیم. وی گفـت: جوانان 
سـرمایه های ارزشـمند و اصلـی ایـن کشـور هسـتند کـه هدف 
دشـمنان از بیـن بـردن ایـن عزیزان اسـت، زیـرا جوانـان عامل 
اصلـی موفقیـت و پیشـرفت کشـور هسـتند. بـه گزارش ایسـنا، 
فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهان با بیـان اینکه از ابتدای سـال 
جـاری تاکنـون بیـش از ۱۴ ُتـن انواع مـواد مخدر در سـطح این 
اسـتان کشـف شـده اسـت، گفت: بـا برنامه هـای انجام شـده و 
هوشمندسـازی ورودی های اسـتان امیدواریم بتوانیم در نیمه دوم 

سـال کشفیات بیشـتری را داشـته باشیم.

فرمانـدار نطنـز گفت: بیش از ۴۰ طرح عمرانی کشـاورزی و 
خدماتـی در شهرسـتان نطنز بـه بهره برداری رسـید. عباس 
ظریفـی در گفت وگـو با ایسـنا اظهار کـرد: ۴۰ طرح عمرانی 
کشـاورزی و خدماتـی بـا اعتبـار یک هـزار میلیـارد ریال در 
شهرسـتان نطنـز بـه بهره بـرداری رسـید. وی افـزود: پروژه 
روشـنایی روسـتای طامـه در ۲ فـاز ۶۰۰ متـر و ۴۰۰ متری 
بـا اعتبار یـک میلیـارد و ۸۰۰ میلیون و یک میلیـارد و ۳۰۰ 
میلیـون ریال با همـکاری خیران انجام شـد. همچنین خانه 
ورزشـی روسـتای نیه نیـز بـه بهره بـرداری رسـید. فرماندار 
نطنـز گفت: افتتاح اقامتگاه بوم گردی شـیرعلی در روسـتای 
ده آبـاد و بلوار ورودی روسـتای متین آباد با اعتبار ۱۸ میلیارد 
ریـال شـامل ۱۱ هـزار متـر زیرسـازی و ۲ هـزار و ۸۰۰ متر 

جدول گـذاری انجام شـد.
وی تصریـح کـرد: همـه تالش خـود را انجـام می دهیم که 
بـا بهره بـرداری از پروژه هـای سـطح شهرسـتان نطنـز چـه 
در بخـش کشـاورزی و چـه عمرانـی، مشـکالت پیش پای 

مـردم رفع شـود.

فرماندار دهاقان مطرح کرد؛

اولویت حوزه کشاورزی درتخصیص 
اعتبارات سفررئیس جمهور

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

کشف بیش ۱۴۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در اردستان
فرماندار نطنز خبر داد:

بهره برداری از ۴۰ طرح 
عمرانی و خدماتی در نطنز
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اتحادیه اتحادیه بازرگانى شرکت هاى تعاونى مصرف فرهنگیان استان اصفهاناصفهان2

تامین نیاز مصرف کنندگانمصرف کارکنان ذوب آهن اصفهاناصفهان3

تولیدي توزیعیچند منظوره دهیارى هاى  بخش کرونتیران و کرون4

تأمین نیاز تولید کنندگاندرب و پنجره سازان نجف آبادنجف آباد5

تامین نیاز صنفىتوزیع کنندگان مصالح ساختمانى اصفهاناصفهان6

معدنىصالبت سنگکاشان7

کشاورزىمرغدارى ایثارگران همانطنز8

مسکنمسکن سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهاناصفهان9

 عمرانىآبرفت عمیق اصفهان10

خدماتتولیدى و توزیعى کارکنان پتروشیمى اصفهاناصفهان11

اصفهان12 اعتباراعتبار کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان  

حمل و نقلمسافربرى ایران پیمااصفهان13

فرش دستبافتاطلس کاران بدیعاصفهان14

تعاونى هاى برتر سال 1401- اصفهان

ستاد گرامیداشت هفته تعاون استان اصفهان

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: در جشنواره تعاونى هاى برتر سال 1401 از 14 شرکت تعاونى و اتحادیه برتر تقدیر خواهد 
شد. روح االمین امیرى با اعالم این که  314 شرکت تعاونى واتحادیه از سراسر استان در این جشنواره شرکت کردند افزود: مجموعاً آمار ثبت نام کنندگان نسبت 
به جشنواره سال قبل 380 درصد رشد داشته است. دبیر جشنواره تعاونى  هاى برتر استان اصفهان همچنین گفت: در این جشنواره شهرستان هاى اصفهان با 36  
و کاشان با 31 تعاونى یا اتحادیه بیشترین تعداد آمار ثبت نام تعاونى ها را در این جشنواره داشته اند.  معاون تعاون اضافه کرد: داورى هفدهمین جشنواره تعاونى 
هاى برتر در قالب شاخص هاى کمى شامل  بهبود وضعیت مالى، بهبود جایگاه کسب و کار، بهبود قانونمندى  و شاخص هاى کیفى برنامه محورى، هویت سازى 
و برندسازى،مسئولیت اجتماعى و زیست محیطى، رضایت مندى مشــتریان و اعضا درسامانه جامع هوشمند بخش تعاون صورت گرفته است و پس از بررسى 
مدارك و مستندات ثبت نام کنندگان در جشنواره در نهایت 14 شرکت تعاونى و اتحادیه برتر درگرایش هاى اتحادیه، صنعتى ، تأمین نیاز تولیدکنندگان ،تأمین 
نیاز مصرف کنندگان، تولیدى و توزیعى، تأمین نیاز صنفى، معدنى، کشاورزى، مسکن، عمرانى، خدمات، اعتبار، حمل ونقل، فرش دستباف، بعنوان تعاونى هاى 
برتر استانى انتخاب شدند.  جشنواره سراسرى تعاونى هاى برتر با هدف انتخاب و معرفی تعاونى هاى الگو و برتر به منظور ترویج فرهنگ تعاون و شناساندن نمونه 
هاى موفق تعاونى انجام مى شــود تا توانمندي هاي بالقوه بخش تعاون را به تصویر  کشیده ودر راستاي بهبود نگرش هاي عمومی نسبت به بخش تعاونى مؤثر 

واقع گردد.      

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

در جشنواره تعاونى هاى برتر از 14 شرکت تعاونى و اتحادیه برتر تقدیر خواهد شد
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The value of Iran’s petrochemi-
cal export increased 38 percent 
in the first five months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21-August 22), from 
the same period of time in the 
past year, the spokesman of 
the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRI-
CA) announced.
Ruhollah Latifi said that Iran 
has exported 16.554 million 
tons of petrochemical prod-
ucts worth $9.142 million in 
the five-month period of this 
year.
He said while the export rose 

38 percent in value, it fell 12.6 
percent in weight.
Petrochemicals accounted for 
44 percent of the worth and 38 
percent of the weight of Iran’s 
non-oil export in the first five 
months of the present year, the 
official stated.
Last week, the managing direc-
tor of the National Petrochemi-
cal Company (NPC) announced 
that Iran’s annual export of 
petrochemicals is expected to 
reach $18 billion in the current 
Iranian calendar year (ends on 
March 20, 2023).
Morteza Shahmirzaei said that 

currently, the petrochemical 
sector has the highest added 
value in the oil industry chain.
The official further put the 
country’s annual petrochem-
ical production capacity at 90 
million tons.
“Some products were not con-
sidered in the previous periods 
and we were faced with their 
import at the cost of five bil-
lion dollars”, he said, adding, 
“The products of the propylene 
chain are of special importance 
and include 70 percent of the 
total petrochemical imports. 
To reduce the dependency, the 

petrochemical company has 
focused on the development of 
value chain projects.”
He went on to say that sup-
ply of propylene is important 
for the supply of feed for this 
chain, and currently, the pro-
duction capacity of propylene 
is one million tons per year, 
and the country’s need is more 
than this amount.
The official explained that 95 
percent of propylene produced 
in the country is used for the 
production of polypropylene 
and five percent is used in oth-
er sectors. On a global scale 
last year, 68 percent was in 
polypropylene and 32 percent 
in other sectors, so Iran’s con-
sumption pattern is different 
from the world’s pattern.
In the petrochemical indus-
try’s 10-year strategic outlook 
plan, 35 projects with a nomi-
nal capacity of 13 million tons 
per year for the production of 
propylene are predicted, which 
will increase the production 
capacity of propylene to 14 
million tons, of which 11 mil-
lion tons will be consumed 
in polypropylene and three 
million tons in other sectors, 
Shahmirzaei announced.
Back in mid-May, the official 
had said that Iran exported 
petrochemical products val-
ued at more than $15 billion in 
the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20).
He said that of the mentioned 
$15 billion petchem revenues, 
over $12.5 billion was injected 
into the Forex Management 
Integrated System, locally 
known as NIMA.
The petrochemical industry 

plays a crucial role in Iran’s 
non-oil economy, as petro-
chemical export is the sec-
ond-largest source of revenue 
for the country after crude oil. 
Petrochemical exports already 
constitute nearly 33 percent of 
the country’s non-oil exports.
The NPC’s managing director 
further stressed that the pet-
rochemical industry is a val-
ue and job-creating industry, 
which has no risk.
The official said that 69 pro-
duction units (including three 
service units that provide ser-
vices such as water, electric-
ity, and steam for production 
units) are now active in the 
petrochemical industry of Iran, 
which plays a significant role 
in bringing foreign currency to 
the country.
Elsewhere in his remarks, 
Shahmirzaei stressed that do-
mestic production should be 
realized in all sectors of the 
petrochemical industry.
A small part is still remain-
ing so that this target will be 
achieved, he added.
Petrochemical Research and 
Technology Company and 
Research Institute of Petrole-
um Industry in addition to the 
other related institutes and 
centers are taking all efforts in 
this due, the official added.
He mentioned the West Es-
lam-Abad petrochemical pro-
ject as one of the projects that 
all of its parts will be domesti-
cally produced.
“We should apply five techni-
cal knowledge for this project, 
which require some special 
preciseness and effort”, Shah-
mirzaei noted.

Petchem export rises 38% in 5 months on year

Brazil deputy FM 
meets with Amir Ab-
dollahian, Bagheri 
Kani
Brazil’s Deputy Minister of Foreign 
Affairs Kenneth Nobrega, who has 
traveled to the Iranian capital Teh-
ran for the 11th Iran-Brazil politi-
cal consultative meeting, met with 
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian and Deputy Ira-
nian Foreign Minister Ali Bagheri 
Kani. 
In his meeting with the Brazilian 
diplomat, Amir Abdollahian re-
ferred to the 120-year history of 
Iran-Brazil relations, calling the 
historical ties between the two 
countries a valuable asset.
Amir Abdollahian pointed out the 
Iranian government’s special at-
tention to developing relations 
with Latin America and added, 
“The Islamic Republic of Iran does 
not have any restrictions in the all-
out development of relations with 
Brazil.”
The Iranian minister of foreign 
affairs highlighted the role of sup-
port by the public sectors of both 
countries to help resolve the prob-
lems of the private sector in the 
development of commercial and 
economic relations, according to 
the Iranian foreign ministry. 
In his turn, the deputy minister of 
foreign affairs of Brazil pointed to 
the prevailing pragmatism in bilat-
eral relations and emphasized the 
importance of developing relations 
with Iran for the Brazilian govern-
ment.
Nobrega expressed satisfaction 
with the talks he held with his Ira-
nian counterpart and emphasized 
the importance of increasing the 
exchange of political delegations.
Nobrega also met with Ali Bagheri 
Kani. In this meeting, Bagheri 
Kani said that Iran’s membership 
in the SCO’s Political-Security 
Group and its role in the “BRICS 
Plus” economic group will make 
it a major partner in internation-
al decision-making in the politi-
cal, security and economic fields 
and enhance the position of the 
multipolar front in international 
equations, Al Alm reported.
During the meeting, Bagheri Kani 
referred to the recent international 
developments, including the war 
in Europe, stressing Iran’s oppo-
sition to the war, adding that the 
lead in the international system 
has moved from unipolarity to 
multipolarity, which would deter-
mine the conditions and require-
ments of the new world order.
Bagheri Kani stressed the strength, 
dynamism and sustainability of the 
hard and soft components of Ira-
nian power.
He said, “Iran’s relations with Bra-
zil are determined in terms of the 
responsibility, role and position 
of these two countries in the new 
system within the framework of 
the pluralistic approach.”
He explained that the unipolar 
regime is trying to shape global 
relations based on its own inter-
ests, and from this standpoint, the 
United States uses the embargo 
as a tool to draw an atlas of eco-
nomics, politics and international 
security with the aim of obtaining 
the greatest amount of profit and 
benefit for itself and its allies and 
reducing the economic benefit of 
independent countries from glob-
al economic, political and security 
relations to Zero.
The Brazilian diplomat acknowl-
edged the political and economic 
capabilities of the Islamic Repub-
lic of Iran in the region, saying, 
“Brazil seeks to increase interna-
tional cooperation and interac-
tion and enhance pluralism, and 
rejects unilateralism, including 
the imposition of economic sanc-
tions.”
He expressed his hope to strength-
en relations between Iran and Bra-
zil, stressing the need to develop 
bilateral cooperation between the 
two countries in all political, eco-
nomic and cultural dimensions.

Private sector 
representatives 
explore ways of 
collaboration with 
ESFRD
The members of Tehran 
Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Ag-
riculture (TCCIMA)’s Eco-
nomic Innovation and Digital 
Transformation Committee 
and Knowledge-based Busi-
nesses Committee of Iran 
Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agricul-
ture (ICCIMA) held a meeting 
with the board of directors of 
Electronics Support Fund for 
Research and Development 
(ESFRD) to discuss ways of 
collaboration between knowl-
edge-based companies and 
the fund.
The meeting, held on Tues-
day, was attended by Chair-
man of the Board of Directors 
of ESFRD Mohsen Nade-
ri-Manesh and the Head of 
TCCIMA’s Economic Innova-
tion and Digital Transforma-
tion Committee Farzin Fardis 
as well as Head of ICCIMA’s 
Knowledge-based Business-
es Committee Afshin Kolahi, 
the TCCIMA portal reported.
Speaking at the gathering, 
Naderi-Manesh mentioned 
some of the services that his 
fund is currently offering to 
various businesses includ-
ing providing bank facilities 
and granting guarantees, and 
noted that ESFRD’s support 
portfolio is not limited only to 
knowledge-based companies 
and businesses that operate 
in the field of advanced indus-
tries can also benefit from the 
fund’s services and facilities.
According to the official, the 
fund’s current capital stands 
at 10 trillion rials (about $35 
million) noting that the gov-
ernment plans to increase 
ESFRD’s total capital to 50 
trillion rials (over $175 mil-
lion) in the near future and 
finally to 150 trillion rials 
(about $525 million) in the 
long term.
ESFRD is a private joint stock 
company, affiliated with the 
Ministry of Industry, Mining 
and Trade, which is owned 
100 percent by the govern-
ment.

