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همایش ملی منطقه ای امنیت و فرهنگ سازی غذای حالل در اصفهان برگزار شد:

صادرات غذایی گام بلند استراتژیک

How to get rid of cockroaches naturally
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رئیس سازمان محیط زیست به اصفهان سفر کرد:

مسافری با تمییزترین اهداف
3

 
 برای جریان سازی قرآن در جامعه باید به مسائل 
علوم انسانی توجه داشت. با علوم انسانی می توان 
ابعاد و زاویه های گوناگون حیات فردی و اجتماعی 
بشر را شناخت و با ذهنی اندوخته از مسائل و 
نیازهای بشری به سمت قرآن رفت. ذهنی که از 
عرصه های حیات و زندگی انسانی آگاهی ندارد، 

نمی تواند پرسمان قرآنی ایجاد کند.
بومی سازی علوم انسانی در جامعه دینی، نیاز به 
گذر از دانش های بشری دارد و می توان با ذهنی 
پرسشگر به فهم و تفسیر آیات قرآن متناسب با 
نیازهای بشری پرداخت و این همان است که در 

حدیث امام علی )ع( از آن به استنطاق قرآن تعبیر 
شده است.

جریان سازی قرآن در جامعه، چند مرحله اساسی 
دارد؛ کشف وضعیت موجود در عرصه های 
گوناگون زندگی انسان که دانش های بشری در 
این خصوص می تواند کمک شایانی کند؛ کشف 
وضعیت مطلوب قرآنی با توجه به پرسش های 
به دست آمده از علوم انسانی. در این خصوص، 
می توان وضعیت و مبانی شناختی وضعیت مطلوب 
را از منظر قرآن به دست آورد. در این عرصه، 
روش شناسی های موجود کافی نیست و باید با 

توسعه در روش شناسی فهم قرآن، مدل های 
مطلوب قرآنی را کشف کرد و در نهایت، مکانیسم 
و راهبردهای تغییر وضعیت موجود به وضعیت 
مطلوب را به دست آورد. در اینجا، مطالعات 
راهبردی نقش مهمی در فرایندسازی و کشف 

مدل هایی مبتنی بر داده های قرآنی ایفا می کند.
در حوزه مطالعات قرآنی، مباحث معرفت شناختی و 
مبانی نظری در رابطه با علوم انسانی بر پایه قرآن 
انجام