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

Transport Ministry 
to hold event on 
new technologies 
in construction in-
dustry
Iranian Transport and Urban 
Development Ministry is go-
ing to hold the country’s first 
event on new technologies 
in construction and housing 
industries on September 5, 
IRIB reported.
The event is going to be or-
ganized by the ministry’s 
Research Center in collab-
oration with various related 
institutions and organizations 
including Vice Presidency 
for Science and Technology, 
National Land and Housing 
Organization of Iran, and New 
Towns Development Compa-
ny.
Focusing on a program for 
increasing housing con-
struction in the country, the 
event covers subjects such 
as knowledge-based housing 
supply chain, industrializa-
tion, increasing speed and 
quality, saving energy and re-
ducing housing construction 
costs.

As reported by Iran’s Ports and Maritime Organiza-
tion (PMO), 9.52 million tons of basic commodities 
were unloaded in the ports of the country during 
the first five months of the current Iranian calendar 

year (March 21-August 22).
As the PMO reported, the figure was 10.382 million 
tons in the same period of time in the past year.
In mid-August, Government Trading Corporation 
(GTC) announced that since the beginning of the 
current year, every day a vessel carrying basic 
goods has entered the ports of the south and north 
of the country and the cargoes of these ships have 
been sent to storage centers after unloading.
The basic goods imported into the country include 
wheat, rice and oil, which are purchased and im-
ported from foreign sources to provide the coun-
try’s strategic reserves, supply to consumption 
centers, and regulate the market.
From the beginning of this year, more than 
3,602,000 tons of these items have entered the 
country through southern and northern ports, and 

currently, the cargoes of several ships carrying 
essential goods that have recently docked in the 
country’s ports are also being unloaded, the GTC 
stated.
As previously announced by the deputy head of the 
Islamic Republic of Iran Customs Administration 
(IRICA), Iran has imported 30.9 million tons of ba-
sic goods in the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20).
Foroud Asgari, the deputy head of IRICA for cus-
toms affairs, said that the imported goods were in 
25 commodity groups.
Putting the value of the imported basic commodi-
ties at $19.6 billion in the past year, the official said 
that the imports show a 60-percent rise in worth 
and 32-percent growth in weight, as compared to 
the Iranian calendar year 1399.

More than 9.5m tons of basic goods unloaded in ports in 5 months

Head of Iran Small Industries and Indus-
trial Parks Organization (ISIPO) has an-
nounced the decision for establishing 40 
science and technology parks across the 
country over the next five years, ISNA 
reported.
Ali Rasoulian said the locations for the 
mentioned parks have been determined 
in various provinces and the necessary 
coordination has been done with related 
government entities in the target cities.
The official also mentioned a plan for es-
tablishing new knowledge-based work-
shop units in technology parks across 
the country, saying: “The government 
has also obliged ISIPO to establish 
1,000 knowledge-based workshops in 
the country’s industrial parks and since 
the beginning of the current [Iranian 
calendar] year (March 21), about 400 
workshops have been established and 
are ready for operation and about 1,500 
workshops are also under construction.”
According to Rasoulian, ISIPO is also 
implementing a program to identify the 
technological needs of the country’s 
major industries to introduce them to 
knowledge-based companies and start-
ups for collaboration.

“We have managed to get in touch with 
1,600 companies and identify their 
needs, for which so far 400 items or 
equipment have been made by knowl-
edge-based units,” the ISIPO head ex-
plained.
Back in July, Rasoulian said his organ-
ization was planning to establish 261 
knowledge-based workshop units in 
seven different technology parks across 
the country.

He noted that over 5.925 trillion rials 
(about $20.96 million) was going to be 
invested in the mentioned units which 
were going to be constructed under the 
framework of a program carried out in 
collaboration with the Vice-Presidency 
for Science and Technology.
Rasoulian said there are currently 600 
knowledge-based production units ac-
tive in the country’s industrial parks and 
zones, adding that ISIPO will provide 

applicants for establishing such units 
with special facilities including land and 
infrastructure.

The ISIPO head had said earlier that 
1,433 small workshop units were estab-
lished in the previous Iranian calendar 
year (ended on March 20) most of which 
were production and knowledge-based 
units with high technology.
In line with the current Iranian year’s 
motto, which is “Knowledge-Based and 
Job-Creating Production”, the Ministry 
of Industry, Mining and Trade has been 
implementing new programs to sup-
port knowledge-based production units 
across the country.
Providing infrastructure and incentives 
to small businesses and enterprises 
are among the major programs that the 
ministry has been following in relation to 
industrial parks.
According to Rasoulian, over 2,023 pro-
jects related to providing infrastructure 
for industrial parks, including water, 
electricity, and gas supply, with 60 tril-
lion rials (about $215.8 million) of credit 
is underway in different parts of the 
country.

40 science, technology parks to be established in Iran within 5 years
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Esteghlal football team were held to 
a goalless draw against Naft Masjed 
Soleyman in Matchweek 4 of Iran Pro-
fessional League (IPL) on Tuesday.
Esteghlal, headed by Ricardo Sa Pinto, 
could have moved to top of the table 
but remained in second place.
In Tehran, Paykan and Nassaji sahred 

the spoils in a goalless draw, Malavan 
were held to a 1-1 draw against Zob 
Ahan in Bandar Anzali and Mes Ker-
man drew 2-2 with Gol Gohar.
On Wednesday, Persepolis will host 
Sanat Naft, Tractor play Havadar in 
Tabriz, Sepahan face Foolad in Isfahan 
and Mes Rafsanjan meet Aluminum.

IPL: Esteghlal 
held by Naft 
Masjed Soley-
man

Over 184b cubic 
meters of gas in-
jected into national 
network in a year
The managing director of South 
Pars Gas Company (SPGC) said 
that over 184 billion cubic me-
ters of natural gas have been 
processed by the complex re-
fineries and injected into the 
country’s gas network over the 
12-month period from July 21, 
2021, to July 22, 2022, IRIB re-
ported.
Ahmad Bahoush said over the 
past 12 months since the current 
government took office, SPGC 
has taken positive measures to 
increase the country’s natural 
gas production and processing 
capacity and also to increase the 
production of by-products.
Referring to SPGC’s ethane pro-
duction over the past year, the 
official continued: “In the men-
tioned period, 31 million tons of 
ethane was produced that was 
injected into the ethane header 
line to be consumed by South 
Pars petrochemical complexes.”
The SPGC head further pointed 
to the focus of his company on 
ensuring the country’s energy 
security, saying: “Also, since the 
13th government took office, 
more than 251 million barrels 
of gas condensate have been 
produced, which plays a very 
important role in the country’s 
economy.”
Bahoush also pointed to the 
high capacity of the SPGC ex-
perts and employees in taking 
innovative measures to increase 
the production of natural gas as 
well as by-products and stated: 
“the production of Liquefied 
Petroleum Gas (LPG) including 
propane and butane in South 
Pars gas complex currently 
stands at 4.371 million tons.”
South Pars Gas Company is the 
largest subsidiary of National 
Iran Gas Company (NIGC) which 
operates the onshore facilities 
(phases 1 to 24) of the country’s 
giant South Pars gas field.
South Pars gas field, which Iran 
shares with Qatar in the Persian 
Gulf, is estimated to contain a 
significant amount of natural 
gas, accounting for about eight 
percent of the world’s reserves, 
and approximately 18 billion 
barrels of condensate. The field 
is divided into 24 standard phas-
es.

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

TEDPIX drops 3,800 
points on Tuesday
TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), lost 
3,875 points to 1.441 million on 
Tuesday.
As reported, 5.629 billion secu-
rities worth 27.816 trillion rials 
(about $99.34 million) were 
traded at the TSE.
The first market’s index lost 
5,437 points, and the second 
market’s index rose 14 points.
TEDPIX fell 9,004 points (0.62 
percent) in the past Iranian cal-
endar week (ended on Friday).
As reported, 32.361 billion secu-
rities worth 219.753 trillion rials 
(about $784.83 million) were 
traded through 1.741 deals at 
the TSE in the past week.
The number and value of traded 
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.
TSE is one of the four Irani-
an stock exchanges, the other 
three ones are Iran Mercantile 
Exchange (IME), Iran Energy 
Exchange (IRENEX), and Iran’s 
over-the-counter (OTC) market, 
known as Iran Fara Bourse (IFB).

Which color is best in a living room?
Interior designers always pick these fail-safe choices

By: PARISA JAMADISource: https://www.homesandgardens.com/interior-design/which-color-is-best-in-a-living-room

Revamp your living room with these 
experts’ color picks for an easy-going 
space
Given that we spend so much time in 
our living rooms, it is of little wonder 
that so many people ask which color is 
best in a living room. 
When it comes to living room color 
ideas, the options are endless. Often 
room color ideas are subjective and are 
left to personal taste, however, there 
are some colors that experts claim are 

the ideal shades for an easy-going, 
versatile living room. 
Here, paint experts and designers 
have shared their paint opinions with 
Homes & Gardens, so that you can 
create a timeless living room to relax 
and impress.  
Which color is best in a living room?  
There is no one color that is best for a 
living room, however, experts suggest 
that neutrals and green tones are the 
perfect shades for both entertaining 

and winding down after a long day. 
‘Living room paint is the perfect way to 
transform a space quickly and easily, 
defining an area, adding personality 
and character to create an inspired in-
terior,’ explains Ruth Mottershead, cre-
ative director at Little Greene (opens in 
new tab). ‘The first thing to consider is 
how you would like the space to make 
you feel: is it calm and cocooned or en-
ergetic and vibrant? 
1. Calming neutrals  

When it comes to living room ideas, 
using neutrals is a safe and popular 
choice and can be beautiful when the 
right tones are used. ‘The living room 
is a space for socializing and relaxing 
with family and friends so it’s impor-
tant to opt for a color scheme that fits 
with the mood or atmosphere you’re 
looking to create, as well as estab-
lishing your signature style,’ explains 
Helen Shaw, UK director for Benjamin 
Moore (opens in new tab). 
When considering neutral living room 
ideas, it is best to stay away from stark 
whites as these can throw up shad-
ows and make the room feel cold. In-
stead, opt for shades of ivory or other 
warmer tones of the pale range. Dark 
woods and vintage pieces stand out 
well against these shades, as well as 
the cleaner lines of Scandinavian-style 
furniture. It is a truly versatile scheme. 
 ‘Living rooms tend to be spaces where 
you entertain, sit to watch tv, or read a 
book, but you want it to have a bit of 
character,’ adds Tash Bradley, director 
of interior design at Lick (opens in new 
tab). ‘The colors I always think look 
really good in living rooms are beig-
es, like a really warm soft beige – our 
Beige 01 (a light caramel) and 03 (a 
soft, earthy color) are really good ex-
amples of this. These colors are really 
comforting, they are very stable, and 
they look really amazing with stronger 
furnishings so if you wanted to go for 
a navy blue sofa or a green velvet cord 
sofa or if you wanted to add black in 

there.’
When decorating with neutrals, it is 
important to add pieces such as these 
for pops of color and a variety of tex-
tures to prevent the room from blend-
ing and becoming uninteresting. 
2. Organic greens 
Unsurprisingly, decorating with green 
is the other best choice for a living 
too. Declared one of the most relax-
ing colors by paint experts and color 
psychologists, green living room ideas 
instantly relax and rejuvenate. 
‘Green is the color of nature – it’s na-
ture’s neutral,’ says Tash. ‘In a living 
room, your eye doesn’t have to adjust 
to the color green so you instantly feel 
relaxed. I always encourage adding 
lots of plants too.
’ Green room ideas are incredibly ver-
satile given the large range of shades. 
‘Look at doing a contrasting ceiling so 
maybe do Green 02 on the walls and 
Beige 03 on the ceiling – that’s a lovely 
combination,’ recommends Tash. 
What colors are in for living rooms 
2022?  
Some of the most popular colors for 
living room trends in 2022 are greens, 
greys, and blues.  
What colors brighten a living room? 
While there are many ways to make a 
dark room look brighter, using paler 
shades such as warm neutrals, light 
blues and greens, and warmer shades 
such as yellows and oranges can all 
help to brighten a living room as well 
as make a small room look bigger.  

Iran’s thermal power plants generat-
ed 129 billion kilowatt-hours (kWh) 
of electricity in the first five months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-August 22), registering a 
2.5-percent rise compared to the pre-
vious year’s same period.
As IRNA reported, thermal power 
plants accounted for 92 percent of the 
country’s total electricity generation 
in the mentioned five months.
Over the past year, the capacity of 
the country’s thermal power plants 
has increased by more than 4,000 
megawatts (MW) which is an unprec-
edented record in the history of the 
country’s electricity industry.
According to the Energy Ministry 
data, Thermal Power Plants Holding 
Company (TPPH) managed to com-
plete its annual overhaul program on 
94,000 MW capacity of power plants 
from September 2021 to May 2022 to 
get all the power plants ready for the 
summer peak consumption period.
Earlier this month, Mohammad 
Ramezani, the acting head of TPPH 
Projects Development Department 
announced that the electricity genera-
tion capacity of the country’s thermal 
power plants has reached 72,000 
MW.
Ramezani said that the private sector 
accounts for 68 percent of the elec-
tricity generated by thermal power 
plants.

Increasing the country’s power 
generation capacity and preventing 
blackouts during peak consumption 
periods have been among the Energy 
Ministry’s top priorities since the cur-
rent government administration took 
office in August 2021.
To this end, the ministry had put it on 
the agenda to increase the capacity of 
thermal power plants by 5,300 MW 
by the current Iranian calendar year’s 
peak consumption period.
Back in August 2021, Energy Minister 
Ali-Akbar Mehrabian announced that 
his ministry was planning to boost 
the country’s power generation ca-
pacity by 35,000 MW over the next 
four years.
The mentioned figure would be 
achieved through the construction 
of thermal power plants with 15,000 
MW of capacity, and renewable pow-
er plants with the capacity of 10,000 
MW by the public and private sectors, 
as well as the construction of new 
power plants with 10,000 megawatts 
capacity by large industries.
The Islamic Republic’s total power 
generation capacity currently stands 
at about 85,500 MW, most of which 
is supplied by thermal power plants.
Currently, combined cycle power 
plants account for the biggest share 
of the country’s total power genera-
tion capacity followed by gas power 
plants.

Thermal power plants’ 
5-month output up 2.5% yr/yr

Concurrent with the Government Week, 
the Mechanized Car Catalyst Produc-
tion Lines was inaugurated at RISECO 
Strategic Development and Investment 
Company in Safadasht Industrial City 
of Malard, in the presence of First Vice 
President Dr. Mohammad Mokhber.
Before the inaugural ceremony of this 
production line, the Chief Executive of 
SAIPA Automotive Group along with 
the senior managers of the Group held 
a joint meeting with the Chief Executive 
and senior managers of RISECO Com-
pany’s Strategic Development and In-
vestment Company.
During the meeting, the CEOs of Iran 
Khodro Industrial Group (IKCO) and 
Bahman Group also attended.
Hamid-Reza Samadi the Chairman of 
the Board of Directors of RISECO Hold-
ing Company submitted a comprehen-
sive report on the activities and perfor-
mance of this leading automotive parts 
manufacturing group and its subsidiary 
companies.
The Chief Executive of SAIPA Automo-
tive Group Mohammad Ali Teimouri 

pointed to the salient achievements 
taken by RISECO Company and said 
that the company is administered with 
knowledge, technical know-how and 
fruitful experience.
Teimouri appreciated the performance 
and activity of RISECO Company and 
stated, “We are witnessing the best rela-
tionship between university and indus-
try in the processes of RISECO Compa-
ny and this is an honor and pride to say 
that science plays a leading role in the 
industrial process.”
RISECO Company is administered with 
the knowledge, technical know-how and 
experience in a way that all designs at 
the company are done with thorough 
knowledge, he said, adding that all the 
aforementioned parameters show that 
there is modern thinking in this industri-
al and production unit which has caused 
current processes at this company to 
achieve good results.
Elsewhere in his remarks, the Chief 
Executive of SAIPA Automotive Group 
reiterated that Chief Executive of RISE-
CO Company has implemented all nine 

fields of European Foundation for Quali-
ty Management (EFQM) in the best form 
possible.
RISECO Company’s products have com-
pletely been chosen strategically and it 
is a matter of happiness to say that this 
industrial and production unit is work-
ing based on the world’s latest and most 
modern technology in the field of manu-
facturing car safety and important parts.
The project of production line of catalyst 
of car of RISECO Company was put into 
operation at Safadasht Industrial City, 
costing over 120 billion tomans, with 
the generation of employment opportu-
nities for 200 job-seeking people direct-
ly, Teimouri added.
RISECO Strategic Development and 
Investment Company has presently 
benefited from 53 domestic and for-
eign shareholders with the perspective 
of achieving the world’s qualitative level 
and maximum creation of value in the 
fields of car manufacturing, automotive 
parts, oil, petrochemical, food industries 
(mineral water), social responsibility 
etc.

Effective Role of RISECO Co.’s 
Products in Promoting Quality of Cars
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مدیریـت  سـازمان  مدیرعامـل 
پسـماند شـهرداری اصفهان گفت: 
روزانه حدود ۷۵ تن پسـماند خشک 
توسـط ۷۲ ایسـتگاه ثابت و سیار در 

اصفهـان جمـع آوری می شـود.
جمـع  در  سـاکتی  غالمرضـا 
خبرنـگاران بـا اشـاره بـه اهمیـت 
تفکیـک مـواد بازیافتـی از مبـداء، 
اظهـار داشـت: ۷۲ ایسـتگاه ثابـت 
و سـیار در اصفهـان کار تحویـل 
و جمـع آوری پسـماند خشـک را 
بـر عهـده دارنـد و در نهایـت ایـن 
مـواد بـه مرکـز پـردازش انتقـال 
داده می شـود و ایـن مـواد در ادامه 
بـا تفکیـک بـه اقـالم مختلـف 
بازیافتـی، در چرخه هـای صنایـع 

تبدیلـی قـرار می گیـرد.
وی ادامه داد: بخشی از پسماندهای 
خشـک از در منازل و بخش دیگر از 
ادارات و امـکان تجـاری جمع آوری 
می شـود کـه در مجمـوع بـه حدود 
۷۵ تـن در شـبانه روز می رسـد امـا 
بطور قطع پسـماند خشـک تولیدی 
در شـهر اصفهـان بسـیار بیشـتر از 

این اسـت.
مدیریـت  سـازمان  مدیرعامـل 
پسـماند شـهرداری اصفهان با بیان 
اینکه مشـکل اصلی مـا تفکیک در 
مبداء نیسـت بلکه بـا چالش تحویل 
در مبـداء مواجـه هسـتیم، اظهـار 
داشت: بخشـی از این پسـماندهای 
خشـک تحویل داده نمی شـود و به 
مجموعه هـا و انبارهای غیـر مجاز و 
خودروهـای غیر مجـاز تحویل داده 
می شـود که برخوردهـای قانونی با 

اینگونـه مـوارد انجام می شـود.
وی اضافـه کـرد: امسـال همـه 
اقدامـات فرهنگـی و آموزشـی 
پسـماند  مدیریـت  سـازمان 
شـهرداری اصفهـان در ایـن زمینه 
برنامه ریزی شـده اسـت که نیازها، 
خواسـته ها و انتظـارات شـهروندان 
در نـرم افزارهای هوشـمند تفکیک 
در مبداء، کـه در این زمینـه طراحی 
شـده در نظـر گرفتـه شـده کـه گام 
اولیه این نـرم افزار کاربـردی از آبان 
امسـال در اختیـار مردم قـرار خواهد 

گرفـت.
سـاکتی خاطرنشـان کرد: بر اساس 
هدف گـذاری و برنامه ریـزی انجام 
شـده بایـد جمـع آوری پسـماند 
خشـک در شـهر اصفهـان تـا پایان 

سـال بـه حـدود ۱۰۰ تن برسـد.
وی بیـان کـرد: بطور قطع مشـکلی 
در زمینـه تحویـل پسـماند خشـک 
بـه ایسـتگاه های جمـع آوری وجود 
نـدارد بلکـه مسـاله اصلـی ایـن 
اسـت کـه بعضـی از شـهروندان به 
هیچ وجـه نسـبت بـه تحویـل این 

پسـماندها اقـدام نمی کننـد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شـهرداری اصفهان افزود: بر اساس 
مطالعاتـی کـه در دنیـا انجام شـده 
و اتفاق هایـی کـه در حـوزه محیـط 
زیسـت ُرخ داده نشـان می دهـد که 
شـهرداری برای جمع آوری پسماند 
خشـک در کشـورهای پیشـرفته 
هزینـه هـم دریافـت می کنـد امـا 
در ایـران و اصفهـان مشـوق هایی 
هـم بـرای تحویـل در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه مشـوق هایی 
بـرای تحویـل پسـماند در برنامـه 
و نـرم افـزار طراحـی شـده اسـت، 
اظهار داشـت: سـرانه پسـماند یک 
نفر در شـهر اصفهان حدود ۶۷ گرم 
در روز اسـت و در عمـل ایـن مقـدار 
پسـماند در اقتصـاد افـراد تاثیـری 
نـدارد امـا موضـوع محیط زیسـت 
و اثرات مخـرب آن در حـال و آینده 

بسـیار اثرگـذار خواهـد بود.
ساکتی با اشـاره به اینکه خبرنگاران 
و رسـانه ها باید نگاه مـردم را در این 
زمینه تغییـر دهند خاطرنشـان کرد: 
شهرداری باید مشـوق های خوبی را 
بـرای مـردم در نظـر بگیـرد و بطور 
قطـع ایـن مشـوق ها در برنامه ها در 
نظر گرفته شـده اسـت کـه از جمله 
این مـوارد بیمه آتش سـوزی اسـت 
کـه در دسـتور کار قـرار دارد کـه بـا 
تحویـل پسـماند خشـک، منـازل 
مسـکونی شـهروندان تـا مبلغ یک 
میلیـارد و ۲۰۰ میلیـون تومـان در 
مقابـل خطـرات ناشـی از آتـش 

سـوزی بیمـه می شـوند.
به گفتـه وی، هزینه هـای بعضی از 
ایسـتگاه های جمـع آوری پسـماند 
حـدود پنـج برابـر درآمد آنهاسـت و 
نگاه درآمـدی بـه این قضیـه وجود 
نـدارد و بهـای پسـماند را بـه مردم 
نمی دهیـم بلکـه هدیـه می دهیم و 
در زمان حاضـر بدنبال این هسـتیم 

کـه هدایـا را متنـوع کنیم.
وی بـا بیـان اینکه اتـاق فکـر برای 
ایجـاد مشـوق های الزم در زمینـه 
تحویل پسـماند تشـکیل شده است 
ادامـه داد: از اصحـاب رسـانه تقاضا 
و خواهـش داریـم بـا عمـل بـه این 
رسـالت اجتماعی و زیست محیطی 
خویش، نـگاه مـردم را در این زمینه 
تغییـر دهنـد و ایـن دیـد تحویـل 
پسـماند را در ازای وجـه یـا پـول را 

تغییـر دهند.
مدیریـت  سـازمان  مدیرعامـل 
پسـماند شـهرداری اصفهـان بیـان 
کـرد: قانـون مدیریـت پسـماند 
بسـیار جامـع و کامـل اسـت و آیین 
نامه هـای اجرایـی خوبـی در ایـن 
زمینه وجـود دارد و اصفهـان هم در 
اجرای این قانون پیشـتاز اسـت و در 

صـورت اجـرای کامـل ایـن قانون 
بسیاری از مباحث و مسـائل موجود 

حـل خواهـد شـد.
توسـعه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ایسـتگاههای جمـع آوری پسـماند 
در شـهر اصفهـان گفـت: تـا پایـان 
امسـال پس از حدود ۶ سـال توسعه 
هشـت ایسـتگاه دریافـت پسـماند 
خشـک در مناطـق مختلـف شـهر 
اصفهـان در دسـتور کار قـرار دارد 
و بهـره بـرداری از آنهـا از ابتـدای 
سـال آینـده انجـام خواهـد شـد و 
تعـداد ایسـتگاه های ثابـت و سـیار 
جمـع آوری اصفهـان به حـدود ۸۰ 

ایسـتگاه خواهـد رسـید.
اینکـه  بیـان  بـا  سـاکتی 
سیاسـت گذاری در زمینـه آموزش و 
فرهنگ سـازی در برنامـه راهبردی 
سـازمان مدیریـت پسـماند مـورد 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت افـزود: 
آمـوزش و فرهنـگ سـازی ۲ رکن 
اساسـی برای تحقق اهداف زیسـت 
محیطـی اسـت کـه بایـد به صورت 
مبنایـی مـورد توجـه قـرار گیـرد و 
بهترین اقدام در ایـن زمینه تفکیک 
در مبـداء اسـت کـه آمـوزش و 
فرهنـگ سـازی در ایـن زمینـه از 
اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت.

وی اضافـه کـرد: سـازمان مدیریت 
اصفهـان  شـهرداری  پسـماند 
در راسـتای حفـظ محیـط زیسـت 
و توسـعه پایـدار فعالیـت می کنـد 
و به عنـوان اولیـن سـازمان در 
شـهرداری اصفهـان دارای یـک 
برنامـه راهبـردی بنـام برنامـه 
راهبـردی ۱۴۰۵ کـه ایـن برنامـه 
چشـم انـداز بلـوغ یافتـه در تحقـق 
زیسـت پذیری شـهر اصفهان ارائه 

. هـد می د
مدیریـت  سـازمان  مدیرعامـل 
پسـماند شـهرداری اصفهان گفت: 
ایـن برنامـه راهبـردی دارای ۲ 
هـدف کالن و چهـار هـدف ُخـرد و 

۱۳ برنامه عملیاتی بسـیار گسـترده 
اسـت که مجموعـه حـوزه مدیریت 
پسـماند را ذیل شـهرداری اصفهان 

را هدایـت می کنـد.
نامگـذاری  بـه  اشـاره  بـا  وی 
امسـال و تاکیـد بـر موضـوع دانش 
پروژه هـای  و  طرح هـا  بنیانـی 
مهـم سـازمانی، ادامـه داد: بیشـتر 
پروژه هـای مهـم سـازمان مدیریت 
پسـماند شـهرداری اصفهان در این 
راسـتا و با توجه بـه تاکید شـهردار و 
مدیریـت شـهرداری برنامـه ریزی 
شـده و در برنامـه راهبردی بـه آنها 

اشـاره شـده اسـت.
سـاکتی اضافه کرد: احداث کارخانه 
"هاضم بـی هوازی" بعنـوان یکی از 
مهمتریـن پروژه های در دسـتور کار 
سـازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان اسـت کـه ایـن تکنولوژی 
بـرای اولیـن بـار در کشـور اجـرا 

می شـود.
وی افـزود: شـهر اصفهـان روزانـه 
حـدود ۹۰۰ تـن پسـماند خانگـی 
دارد کـه در ۲۴ سـاعت جمـع آوری 
می شـود و ایـن شـهر از جملـه 
شهرهاییسـت که زباله های خانگی 
آن به صـورت یـک روز در میـان 
جمـع آوری می شـود امـا هـر شـب 
حدود ۹۰۰ تن پسـماند عـادی را در 

کارخانـه وارد می شـود.
مدیریـت  سـازمان  مدیرعامـل 
پسـماند شـهرداری اصفهان اظهار 
داشـت: روزانه حـدود ۵۵۰ تـا ۶۰۰ 
تن مـواد آلـی بـا توجـه به سـاختار 
زبالـه و نـوع فصـول سـال تولیـد 
می شـود و طـی یـک فراینـدی در 
چهار مـاه بلـوغ پیـدا می کننـد و به 
کـود ُکمپوسـت تبدیـل می شـوند 
کـه روزانه حـدود ۱۲۰ تـن بصورت 
میانگیـن کود کمپوسـت اسـتخراج 
بخش هـای  در  و  می شـود 
کشـاورزی، پارک هـا و فضای سـبز 

مصـرف می شـود.

وی بیان کرد: شیرابه در فرآیندهای 
مختلـف حمـل، نقـل و انتقـال، 
پـردازش و بلـوغ مـواد آلـی بـرای 
تبدیل به کود کمپوسـت، وجود دارد 
کـه بخشـی از آن در فرآینـد حمل و 
نقـل و انتقـال اسـت و بخشـی در 
سـالن های دریافـت پسـماندهای 
عـادی در کارخانـه و بخـش دیگـر 
هـم بصورت تبخیر اسـت کـه بطور 
معمـول اعـالم می شـود ۳۵۰ تـن 
شـیرابه در شـهر اصفهـان وجـود 
دارد امـا شـیرابه ای که در این شـهر 
وجـود دارد روزانـه حـدود ۴۰ متـر 

مکعـب )۴۰ تـن( اسـت.
سـاکتی گفـت: بودجه سـال ۱۴۰۱ 
سـازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهـان ۱۰۲ میلیارد تومان اسـت 
که حدود ۵۴ درصـد آن بودجه های 
عمرانـی و بقیـه بـه بودجه هـای 

جـاری اختصـاص دارد.
وی افـزود: در زمان حاضـر ۱۰۵ نفر 
نیـرو در ایـن سـازمان مشـغول بـه 
کار هسـتند و ۳۶ نفر هـم نیروهای 
حراسـتی و انتظامـات مجموعه هـا 
و سـایت های متنـوع ما را تشـکیل 

می دهنـد.
بـه گفتـه وی، ۳۰ میلیـارد تومـان 
بودجـه شـهرداری مرکـزی بـرای 
فناوری هـای نـو و ۱۰ میلیـارد 
تومان هم به دسـتگاه ترنـر )همزن 
توده هـای پسـماند( در نظـر گرفته 

شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: فناوری های 
حوزه پسـماند گران قیمت هسـتند 
و زباله سـوزهای با کیفیـت با قیمت 
باالی هـزار میلیارد تومان و سـامانه 
هاضـم ۳۰۰ تنی کـه در برنامه های 
آینده سـازمان قرار دارد حـدود ۴۰۰ 
میلیـارد تومـان هزینـه در بـر دارد 
کـه در بودجه هـای شـهرداری هم 
گنجانده نمی شـود و توسـط بخش 
خصوصی و عقـد قرارداده هـا انجام 

خواهد شـد.
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اّولین ذوب آزمایشی فوالد مبارکه در نخسـتین روزهای شهریورماه سال ۱۳۷۰، در 
کوره شماره ۴ این شـرکت با موفقیت به دسـت آمد، به همین مناسبت محمدیاسر 
طیب نیا مدیر عامل فـوالد مبارکه بـا حضور در جمـع کارکنان ناحیه فوالدسـازی 
و ریخته گـری مـداوم از زحمـات همه همـکاران ایـن ناحیـه قدردانی و بـر تولید 

حداکثری و اهّمیـت تنوع هرچه بیشـتر محصوالت کیفـی تاکید کرد.
طیب نیا با بیـان این کـه کارکنان شـرکت فـوالد مبارکـه در بسـیاری از بخش ها 
و خطـوط تولید و بـه طور مشـخص همـکاران ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گری 
مـداوم با آغـاز سـال جدید بـه رکوردهـا و افتخـارات زیـادی دسـت یافتنـد، ادامه 
داد: خوشـبختانه بـا برنامه ریزی هـای انجام شـده تعمیرات اساسـی ایـن ناحیه در 
زمان هـای محدودیـت مصرف برق بـه خوبی و بـا موّفقیـت انجام در حـال حاضر 

خطوط برای دسـت یابی بـه رکوردهای جدیـد و تولید انواع محصـوالت خاص در 
حـوزه فوالدهای مـورد نیـاز محیط گازترش چابک سـازی شـده اسـت.

وی تصریـح کـرد: در شـرایط فعلـی که رکـود بـر بازارهـای جهانی حاکم اسـت، 
رویکرد فوالد مبارکه حرکت به سـمت تولید محصوالت کیفی اسـت که می تواند 

برای کشـور و ذینفعان ارزش افزوده بیشـتری به همـراه آورد.
 مدیـر عامـل فـوالد مبارکـه در بخش دیگـری از سـخنان خـود خطاب بـه همه 
همـکاران نواحی گفـت: بدون شـک کارکنـان شـرکت بـازوان پرتـوان و متعهد 
شـرکت هسـتند که در همه ادوار مأموریت ها و اهداف سـازمان را به خوبی محقق 
نموده انـد. لذا همـه عزیزان باید در نظر داشـته باشـند که فـوالد مبارکه بـه عنوان 
بزرگتریـن هلدینگ فوالدی کشـور دسـت یابی بـه اقتصـاد بدون نفـت و تحقق 

اهـداف اقتصـاد مقاومتـی را با تولیـد محصوالت خـاص، قوی تـر و پرشـتاب تر از 
گذشـته در دسـتور کار خـود دارد. از این رو همـه مدیـران و کارکنان باید دسـت در 
دسـت هم بدهیم و در ادامه افتخارات گذشـته با تولید حداکثـری انواع محصوالت 
کیفی نـه تنهـا بازارهـای داخـل را از واردات محصوالت ویـژه بی نیـاز کنیم بلکه 
از محل صادرات در این مسـیر روشـن گام برداریـم و برای کشـور ارزآوری و ارزش 

افزوده بیشـتر ایجـاد کنیم.
وی در خاتمه سـخنان خـود خاطر نشـان کـرد: بـه اراده، تعهد، تخصـص و توکل 
کارکنـان فـوالد مبارکـه ایمـان دارم. همکاران مـا در همـه بخش ها پیـش از این 
هم نشـان داده اند کـه در سـایه الطـاف الهی می تـوان همـه موانـع، محدودیت و 

چالش هـای احتمالـی را با موفقیت پشـت سـر گذاشـت.

مدیرعامل فوالد مبارکه درجمع کارکنان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم:

اقتصاد بدون نفت تحقق یافت

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

روزانه حدود ۷۵ تن پسماند خشک در اصفهان جمع آوری می شود

مریـم علیخانی راد در نشسـت »معمار هفتـه« که در ایـوان خانه صفوی 
برگزار شـد، اظهار کرد: مسـکن به عنـوان نیاز اولیه بشـر بوده اسـت که 
از یـک مقطـع زمانی بـه بعـد، تقاضا بـرای ایـن نیـاز افزایش پیـدا کرد. 
ایـن افزایش تقاضا باشـد که امـروزه با پدیـده ای به عنوان مسـکن های 

اجتماعی روبه رو باشـیم.
وی افـزود: مسـکن اجتماعـی در واقـع سـاختمان های بلنـد مرتبـه ای 
اسـت که در خـود جمعیت بـاالی افـراد را برای سـکونت جـای می دهد 
که می تـوان سـاختمان های »مسـکن مهـر« را بـه عنوان یک مسـکن 

اجتماعی مثـال زد.
ایـن معمـار تصریـح کـرد: خـالف مسـکن های اجتماعـی در سرتاسـر 
دنیـا، در ایـران در سـاخت مسـکن اجتماعـی به فضـای کالبـدی توجه 
شـده، اما هیچ گونه پیوسـت های فرهنگـی، اجتماعی، زیسـت محیطی 
لحـاظ نشـده در واقـع مسـکن های اجتماعـی در ایـران فاقـد پیوسـت 

فرهنگـی اسـت.
• غلبه سودگرایی در حوزه معماری کشور

وی با نقـد فضـای معمـاری و شهرسـازی کشـور، گفـت: متأسـفانه در 
سـاخت یک سـاختمان به ویژه مسـکن اجتماعی معماران به سـوددهی 
آن توجـه دارنـد و سـعی می کننـد یـک پـروژه مسـکن اجتماعـی را بـا 
کمترین اعتبار سـاخت و سـاز کنند و بیشترین سـود را از فروش آن ببرند 
که همیـن امر باعث شـده عـالوه بر اسـتفاده نکـردن مصالح بـا کیفیت 
مطلوب، اصول معماری برای زیسـت یک انسـان در یـک محیط رعایت 
نشـود به همین خاطر اسـت کـه در اغلب مسـکن های اجتماعی شـاهد 

افزایـش آسـیب های اجتماعـی رو به رو هسـتیم.
علیخانـی راد تصریـح کرد: عـالوه بر سـودگرایی، شـاهد تازه بـه دوران 
رسـیدگی در حـوزه معمـاری کشـور هسـتیم، افـرادی در این حـوزه به 
عنوان معمـار فعالیـت می کننـد که هیچ بـاوری بـه کارکردهـای مثبت 
معمـاری قدیـم در زیسـت شـهروندان ندارنـد و مادام بـه دنبـال تبعیت 
یـا بهتـر اسـت بگوییـم کپـی بـرداری از معمـاری اروپـا به ویژه کشـور 

فرانسـه هسـتند.
وی ادامـه داد: ایـن تبعیـت باعث شـده کـه حوزه شهرسـازی مـا عالوه 
بـر از دسـت دادن کارکردهـای مثبـت خـود کـه مبتنـی بـر معمـاری و 
شهرسـازی قدیم بـوده، با یـک نبـود تطابق و هویـت برای شـهروندان 
به ویـژه سـاکنین آن سـاختمان همـراه باشـد کـه در بلند مـدت کاهش 

تعلـق شـهری را برای شـهروندان بـه همـراه دارد.
• از کارکردهای مثبت معماری قدیم غفلت کرده ایم

این معمار تاکیـد کرد: مهم تریـن ویژگی معمـاری قدیم زیسـت پذیری 
افراد بـا آن بوده اسـت در واقع معماری و شهرسـازی قدیـم کارکردهای 
مثبـت فرهنگـی فراوانـی را بـرای سـاکنین آن شـهر بـه همراه داشـته 
اسـت، امـا متأسـفانه در دهه هـای اخیـر بـه ویـژه دهه اخیـر از ایـن امر 

غفلت شـده اسـت.
وی اظهار کرد: هر چنـد در قوانین شهرسـازی و معماری کشـور به ویژه 
پروژه هـای انبـوه سـازی نمی تـوان از سـاختار معمـاری قدیم اسـتفاده 
کرد، امـا این خالقیت یک معمار اسـت کـه بتواند معماری و شهرسـازی 

مـدرن را با معمـاری قدیم تلفیـق کند.
علیخانی راد ادامه داد: محقق شـدن ایـن مهم نیاز به خالقیـت معماران 
اسـت که نیـاز اسـت ایـن مهـارت در دوران تحصیـالت آکادمیـک فرد 

تقویت شـود.

یک معمار گفت: در ساخت مسکن اجتماعی به فضای 
کالبدی توجه شده، اما هیچ گونه پیوست های فرهنگی، 
اجتماعی، زیست محیطی لحاظ نشده و در واقع 
مسکن های اجتماعی در ایران فاقد پیوست فرهنگی 

هستند.

یک معمار در نشست »معمار هفته« مطرح کرد:

 مسکن های اجتماعی
در کشور فاقد پیوست فرهنگی

گزارش

مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان با اشـاره 
بـه افزایـش عـوارض از محـل مالیـات 
بـرارزش افـزوده از ۳ بـه ۴ درصـد برای 
شـهرداری ها یکـی از آثار مثبـت اصالح 
قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده بـود 
گفـت: در چهارماهـه امسـال از محـل 
عـوارض آالیندگـی و عـوارض ارزش 
افـزوده دو هـزار و ۲۰ میلیـارد تومـان با 
افزایش ۹۶ درصدی در مقایسـه با سـال 
قبل بـه شـهرداری های اسـتان پرداخت 

شـده اسـت.
عبـاس مزیکـی بـا بیـان اینکـه قانـون 
پایانـه فروشـگاهی یـا سـامانه مودیـان 
در بهمن سـال گذشـته در سـازمان امور 
مالیاتـی اجـرای آن کلیـد خـورد افـزود: 
اولیـن اجـرای آن سـاماندهی دسـتگاه 
کارت خـوان مـاده ۱۰ قانـون پایانـه 
فروشـگاهی اسـت که بـا اجـرای آن ۹۸ 
درصـد از کارت خوان هـای پایانه هـای 
فروشـگاهی سـاماندهی و بـه امـور 

مالیاتـی متصـل شـدند.
بـراز مالیاتـی مـردم از  وی وصـول ا
ایـن محـل را در سـال گذشـته ۷۴ 
میلیـارد تومـان بیـان کـرد و گفـت: 
ایـن درحالیسـت کـه وصـول مالیاتـی 
امسـال بـه ۸۵۰ میلیـارد تومـان افزایش 
یافتـه و اثـر اتـکای نظـام مالیاتـی 
اسـتان بـه داده هـا، سـاماندهی وضعیت 
کارتخوان هـا و حسـاب های بانکـی از 
مهمتریـن عوامـل دسـتیابی بـه افزایش 
تعـداد اظهارنامه هـای مالیاتـی وخـود 

اظهـاری مـردم اسـت.
مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان اصفهان 
گفـت: در بخـش فـرار مالیاتـی بـه 
پرونده هـای صـوری رسـیدگی شـده و 
بـه افـراد متخلـف کـه از نـام شـرکت ها 
سـو اسـتفاده کرده بودند و تعـداد زیادی 

ذینـع شناسـایی شـد.
وی در خصـوص اجـرای سـامانه سـوت 
زنـی افـزود: در ایـن سـامانه شـش هزار 
فقره گـزارش و اطالع رسـانی مردمی از 
تخلفـات مالیاتی ثبت شـده کـه ۸۹ فقره 

آن مربوط بـه اسـتان اصفهان اسـت.
عباس مزیکـی افـزود: از طریق سـامانه 
مردمـی ۱۵۲۶ هـم تعـداد قابـل توجهی 
فرارهـای مالیاتـی گزارش داده می شـود 
کـه مامـوران مالیاتـی ایـن پرونده هـا را 
بررسـی می کننـد بطوریکـه چهـار ماهه 
امسـال از ۱۵۰ گـزارش فـرار مالیاتی که 
مـردم اطالع دادنـد ۱۲۰ پرونـده مالیاتی 
تشـکیل و مالیـات این متخلفـان وصول 

می شـود.
وی بـه پزشـکان توصیـه کـرد ویزیـت 
وخدمـات درمانـی را از طریـق دسـتگاه 
کارت خـوان خود دریافت و شـفاف عمل 

کننـد.

افزایش پرداخت عوارض 
مالیات برارزش افزوده به 

شهرداری ها

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
خبر داد:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

اسـتاندار اصفهان گفت: دوران مسـوولیت شـهیدان رجایی و باهنر کوتاه 
بود امـا درس های بسـیاری به مـا آموختنـد؛ سـلوک، روش و منش آنان 

در پذیرش مسـوولیت الگویـی برای مدیران فعلی اسـت.
سـید رضا مرتضوی در مراسـم هفته دولت در گلستان شـهدای اصفهان 
با بیـان اینکه عملکرد شـهیدان رجایـی و باهنر، متجلی و درخشـان بود، 
تصریـح کـرد: همـواره بایـد شـاخص های رفتـاری آنـان را مـد نظـر و 

سـرلوحه کار قرار داد.

ــرای  ــردی ب ــالمی رویک ــالب اس ــه انق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی ب مرتض
عرصــه مدیریتــی و حاکمــان و مدیــران در جهــان به وجــود آورد 
اظهارداشــت: شــاخص های انقالبــی کــه سرچشــمه از اســالم، 
معــارف دینــی و معــارف مکتبــی دارد از جملــه خصوصیــات انقــالب ما 

ــود. ــور ب ــی کش ــت فعل و مدیری
وی اضافـه کـرد: مدیریتـی کـه مؤلفه هـای انقـالب را داشـته باشـد، 
مدیریـت جهـادی مدیـری اسـت کـه بـا اصـول مدیریـت مرسـوم در 

جهـان تفاوت هایـی دارد، به این معنـا که مباحـث اصلی این علـم باید با 
مسـائل اعتقادی ضمیمه شـود. اسـتاندار اصفهان افزود: تعهد به اسالم، 
مقلد امـام )ره(، فرزند ملـت و مردمـی و انقالبـی بـودن، والیت پذیری، 
سـاده زیسـتی، اخالص در کار و نـگاه جهـادی از ویژگی های شـهیدان 
رجایی و باهنر اسـت. مراسـم گرامیداشـت هفته دولت با حضـور مدیران 
و مسـووالن دسـتگاه های اجرایـی و سـازمان های اسـتان در گلسـتان 

شـهدای اصفهـان برگزار شـد.

استاندار اصفهان:

روش و منش شهیدان 
رجایی و باهنر الگویی 
برای مدیران فعلی 
است

ش تصویری
گزار

مدیرعامل آبفای کشور در نشست ویدئو کنفرانسی با مدیران عامل 
شرکت های آب و فاضالب، معاونین نظارت بر بهره برداری، مدیران 
بحران و پدافند و حراست سراسر کشور، از تیم عملیاتی آبفای استان 
اصفهان به لحاظ آمادگی و انسجام کامل در امدادرسانی و رفع بحران های 
استانی و کشوری قدردانی کرد. اتابک جعفری با بیان اینکه پس از 
وقوع این حادثه تیم های بحران شرکت های آب و فاضالب در کشور 
با آمادگی کامل اقدام به امدادرسانی به آسیب دیدگان نمودندگفت: 
تیم های عملیاتی آبفای استان اصفهان با اجرای اقداماتی از جمله جمع 

آوری اطالعات، برنامه ریزی، سازماندهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی 
و انسجام گروهی توانستند در مدیرت بحران بسیار موفق عمل نمایند که 
جای تقدیر و تشکر دارد.  وی بر پایداری خدمات آبفا در تمام طول سال 
تاکید کرد و اظهار داشت: صنعت گران آبفا باید تالش وکوشش مضاعف 
به خرج دهند تا شاهد پایداری خدمات آبفا به ویژه تأمین پایدار آب شرب 
مردم در اقصی نقاط کشور باشیم. این درحالیست که با توجه به گرمای 
بی سابقه دما در تابستان امسال تمام تالش ها در جهت تأمین پایدار آب 

شرب سالم و بهداشتی بوده و همچنان این مهم در دستور کار قرار داد.

 توسط مدیرعامل آبفای کشور
در نشست ویدئو کنفرانسی 
انجام گرفت؛

تقدیر ویژه 
ازآمادگی باالی 
آبفای استان اصفهان 
در مدیریت بحران



جهـــــــان
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 امیر میریان  با گذشت شش ماه 
از جنگ اوکراین، کشورهای غربی 
همچنان تالش می کنند تا در پاسخ 
به این بحران، متحد باقی بمانند 
و اتحاد فرا آتالنتیکی بین آمریکا 
تداوم  بر  اروپایی  کشورهای  و 
حمایت های اقتصادی و نظامی از کی 
یف ادامه می دهد. اما به نظر می رسد 
که زمان به زیان اروپا درگذر است. 
با فرسایشی شدن جنگ اوکراین و 
تمایل نداشتن کی یف برای اعالم 
آتش بس و تداوم سیاست مؤثر پوتین 
در جلوگیری از صادرات گاز روسیه به 
اروپا، بحران انرژی در قاره سبز ابعاد 
تازه ای یافته است. اکنون رهبران و 
مقام ها در سراسر اروپا نگران عواقب 
ادامه این وضعیت هستند که ممکن 
است با فرا رسیدن فصل سرما که 
بحران هایی همچون افزایش بهای 
مواد غذایی وانرژی، محدود بودن 
منابع انرژی و وقوع رکود اقتصادی 
را به همراه خواهد داشت، این اتحاد 
و یکپارچگی درحمایت از کی یف را 
دچار تزلزل شود.. باید منتظر بود و دید 
آیا تشدید این بحران، معادالت جنگ 

را تغییر خواهد داد یا خیر؟
• صرفـه جویـی در مصـرف 

انـرژی
این روزهـا آلمـان، ایتالیـا، اتریش و 
هلنـد اعـالم کرده انـد بـرای تولیـد 
برق از نیروگاه هایی اسـتفاده خواهند 
کرد که بـا زغال سـنگ کار می کنند 
و مدت هاسـت تعطیـل شـده اند. 
همچنیـن کشـورهای اروپایـی در 
حال عمل بـه گفته های کمیسـیون 
اروپا هسـتند کـه آنهـا را کاهش 15 
درصـدی مصـرف انـرژی در داخـل 
توصیـه می کـرد. اروپایی هـا بـا 
تدابیـری همچـون خامـوش کردن 
تابلوهـای تبلیغاتـی الکتریکـی و 
نورافکـن سـاختمان های عمومی و 
خیابان هـا، صرفه جویـی در مصرف 
سـوخت و محدود کردن اسـتفاده از 
تهویـه مطبـوع، قصـد دارنـد میزان 
مصـرف انـرژی را تـا 15 درصـد 
نسـبت به میانگیـن سـال های اخیر 
کاهـش دهند. البتـه گفتنی اسـت از 
هم اکنون کمبـود انرژی بـر زندگی 
میلیون هـا خانـواده در اروپـا تأثیـر 
گذاشـته و آنـان بـا اوج گیـری بهای 
سـهمیه بندی،  انـرژی،  قبـوض 

و  زندگـی  هزینه هـای  افزایـش 
فشـارهای تورمـی دسـت وپنجه 
نـرم می کننـد. در حـال حاضـر، 
ناآرامی هـا درحـال شـکل گیری 
بـوده و اعتصاب هـا در سرتاسـر این 
قاره بر سـر این مسـئله شـروع شده 
و حتـی برخـی از ایـن نارضایتی هـا 
اثرات آسـیب آفرینی در بـازار انرژی 

داشـته اسـت.
• جبران کمبـود گاز با واردات 

از دیگر کشورها
اتحادیـه اروپـا و دیگـر کشـورهای 
اروپایـی بـرای جبران بسـته شـدن 
نسـبی شـیر گاز روسـیه، مجبـور 
شـده اند واردات گاز طبیعـی مایـع 
)LNG( را بـه ویـژه از آمریـکا کـه 
یکـی از بزرگتریـن صادرکننـدگان 
سـوخت در جهـان اسـت گسـترش 
دهنـد. کمک هـای آمریـکا اگرچـه 
بـرای کاهـش مشـکالت عرضـه 
بـی تأثیـر نبـوده امـا درمـان قطعی 
نبـوده و فقـط بـه منزله آرامبخشـی 
موقت اسـت. از ایران هم بـه عنوان 
یکی از گزینه های مقـرون به صرفه 
و بالقـوه صـادرات گاز بـه اروپـا نـام 
بـرده می شـود کـه در صـورت رفـع 
تحریم هـا، ایـران می توانـد نقـش 
مهمـی در امنیـت انـرژی اروپـا ایفا 
کند از ایـن رو در دوره اخیـر افزایش 
تالش هـا بـرای رفـع تحریم هـا و 
متقاعـد کـردن طرف هـا بـه احیای 

برجـام، در اظهـارات مقام هـای 
اروپایـی مشـهود اسـت هرچنـد 
بـه دلیـل روابـط سیاسـی تهـران و 
مسـکو این مسـاله باز هم بـه نظر با 
موانعی رو به رو اسـت. کشـور بعدی 
قطـر اسـت کـه به عنـوان یکـی از 
صادرکننـدگان بـزرگ گاز مایـع در 
جهـان اخیـراً اعـالم کرده اسـت که 
این کشـور توان جبران گاز صادراتی 
روسـیه به اروپـا را ندارد زیـرا با دیگر 
کشـورها قراردادهـای بلندمـدت 
گازی دارد و نمی توانـد تعهـدات 
خـود در قبـال ایـن کشـورها را زیـر 
پا بگـذارد. در ایـن میان کشـورهای 
دیگـر ماننـد آذربایجان مـورد توجه 
قـرار می یگـرد. گفتنـی اسـت اخیراً 
اتحادیه اروپا و آذربایجان یادداشـت 
تفاهمـی بـرای افزایش عرضـه گاز 
آذربایجـان بـه اروپـا امضـا کرده اند 
کـه طبـق آن صـادرات گاز بـه اروپا 
تـا ۲۰۲۷ دوبرابـر می شـود. الجزایر 
صادرکننـده  دهمیـن  کـه  هـم 
بـزرگ گاز درجهـان اسـت در سـال 
۲۰۲1 میـالدی بخـش بزرگـی از 
گاز طبیعـی مایـع خـود را بـه مقصد 
بازارهـای اروپایی صادر شـده اسـت 
و ایـن مسـئله الجزایـر را بـه یکـی 
از مهم تریـن تأمین کننـدگان گاز 
بـرای کشـورهای اروپایـی تبدیـل 

کـرده اسـت.
• مصالحـه با روسـها بر سـر 

اوکراین
واقعیـت این اسـت که شـاید زمانی 
وابسـتگی اروپـا بـه انرژی روسـیه 
بـه عنـوان یکـی از نمادهـای عصر 
جهانـی شـدن رضایت آمیـز بـه 
نظـر می رسـید امـا جنـگ اوکراین 
نشـان داد وابسـتگی متقابل در رفع 
مشـکالت میـان اتحادیـه اروپـا و 
روسـیه می تواند ناکارآمـد هم جلوه 
دهـد. قطـع گاز صادراتـی روسـیه 
می توانـد امنیـت انـرژی اروپـا را به 
خطر اندازد؛ چراکـه گاز یک گلوگاه 
اسـتراتژیک محسـوب می شـود و 
ایـن انـرژی یک چهـارم تقاضـای 
می دهـد  پاسـخ  اروپـا  انـرژی 
و روسـیه یک سـوم آن را تأمیـن 
می کنـد. بنابراین میزان وابسـتگی 
اروپـا بـه انـرژی روسـیه بـه قدری 
اسـت کـه اگـر نتوانـد بـه سـرعت 
ذخایـر سـایر کشـورها را جایگزین 
کنـد، بایـد بـه سـمت مصالحـه و 
کاهـش فشـارها بـه روسـیه بـرود. 
در حـال حاضـر دو اردوگاه در اروپـا 
در حال شـکل گیری اسـت: اردوگاه 
نخسـت خواسـتار تفاهم با روسـیه 
و پاسـخ مثبـت دادن بـه برخـی 
خواسـته های امنیتـی ایـن کشـور 
در جنـگ اوکراین اسـت. ایـن نظر 
مجارسـتان و تـا حـدودی آلمـان، 
ایتالیا و فرانسـه اسـت. امـا اردوگاه 
دیگـر خواسـتار جنـگ با روسـیه تا 

آخریـن قطـره خـون اوکراینی هـا 
است. لهسـتان، کشـورهای بالکان 

و انگلیـس ایـن دیـدگاه را دارنـد.
درنهایـت باید گفـت شـاید اتحادیه 
اروپـا در کوتـاه مدت بـه علت جنگ 
گازی ضـرر زیـادی می کنـد، امـا در 
بلندمـدت روسـیه بزرگتریـن بازنده 
خواهد بـود؛ زیرا 85 درصـد تولید گاز 
این کشـور به اروپـا صادر می شـود؛ 
اما اروپا تنها 4۰ درصـد از نیاز خود را 
از روسـیه تأمین می کند. این مسـئله 
بـه معنـای این اسـت که وابسـتگی 
روسـیه بـه اروپـا دو برابر وابسـتگی 
اروپـا بـه روسـیه اسـت. در حالی که 
اگر اروپـا در چند سـال آینـده موفق 
می شـود جایگزین هایـی بـرای گاز 
روسـیه پیـدا کنـد، روسـیه نخواهـد 
توانسـت از دسـت دادن بـازار اروپـا 
را در همیـن مـدت جبـران کنـد؛ 
زیـرا ظرفیـت صادراتـی خـط لولـه 
گاز روسـیه بـه چیـن تنهـا ده درصد 
تولید روسـیه اسـت و ظرفیـت مایع 
سـازی گاز ایـن کشـور نیـز بـه ده 
درصـد می رسـد و این مسـئله یعنی 
اینکـه روسـیه 8۰ درصد سـهم خود 
در بـازار را تا ابـد به نفع کشـورهایی 
ماننـد قطـر، اسـترالیا و آمریـکا از 
دسـت خواهـد داد. در نتیجـه نقـش 
ایـن کشـور بـه عنـوان یـک قدرت 
بزرگ در زمینـه تأمین انـرژی پایان 

می یابـد.
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 زهرا وفایی  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به رشد 
طالق های صوری در سنین باال گفت: اگر از امروز تدابیری برای طالق هایی که با 
هدف دور زدن قانون به نیت دریافت مستمری است؛ در نظر گرفته نشود بی شک 

مسیری برای ورشکستگی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی خواهد بود.
علی اصغر عنابستانی در مورد رشد طالق های صوری برای دریافت مستمری، گفت: 
گزارشات متعددی در مورد رشد طالق های صوری در سنین باال، بعضاً تا ۳۰ درصد 
برای دریافت مستمری پدران شنیده می شود. طالق هایی که با دور زدن قانون به نیت 
دریافت مستمری ختم می شود؛ اگر از امروز تدابیری برای آنها در نظر گرفته نشود بی 

شک مسیری برای ورشکستگی این صندوق بازنشستگی کشور خواهد بود.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسالمی 
افزود: زوجین به محض جاری شــدن صیغه طالق درخواست خوانده شدن صیغه 
محرمیت برای سال های طوالنی دارند، باید تدابیری منطقی برای این مشکل که 

سال های طوالنی دامن سازمان تأمین اجتماعی گرفته، اندیشیده شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در ادامه تاکید کرد: مطمئناً قانونی 
برای مقابله با طالق های صوری در جهت دریافت مستمری در سازمان تأمین اجتماعی 
وجود دارد. مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی اگر تدابیری برای این مسئله در نظر 

بگیرند و به مجلس ارسال کنند و با بررسی کارشناسی آن را به قانون تبدیل شود به این 
ترتیب از مسیر قانونی با چنین معضالتی برخورد صورت می پذیرد. عنابستانی با اشاره 
شرایط سازمان تأمین اجتماعی، یادآورشد: استفاده غیرقانونی ازمنابع صندوق های 
بازنشستگی تبعات سنگینی برای این سازمان بیمه گر کشوری به دنبال خواهد داشت، 
درحال حاضرسازمان تأمین اجتماعی در نقطه سر به سری حرکت می کند ودرشرایط 
مطلوبی نیست؛ خوشبختانه طی دوسال گذشته رقم های خوبی را به عنوان مطالبات 
ازدولت دریافت کرده است اما باید درکل به سمتی حرکت کنیم که هزینه صندوق ها 

کاهش پیدا کند و بتوانیم این صندوق را به تراز مثبت برسانیم.

دور زدن قانون 
برای دریافت 
مستمری پدران!

طالق های صوری صندوق های 
بازنشستگی را هدف گرفته اند!

زندگی سالم

ISFAHAN
N E W S

روش های طبیعی برای خالصی از 
حشرات

رهایی از شر سوسک 
برای همیشه!

مبانی ارزهای دیجیتال ازدهه 198۰ وجود داشته؛ اما تا قبل از راه اندازی بیت کوین 
درسال ۲۰۰9 به طورگسترده ای محبوب نشدند. امروزه، هزاران ارزدیجیتال وجود 
دارد که به آنها »ارزهای رمزنگاری شده« نیز گفته می شود. یکی از ویژگی های 
بارز ارزهای دیجیتال این است که آنها بر اساس یک دفتر کل بالک چین فعالیت 
می کنند. بالک چین ها می توانند غیرمتمرکز یا متمرکز باشند؛ اما شناخته شده ترین 
ارزهای رمزپایه امروزی )بیت کوین، اتریوم وغیره( تمایل به غیرمتمرکز بودن 
دارند. این امر ردیابی نقل وانتقاالت و پرداخت ها را بسیار دشوار می کند؛ زیرا هیچ 
نهاد واحدی با کنترل کامل وجود ندارد. ازسوی دیگر، ارزهای دیجیتال صادرشده 
توسط دولت، توسط یک بانک مرکزی کنترل خواهند شد و احتمااًل به راحتی 
قابل ردیابی هستند. ارزش آنها برابربا ارز نقدی محلی است، اما درعوض به صورت 
دیجیتالی و بدون شکل فیزیکی صادر می شود. درحال حاضر 1۰5 کشور در حال 
بررسی ارزهای دیجیتال متمرکز هستند. آن ها با هم 95 درصد از تولید ناخالص 

داخلی جهانی را تشکیل می دهند.
• ارزهای دیجیتال بانک مرکزی چه فایده ای دارند؟

یکی از مزایای اصلی ارزهای دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی این است که 
می تواند دسترسی افراد به بانک را بهبود بخشند.

این موضوع در کشورهای توسعه یافته مسئله بزرگی نیست؛ اما بسیاری از مردم 
در کشورهای در حال توسعه به بانک ها و سایر خدمات مالی دسترسی ندارند و از 
آنجایی که تعداد کاربران اینترنت همچنان در حال افزایش است، ارزهای دیجیتال 

راه حل مناسبی برای بهبود دستیابی به خدمات بانکی است.
• چند درصد از کشورها به این فناوری دست یافتند؟

تنها نُه درصد از کشورها تا به امروز ارز دیجیتال راه اندازی کرده اند. این شامل 
نیجریه می شود که اولین کشور آفریقایی بود که در اکتبر ۲۰۲1 این کار را انجام 
داد. برآوردها حاکی از آن است که نیمی از جمعیت دویست میلیونی این کشور به 

حساب های بانکی دسترسی ندارند.
در مقابل، علی رغم تالش های بانک مرکزی نیجریه برای محدودکردن استفاده از 
ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز، ۳۳.4 میلیون نفر در نیجریه در حال تجارت یا مالک 

دارایی های رمزنگاری هستند.
• در خاورمیانه وضعیت به چه شکل است؟

در خاورمیانه ایران از جمله کشورهایی محسوب می شود که در حال توسعه ارز 
دیجیتال بانک مرکزی است. علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در 
آخرین اظهارنظرهای خود گفت: رمز ریال یا ریال دیجیتال جایگزین اسکناس ریال 
است و کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی 
در شهریورماه اجرایی می شود. ناشر ریال دیجیتال بانک مرکزی است و مردم 
می توانند به جای اسکناس از آن استفاده کنند. در چین نیز چنین اقدامی انجام شده 
و ۷5 میلیون نفر از یوآن دیجیتال استفاده می کنند. ترکیه نیز در کنار ایران ایستاده 
است و در این بین قزاقستان و عربستان سعودی یک مرحله از ایران و ترکیه باالتر 

هستند و در مرحله اجرای ازمایشی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی قرار دارند.

بانک های مرکزی درسراسرجهان به سوی ارزهای 
دیجیتال گام برداشته اند و در این مسیر برخی کشورها 
توانسته اند از سایرین سبقت بگیرند و زودتر به این 

فناوری دست پیدا کنند.

گزارش

فقط 9 درصد کشورها ارز دیجیتال بانک مرکزی را 
عملیاتی کرده اند!

 ارزهای دیجیتال
کجای دنیا هستند

 حسین محزونیه  به گفته متخصصان 
این حوزه، می توانید با 5 روش خانگی آسان با 
وسایلی که در هر خانه ای پیدا می شود، از شر 
سوسک ها و حشرات موذی خالص شوید. 
برای اینکه به طور دائمی از شر سوسک ها 
خالص شوید، می توانید از تفاله قهوه، مواد 
شوینده ظروف و ... استفاده کنید. از آنجایی که 
پیشگیری بهتر از درمان است، در ابتدا راه های 
جلوگیری از ورود این حشرات موذی به خانه را 

به شما آموزش خواهیم داد.
1. شکر و بوراکس

بوراکس برای از بین بردن سوسک ها بسیار 
مؤثر است، این ماده به آرامی باعث خشک 
شدن اسکلت بیرونی حشرات شده، و با تأثیر 
بر سیستم گوارشی شان، آن ها را از بین می برد.

2. روغن نعناع
روغن نعنا یکی از معروف ترین مواد بازدارنده 
از ورود حشرات و سوسک می باشد، و تأثیر 
مثبتی در رهایی از شر این آفات موذی دارد. 
برای رهایی از سوسک ها می توانید از اسپری 
روغن نعناع استفاده کنید که هم مؤثر است 
و هم غیرسمی، و خطری برای کودکان به 
همراه ندارد. به گفته متخصصان باید 15 قطره 
روغن نعناع را با 1۰ اونس آب مخلوط کرده و 

در نواحی مورد نظر اسپری کنید.
3. مایع ظرف شویی

مخلوط آب و صابون برای از بین بردن 
سوسک ها به خصوص سوسک های آلمانی 
مؤثر است. به گفته حشره شناسان: باید چهار 
قاشق غذاخوری مایع ظرفشویی را در یک 
لیتر آب مخلوط کرده و در محل مورد نظر 

اسپری کنید.
4. تفاله قهوه

کمی تفاله قهوه را درون لیوان یکبار مصرف 
ریخته و لیوان را درون ظرفی پر از آب قرار 
دهید. ظرف مورد نظر را در مکان هایی که 
احتمال ورود سوسک و حشرات می باشد، قرار 
دهید. سوسک ها به سمت این ظرف جذب 
شده و سپس برای ورود به لیوان وارد ظرف 
شده و در آنجا به دام می افتند و دیگر راه فراری 

نخواهند داشت. به همین سادگی!
5. آب لیمو

آب لیموترش به دلیل ترش بودن بوی شیرین 
را از بین می برد و به همین دلیل گزینه مناسبی 
برای دفع سوسک و حشرات است. توصیه 
می شود موقع طی کشیدن محل مورد نظر با 
مواد شوینده، ابتدا ۲ تا ۳ قاشق لیموترش را با 

آب مخلوط کرده و با آن زمین را تمیز کنید.

www.homesandgardens.com/
kitchens/how-to-get-rid-of-
cockroaches

زمستان سرد و سخت در انتظار اروپا
آیا متغیر انرژی، معادالت جنگ اوکراین را تغییر خواهد داد؟

 محمـد امیـن رضایـی  رهبـر جریـان صـدر در اقدامی 
غیرمنتظـره کناره گیـری قطعـی خـود را از فعالیت هـای 

سیاسـی اعـالم کـرد.
مقتـدی صـدر، رهبـر جریـان صـدر در بیانیـه ای اعـالم کرد 
به صـورت دائـم از فعالیـت سیاسـی کناره گیری کرده اسـت.

وی همچنیـن از بسـتن تمامـی دفاتـر و نهادهای وابسـته به 
جریـان صـدر خبـر داد بـا ایـن حـال موسسـه مرقد شـریف 
)شـهید صدر(، نهاد فرهنگی شـهید صدر و موزه شـهید صدر 

را مسـتثنا کرده اسـت.
ایـن اقـدام صـدر در واکنـش بـه صـدور بیانیـه آیت اله سـید 
کاظم حائـری، از مراجع تقلید بـرای کناره گیـری از مرجعیت 
صـورت گرفت. حائـری در متن ایـن بیانیه علـت کناره گیری 

خود را بیمـاری، ضعـف جسـمانی و کهولت عنـوان کردند.
صـدر ابـراز عقیـده کـرده کـه اعـالم کناره گیـری آیـت اهلل 
حائـری و بیانیـه او بـه اراده خـود وی نبـوده و افزوده اسـت: 

بسـیاری از جمله آقای حائری فکـر می کنند کـه این رهبری 
به لطف یا دسـتور آنان به دسـت آمده اسـت در حالـی که این 
به لطف خداونـد و فیض پدرمان بـوده اسـت. علی رغم کناره 
گیـری ایشـان، اما نجـف اشـرف مقر اصلـی مرجعیـت دینی 

بـوده و همچنـان باقی خواهـد ماند.
آیت الـه محمـد صـادق صـدر )پـدر مقتـدی صـدر( قبـل از 
شـهادتش مقلدینش را پیروی از آیت اله العظمی شـیخ کاظم 

حائـری فراخوانـده بود.
مقتـدی صـدر عنـوان داشـته هدفـش از فعالیت سیاسـی در 
عراق، اصالح انحراف از مسـیر نیروهای سیاسـی شـیعه بوده 

و می خواسـته آنـان را »به ملتشـان نزدیـک کند«.
صـدر هم چنین افـزوده اسـت کـه همـگان را از تعهداتشـان 
معـاف کـرده و »اگر فـوت کـردم یا کشـته شـدم بـرای من 

فاتحـه بخوانیـد.«
دفتر مقتـدی صـدر در نجف نیـز پـس از اعالم کنـاره گیری 

وی در بیانیـه ای در ایـن بـاره نوشـت: تصمیـم گرفتـه شـد 
که از ایـن پـس هرگونـه مداخلـه در امـور سیاسـی، دولتی و 
رسـانه ای به نام جریـان صدر و همچنیـن اسـتفاده از هر ابزار 
رسـانه ای و در رأس آنهـا شـبکه های اجتماعـی بـه نـام این 

جریـان ممنوع باشـد.
در این بیانیه آمده اسـت: همچنین هرگونه شـعار سیاسـی به 

نام جریـان صدر ممنوع اسـت.
آیت الـه حائـری کـه از وی بـه عنـوان مرجـع تقلیـد مقتدی 
صدر یاد شـده اسـت، امروز اعالم کـرد به دلیل کهولت سـن 
و کسـالت از مقام مرجعیـت کناره گیـری می کنـد و پیروانش 

را به تقلیـد از حضـرت آیت اهلل خامنـه ای فراخوانده اسـت.
در بیانیـه ای کـه از سـوی آیـت اهلل حائـری درخصـوص 
کناره گیری شـان منتشـر شـد، ایشـان ضمن انتقاد از عملکرد 
اخیر مقتـدی صدر توصیه هایی داشـته اسـت: بـر فرزندان دو 
شـهید صدر )محمـد باقـر و محمـد صـادق( که رحمـت خدا 

بـر آن دو باد، الزم اسـت کـه بدانند که دوسـتی آن دو شـهید 
اگـر بـا ایمـان بـه روش آن دو در عمـل صالـح و بـا پیـروی 
واقعـی از اهـداف آن دو همراه نباشـد، کفایت نخواهـد کرد و 
بدانند کـه مجرد ادعا یا نسـبت خویشـاوندی به آن دو شـهید 
کفایـت نمی کنـد و هر کس تـالش کند بـه نام آن دو شـهید 
بیـن فرزنـدان امت و مذهـب تفرقـه بیاندازد یـا به نـام آن دو 
رهبـری را بـر عهده گیـرد در حالـی که فاقـد درجـه اجتهاد و 
دیگـر شـرایط قیـد شـده در رهبـری شـرعی اسـت، در واقع 
صـدری نخواهد بـود، هرچنـد چنیـن ادعـای کند یا نسـبتی 

داشـته باشد.
در پـی تصمیـم مقتـدی صـدر، کمیتـه مرکـزی تظاهـرات 
حامیـان جریـان صـدر در بیانیـه ای کوتـاه اعالم کـرد که به 
تصمیـم رهبـر ایـن جریـان فعالیـت خـود را تعلیـق می کند.

محمـد صالـح العراقـی، از نزدیـکان مقتـدی صـدر و بازتاب 
دهنـده مواضـع وی در توییتر نیز از بسـتن صفحه موسـوم به 

« وزیرالقائـد: در توییـت خبر داد.
این صفحـه مواضـع مقتـدی صـدر و دسـتورالعمل های وی 

برای حامیـان ایـن جریـان را بازتاب مـی داد.
رهبر ائتـالف سـائرون پیـش از ایـن و در سـال ۲۰19 هم از 
سیاسـت کناره گیـری کرده و مجـدداً بـا تمام قوی بـه میدان 

بازی قـدرت در عـراق باز گشـته بود.
عـراق از بیـش از یـک مـاه پیـش و در پـی اسـتعفای تمـام 
نماینـدگان وابسـته بـه جریـان صـدر از پارلمـان و تحصـن 
نامحدود هواداران، وارد یک دوران بی سـابقه بحران سیاسـی 
شـده اسـت. فراخوان گروه ها و احـزاب دیگر برای مشـارکت 
نیروهـای متفاوت عضـو ائتالف سـائرون برای مشـارکت در 
رونـد گفت وگوهـای ]آشـتی[ ملی، از سـوی جریـان اکثریت 
بی پاسـخ مانـد. نیروهای وابسـته بـه مقتـدی صدر تـا امروز 
از درخواسـت انحـالل پارلمـان و برگـزاری دوبـاره انتخابات 

زودهنـگام کوتـاه نیامـده اند.

رهبر ائتالف سائرون از فعالیت های سیاسی کناره گیری کرد؛

بازنشستگی زودهنگام صدر از سیاست 



 یلدا توکلـی  عضـو انجمـن پاالیشـگاه های روغن 
سـازی گفـت: فعالیـت شـرکت های کوچـک روغـن 
سـازی، بر بـازار بیـن المللـی روانـکار، تاثیـرات منفی 
دارد. محمدامیـر نیکـو همـت مدیرعامـل پاالیشـگاه 
نفـت سـپاهان بـا بیـان ایـن کـه سـپاهان، در گفتگو 
بـا خبرنـگار مـا ایرانـول، پـارس و بهـران را بـه ترتیب 
بزرگتریـن تولیدکننـدگان روانـکار در کشـور دانسـت 
و عنـوان کـرد: ظرفیـت تولیـد روزانـه شـرکت نفـت 
سـپاهان، ۷۲۰ هـزار تـن و مجمـوع چهار پاالیشـگاه 
روغن سـازی، یک میلیـون و ۸۰۰ هزار تن اسـت. این 
پاالیشـگاه ها، خـوراک خـود را از پاالیشـگاه های نفت 
دریافـت و بـا اسـتفاده از مـواد افزودنـی و فناوری های 
خـود، انـواع روغن هـای موتـوری، بنزینـی، دیزلـی، 
صنایـع، پارافین هـای مختلـف و فرآورده هـای نفتی را 
تولید می کننـد. وی افـزود: دغدغه اصلـی تولید روغن، 
مربوط به نـرخ خوراک آن می شـود که تابعـی از قیمت 
جهانی نفت اسـت؛ خـوراک اصلـی این روغن سـازی، 
لوبکات، به عنوان تابعـی از نفت کوره اسـت. با افزایش 
نرخ نفت در سـال گذشـته، اولین افزایش قمیت روغن 
موتور نیـز، در تیر سـال ۱۴۰۰ بـا افزایـش ۴۰ درصدی 
رقـم خـورد؛ زیـرا قیمـت لوبـکات از حـدود ۶۰۰ هزار 
تومان، به ۹ هزار و ۱۰۰ تومان رسـیده بـود. مدیرعامل 
پاالیشـگاه سـپاهان بـا بیـان ایـن کـه روند افزایشـی 
قیمـت مـاده اولیـه لوبـکات به نوعـی بـود که تـا دی 
۱۴۰۰ به ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسـید، گفت: مکاتباتی 
را جهت افزایش قیمت محصوالت در اثـر افزایش نرخ 
مواد اولیـه انجـام دادیم تـا این که پـس از آغـاز جنگ 
روسیه و اوکراین در اواخر بهمن پارسـال، نوسانات بازار 
نفت شـدید شـد و قیمت لوبکات نیز، به ۱۷ هزار و ۴۰۰ 
تومان در اسـفند رسـید؛ ایـن در حالی اسـت که قیمت 
محصـوالت پاالیشـگاه های روغـن سـازی، تغییری 
نکرده بود. وی با تاکید بـر این که افزایشـی بیش از ۸۰ 
درصدی قیمت خوراک پاالیشـگاه های روغن سـازی، 
اقتصاد آن ها را تحت الشـعاع قـرار داد، گفـت: افزایش 
۵۷ درصدی حقوق و دسـتمزد در فروردین امسـال نیز، 
مشـکالت را بیشـتر کرد؛ در کنـار این ها، حـدود ۷۰ تا 
۸۰ درصـد نیز بـه قیمت ملزومات بسـته بنـدی اضافه 
شـد که شـرکت های تولیدکننـده ایـن ملزومـات نیز، 
درخواسـت بازنگـری در قراردادهـای خـود را داشـتند. 
این مسـائل در کنار افزایش نیافتـن قیمت محصوالت 
روغن سـازان، سـبب ایجـاد احتـکار ُخـرد شـد. عضو 
انجمـن پاالیشـگاه های روغن سـازی مدعی شـد که 
در فروردیـن امسـال، شـرایط اقتصـادی سـبب از بین 
رفتـن توانایی ایـن چهار پاالیشـگاه در تأمیـن خوراک 
خـود از پاالیشـگاه های اصلـی نفـت کشـور و کاهش 
تولید محصوالت آن ها شـد و افـزود: در نهایـت، اواخر 
اردیبهشـت که قیمت لوبکات به حـدود ۱۸ هزار تومان 
رسـیده بود، اجازه افزایش ۲۵ درصدی نرخ محصوالت 
پاالیشـگاه های روغن سـازی صادر شـد؛ یعنی باز هم 

برخـی از محصوالت، با حاشـیه سـود منفی روانـه بازار 
می شـود. وی همچنین گفـت: با صدور مجـوز افزایش 
قیمت، مسئوالن از پاالیشـگاه های روغن سازی توقع 
افزایـش تولیـد را داشـتند که تـالش کردیـم در خرداد 
بـه آن چه کـه وظیفـه داشـتیم، عمـل کنیـم. البته هر 
کـدام از پاالیشـگاه های روغـن سـازی، بایـد بـه طور 
جداگانـه در این خصـوص نظر دهنـد، اما سـپاهان، به 
وظیفه خـود عمل کرد. عملکـرد تیر را مناسـب ارزیابی 
می کنیم و پیش بینی می شـود که در مرداد و شـهریور، 
شـرایط به مراتب بهتر شـود. این فعال صنعـت روانکار 
کشـور با تاکید بـر این کـه ادامه دار شـدن مشـکالت 
تولیـد در پاالیشـگاه های روغـن سـازی سـبب شـد 
تـا وزیر صمـت، مسـئوالن ارشـد سـتاد تنظیم بـازار و 
تعزیـرات حکومتی، جلسـات متعـددی بـرای رفع این 
مشـکالت برگزار کنند، گفت: دهم تیر امسـال آخرین 
جلسه برگزار و مقرر شـد تا ۴ پاالیشـگاه روغن سازی، 
تولیدات خود را نسـبت به میانگین تولید تابسـتان سال 

گذشـته، ۱۰ درصد افزایـش دهند.
• نظر پاالیشـگاه های روغن سـازی درباره 

روغن سـازهای کوچک
وی در ادامـه اظهـار کـرد: همچنـان بحث احتـکار در 
زنجیـره توزیـع محصـوالت پاالیشـگاه های روغـن 
سـازی وجـود دارد. ایـن ۴ پاالیشـگاه حـدود ۸۵ تا ۹۰ 
درصد نیـاز بـازار را تأمیـن می کننـد و مابقی نیاز بـازار، 
از سـوی شـرکت های کوچـک روغـن سـازی رفـع 
می شـود که عمده فعالیت آن هـا، بازیافـت روغن های 

مصـرف شـده یـا تولیـد مسـتقیم روغـن بـا دریافـت 
روغن پایه از ۴ پاالیشـگاه بـزرگ اسـت. عضو انجمن 
پاالیشـگاه های روغـن سـازی تصریـح کـرد: فعالیت 
روغن سـازان کوچک، سبب دو نرخی شـدن روانکارها 
در سـطح بـازار می شـود؛ زیـرا پاالیشـگاه های بزرگ 
بـا نـرخ تعزیراتـی و تنظیـم بـازاری فعالیـت می کنند 
و روغـن سـازان کوچـک، هیچگونـه محدودیتـی در 
قیمـت گـذاری ندارند. بـه طـور کلـی، در محصوالت 
یکسـان، دو نرخ در کشـور وجـود دارد. در علـم اقتصاد 
ُخرد و در شـرایط تورمـی، در صـورت وجـود دو نرخ در 
یک محصـول، قیمـت باالتر، نمـود بیشـتری می یابد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه کیفیـت محصـوالت روغن 
سـازان کوچک، از پاالیشـگاه های بزرگ، کمتر است. 
وی تاکیـد کرد: این شـرایط سـبب می شـود تـا برخی 
گروه هـا در قالـب روغن سـازان کوچـک، محصوالت 
۴ پاالیشـگاه روغن سـازی بـزرگ را احتـکار و با تغییر 
بسـته بندی، صادر یا بـا قیمت باالتـر در داخل کشـور 
عرضـه می کنند. جهت رفـع این مشـکالت، در تالش 
بـرای ایجـاد یـک شـبکه توزیـع مویرگـی روغـن به 
تعویض کاران در سراسـر کشـور هسـتیم تـا کیفیت و 
بسـته بندی محصوالتمـان در حین انتقـال به مصرف 
کننـده، تغییر نکنـد کـه ۱۱۰ کامیونـت و ۳۳۰ نفر نیرو 
را در ۲۲ اسـتان کشـور بـه کار گرفته ایـم. مدیرعامـل 
پاالیشـگاه سـپاهان گفـت: بـا دسـتور سـازمان های 
نظارتـی، فـروش تعویـض روغنی هایـی که بـه آن ها 
محصـول عرضـه می کنیـم را تحـت نظـر گرفته ایم، 

امـا ممکـن اسـت پشـت فاکتورهایی کـه ما بررسـی 
می کنیـم، پرداختی هایـی صـورت گیـرد کـه هیچ جا 
ثبت نمی شـود و نیاز بـه اقدامـات دیگری از سـودهای 

نهادهـای نظارتـی دارد.
• علـت مخالفـت پاالیشـگاه های روغـن 
سـازی بـا عرضـه روغـن پایـه در بـورس

 وی با بیان این که جهـت فروکش کردن التهـاب بازار 
روغـن موتـور، درخواسـت های کاذبی در حـال مطرح 
شـدن اسـت، گفـت: درخواسـت های کاذب، منجـر 
بـه تضعیـف سـهامداران عمـده ۴ پاالیشـگاه روغـن 
سـازی می شـود؛ ایـن درخواسـت های کاذب، مبنی بر 
عرضه کل روغـن پایـه تولیدی ایـن پاالیشـگاه ها در 
بورس اسـت؛ در حالی کـه همچنان تولیـد روغن های 
موتـوری با ضـرر انجـام می شـود، ایـن پاالیشـگاه ها 
سـود خود را با صادرات محصـوالت مازاد بـر نیاز داخل 
به دسـت می آورنـد و این اقـدام، سـودآوری آن هـا را از 
بیـن می بـرد. نیکوهمت تصریـح کـرد: اگر قرار باشـد 
روغن پایه صادراتـی به بـازار داخل برگـردد و در اختیار 
روغن سـازان کوچک قرار گیـرد، هـم در بازارهای بین 
المللی و هم در بازارهـای داخلی، التهاب جدیـدی را به 
وجود مـی آورد. در حوزه تجـارت خارجـی، ارز حاصل از 
صادرات شـرکت های کوچک، به شـبکه نیمایـی وارد 
نمی شـود؛ در حالی که ۴ پاالیشـگاه روغن سازی مانند 
شـرکت های پتروشـیمی، موظف به عرضه ارز حاصل 
از صادرات خود، به شـبکه نیمایی نظام بانکی هسـتند. 
وی افـزود: شـرکت های کوچـک، از اختـالف نـرخ 

ارز آزاد و نیمایـی، اسـتفاده هایی می کننـد کـه بتواننـد 
روغـن خـود را بـا حجـم باالتـر، اما بـا قیمـت پایین تر 
صـادر کننـد کـه ایـن موضـوع، قیمـت بـازار جهانـی 
محصـوالت روانـکار را کاهـش می دهنـد کـه سـبب 
زیان ۴ پاالیشـگاه بزرگ روغن سازی کشـور می شود. 
همچنیـن پایین تـر بـودن کیفیـت تولیـد ایـن روغن 
سـازان کوچک نسـبت به پاالیشـگاه ها، سـبب از بین 
رفتن سـهم ۱۷ درصدی ایـران از منطقـه خلیج فارس 
در بازارهـای بیـن المللـی صنعـت روانکار خواهد شـد. 
عضو انجمن پاالیشگاه های روغن سـازی ادامه داد: در 
نشریه های بین المللی آیسـیس و آرگوس، روغن های 
تولیـد ایـران، بـه صـورت برنـد ثبـت و قیمت گـذاری 
می شـود، اما فعالیت بـا کیفیـت پایین تر روغن سـازان 
کوچک، این برندهـا را از بیـن خواهد بـرد. همچنین با 
کاهـش سـودآوری پاالیشـگاه ها، طرح های توسـعه و 
ارتقای فنـاوری آن ها نیز تحت الشـعاع قـرار می گیرد. 
وی در پاسـخ به این سـؤال که پـس از کاهـش قیمت 
جهانی نفـت، آیـا قیمت محصـوالت پاالیشـگاه های 
روغن سـازی کاهـش می یابـد یا خیـر، گفـت: قیمت 
لوبـکات از حـدود ۱۸ هـزار تومان، بـه حـدود ۱۵ هزار 
تومـان کاهـش یافتـه و دسـتگاه های نظارتـی نیـز از 
این موضـوع اطالع دارنـد؛ به همین علت، پیشـنهادی 
مطـرح کرده ایـم که بـرای تغییـر قیمـت محصوالت 
این ۴ پاالیشـگاه، بازه های زمانی مشـخصی را در نظر 
بگیرند که متناسـب با متوسـط تغییر نرخ خوراک آن ها 
در آن بازه های زمانـی، نرخ محصوالت را مصوب کنند؛ 
یعنی این بازه هـای زمانی نبایـد آن قدر طوالنی باشـد 
که بـه شـرایط اضطـرار برسـیم. نیکوهمت در پاسـخ 
به این سـؤال کـه آیا روغـن سـازان کوچـک در زمانی 
کـه پاالیشـگاه های بـزرگ بـه مشـکل می خورنـد، 
می توانند به کاهـش التهاب بـازار روغـن موتور کمک 
کنند یا خیر، گفـت: تولید آن هـا به تولید پاالیشـگاه ها 
وابسـته اسـت و اگر پاالیشـگاه ها نیز نتوانسـتند تولید 
کننـد، بـه علـت کمبـود مظروفـات و افزایـش قیمت 
مـاده اولیه لوبـکات بود. بـه جـای تحویل هـزار و ۲۰۰ 
تـن روغـن پایـه بـه ایـن شـرکت های کوچـک، ۴۰ 
هزار تـن بـه آن هـا تحویـل دادیـم که اگـر تمـام این 
۴۰ هزار تـن را بـه بـازار تزریـق می کردنـد، التهابی به 
وجود نمی آمد. یـا کاماًل تزریق نشـده یا قطـره چکانی 
تزریـق کرده اند که نتوانسـتند التهـاب را کاهش دهند. 
وی گفـت: چهـار پاالیشـگاه روغـن سـازی، هـر ۲۴ 
سـاعت، تمامی اطالعـات تولید و فـروش خـود را وارد 
سـامانه های مختلف نظارتی می کننـد و امیدواریم که 
شـرکت های کوچـک روغـن سـازی نیز، همیـن طور 
مورد پایش قـرار گیرنـد تا بتـوان با اطمینـان گفت که 
اگر تولیـد پاالیشـگاه ها به مشـکل خـورد و روغن پایه 
را به شـرکت های کوچـک دادند، قطعاً محصولـی وارد 
بازار می شـود و از طـرق قانونی یـا غیر قانونـی، قاچاق 

یا احتـکار نمی شـود.
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مدیر مجموعـه تاریخـی فرهنگی و مذهبـی تخت فـوالد از برگزاری 
دوره معرفتـی تخـت فوالدشناسـی از نیمه نخسـت مهرماه خبـر داد. 
ابراهیـم عمرانی بـا اعالم ایـن خبر گفـت: مجموعـه تخت فـوالد از 
شـاخص ترین قطب های مذهبـی و تاریخـی در کشـور و از مهم ترین 
آرامسـتان های جهـان تشـیع بـه شـمار مـی رود و بـه همیـن دلیـل 
شـناخت ظرفیت هـای آن بـرای نسـل نوجـوان و جـوان و انتقـال 

مفاهیـم معنـوی و فرهنگـی این مـکان به آنهـا ضـرورت دارد.
او افـزود: به همین دلیـل تالش کرده ایـم با هدف معرفی داشـته های 
ارزشـمند این اثر تاریخـی و مذهبی، به برگـزاری دوره هـای معرفتی 

تخت فوالدشناسـی اقـدام کنیـم. عمرانـی تصریـح کـرد: دوره ویژه 
مهرمـاه سـال جـاری و طـی ۵ هفتـه برنامـه ریـزی شـده و روزهای 
جمعـه از سـاعت ۸ الـی ۱۲ برگزار می شـود. بـه گفته مدیـر مجموعه 
تاریخی فرهنگـی و مذهبی تخت فوالد در چهـار هفته اول، کالس ها 
به صورت تئوری اسـت و هفته پنجـم بازدید میدانـی از تکایای تخت 
فوالد انجـام می شـود. مدیـر مجموعـه تاریخـی فرهنگـی و مذهبی 
تخت فـوالد خاطرنشـان کـرد: عالقمنـدان می توانند جهـت ثبت نام 
به سـایت تخـت فـوالد بـه نشـانی www.takhtefoulad.ir مراجعه 

کرده و یـا با شـماره تلفـن ۰۹۰۲۸۰۱۱۳۵۵ تمـاس بگیرند.

مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی و مذهبی تخت فوالد خبر داد:

برگزاری دوره معرفتی تخت فوالدشناسی از نیمه نخست مهرماه

از روزی   مریـم عمـادی  
کـه مذاکـرات ویـن بـه طـور 
موقـت متوقـف شـد تـا زمـان 
تحریرایـن یادداشـت »حسـین 
امیرعبداللهیـان« وزیـر خارجـه 
تقریبـًا هـر روز یـک جملـه را 
بیـان می کنـد و آن ایـن کـه »در 
آسـتانه توافـق هسـتیم و تنهـا 
یکـی دو موضـوع باقـی مانـده 
اسـت که آمریـکا بایـد دربـاره آن 
تصمیـم بگیـرد.« ایـن در حالـی 
اسـت رئیـس جمهـور تاکیـد کرد 
کـه هنـوز چهـار شـرط ایـران 
اطمینـان آور،  )تضمین هـای 
راسـتی آزمایی عینـی و عملـی، 
رفع تحریم هـا به صـورت معنادار 
و پایـدار و بسته شـدن ادعاهـای 
سیاسـی دربـاره پادمـان( محقـق 
نشـده و ایران منتظر پاسخ امریکا 
در ایـن زمینـه اسـت. واقعیت این 
اسـت کـه ایـن تناقـض گویـی 
هـا در سـاختار دولـت، اعتبـار 
عمومـی  افـکار  پیـش  را  آن 
خدشـه دار می کنـد. امـا هـدف 
از ایـن وعده هـای بـه اصطـالح 
سـرخرمن چیسـت؟ در این راسـتا 
مدافعان امیرعبداللهیـان معتفدند 
وزیرخارجه ای کـه رئیس جمهور 
به مجلـس معرفـی کرد بـا اصول 
دیپلماسـی نـا اشـنا نیسـت. او در 
سـال های اخیر دیپلمات و مشـاور 
امور بین الملل بـوده و تحصیالت 
مرتبطـی هم داراسـت. در مسـئله 
مذاکـرات هسـته ای هـم وزارت 
خارجـه مجـری تصمیمات اسـت 
و در حـدود اختیاراتـی کـه دارد 
توانسـته کار را در دو کارگـروه 
مباحث هسـته ای و لغـو تحریم ها 
تمـام کنـد و حـاال مذاکـرات در 
انتظـار تصمیمات سیاسـی اسـت 
کـه بایـد در تهـران و واشـنگتن 
اتخـاذ شـوند. امـا منتقـدان بـر 
ایـن بـاور هسـتند کـه ایـن گونه 
موضـع گیری هـای مسـئوالن 
وزارت خارجـه یـا ناشـی از عـدم 
سـواد سیاسـی یـا اختیار نداشـتن 
مذاکـرات  موضـوع  در  آن هـا 
احیـای برجـام اسـت و هـدف 
ایـن گونـه وعده هـا ایـن اسـت 
کـه وضـع موجـود را در قالب یک 
سـری موضـع گیری هـا تبییـن 
کننـد. امـا واقعیـت ایـن اسـت 
کـه مذاکـره و دیپلماسـی یـک 
مسـیر پیچیـده اسـت کـه در آن 
بـا بازیگران متعـدد و منافع متضاد 
مواجهیـم، در مذاکـرات برجـام 
هم فقط ایـران حضـور نـدارد که 
هـر وقـت اراده کـرد آن را امضـا 
کنـد و بـه اجـرا درآورد بلکـه این 
توافـق طرف هـای دیگـری نیـز 
دارد. پـس زمـان حصـول توافـق 
زمانـی خواهـد بـود کـه اراده 
همـه طرف هـای دخیـل در آن 
بـر امضـای آن باشـد. خصوصـًا 
طرفی ماننـد آمریکا که بـه عنوان 
ابرقدرت اقتصادی و نظامی دارای 
بیشـترین پیچیدگی دیپلماتیک و 
سیاسـی اسـت. شـاید هـم هدف 
دیگر وزارت خارجـه از دادن وعده 
بـه حصـول توافـق در آینـده ای 
نزدیک، رساندن سـیگنال به بازار 
و ایجـاد آرامـش حتـی نسـبی و 
موقت به آن اسـت؛ چراکه انتشـار 
اخبـار مثبـت یـا منفـی از برجـام 
بـه لحـاظ روانـی تأثیر زیـادی در 
تشـدید فضای نوسـان قیمت ها و 

تـورم درجامعـه ایـران دارد.
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چهار شرط ایران روی 
زمین مانده است!

شفافیت رئیسی در روزهای 
غبارآلود مذاکره؛

عضو انجمن پاالیشگاه های روغن سازی:

عرضه روغن موتور نباید دو نرخی باشد

 دریا وفایی  در فضای واقعی بازار، تب و تاب افزایش قیمت ها 
از ملزومات و اقالم خوراکی گرفته تا غیرخوراکی به رغم آنچه که 
متصدیان حوزه اقتصادی کشور می گویند، نه فروکش کرده و نه 
حتی تثبیت شده است. وقتی از فروشنده ای درباره علت گرانی چندین 
باره یک کاال سؤال می شود همان پاسخ همیشگی را می دهد »گران 
می خریم و مجبوریم گران تربفروشیم«. اگرچه این نوع پاسخ ها نه 
چندان منطقی است و نه قانع کننده، با این حال واقعیت امروز توزیع کاال 
در سطح کشورمان است. از طرفی به نظر می رسد آنچه که مدتهاست از 
رونق افتاده، بازار آینده نگری های کوتاه مدت و بلند مدت است. دراین 
خصوص با شهباز حسن پور نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی به گفتگو نشستیم که درادامه می خوانید.

| هر چند ماه یکبار از مسئوالن مختلف می شنویم که اوضاع 
بهتر می شود و متاسفانه عماًل چنین تغییری مشاهده 
نمی شود. کجای کار ایراد دارد که حرف ها به اجرا تبدیل 

نمی شود؟
تا حدودی مخالف این صحبت هستم چون حداقل دردولت فعلی 
خصوصًا درماههای اخیر شاهد اتفاقات خوبی بودیم. قیمت ها تغییری 
نکرد و حداقل افزایش نداشته است. حتی می توانم بگویم تا سه ماهه 

آینده اوضاع اقتصادی کشور رو به بهبود است.

| اما اگر سری به گوشه و کنار بازار بزنید واقعیت امر چیز 
دیگری است.

بله، نمی گوئیم تخلف نیست و خب دستگاههای نظارتی و قضایی 
مربوطه باید سرعت و دقت عمل بیشتری داشته باشند. در اصل 
هفته هاست که دستورالعمل عدم تغییرنرخ کاالها ابالغ شده و خب 

چنانچه تخلفی صورت بگبرد حتمًا قابل پیگیری است.

| اینکه تا سه ماهه آینده وضعیت بهتر می شود بیشتر جنبه 
گفتار درمانی ندارد تا آشفتگی روانی ایجاد نشود؟

خیر، به هیچ عنوان گفتار درمانی نیست. با توجه به خریدهایی که در 
بحث اقالم کاالهای اساسی انجام شده، با توجه به اتفاقاتی که در 
دوسه ماهه گذشته رخ داده، با توجه به فروش نفت، دریافت مالیات 
از شرکت های بزرگ و تخصصی و نه از افراد خرده پا، آنچه که در 
کمیسیون اقتصادی بررسی انجام دادیم قطع به یقین شاهد ثبات نسبی 

بروضعیت بازار خواهیم بود.
یعنی کاهش قیمت هم خواهیم داشت؟  -

کاهش آنچنانی که شما فکرکنید یک مرتبه افت قیمت داشته باشیم 
نیست، اما ثبات مهمتر از کاهش است.

| اشاره کردید به فروش نفت و وصول طلب ها، خب اثرات 
این دریافتی ها در زندگی و معیشت مردم به چه شکل 

ملموس خواهد بود؟
با این پول ها بخشی از بدهی ها را داریم می پردازیم، اوراقی که قباًل 
در بحث طرح های عمرانی منتشر کردیم و پروژه هایی که انجام شده. 
تاکنون دولت درپرداخت بدهی اوراق موفق عمل کرده است. همچنین 
دربحث افزایش حقوق وضعیت بازنشستگان ترمیم شد، سبد معیشتی 
دارد پرداخت می شود. راجع سایر کارمندان دولت هم با دولت درحال 

رایزنی هستیم که انشاال حقوق آن ها هم ترمیم شود.

| اما همه مردم حقوق بگیر دولت نیستند، تکلیف سایر افراد 
اعم از کارگران و اقشار متوسط رو به پائین چه می شود که 

حتی از دریافت حقوق اداره کار هم محروم هستند و مثاًل 
توانایی خرید یک لبنیات و پروتئین ساده را هم ندارند؟

بله متاسفانه این واقعیتی است که درجامعه وجود داشت اما در دوسه 
ماهه گذشته شاهد کنترل وضعیت لجام گسیخته ای بودیم که شاهدش 
بودیم. این مهار امید می دهد که درماههای آینده با توجه به اطالعاتی 
که در مجلس داریم و خریدهایی که انجام شده و ذخائر کاالهای 
اساسی، تسلط بیشتری دوستان اقتصادی دولت بر وضعیت بازار داشته 

باشند و بتوانند کاالهای بیشتری را توزیع کنند. همچنین تعداد زیادی 
از واحدهای تعطیل شده به مدار تولید برگشتند، تعدادی از واحدهای 
نیمه تعطیل احیاء شدند. از تبصره ۱۸ مبلغ قابل قبولی پیش بینی شده 
که همه واحدهایی که با ۳۰ الی ۴۰ درصد دارند کار می کنند، بتوانند 
حداکثر تولید را داشته باشند. خب وقتی کاالیی را به وفور در بازار داشته 
باشیم قطعًا شاهد کاهش قیمت ها و در نتیجه استطاعت افراد کم درآمد 

برای خرید خواهیم بود.
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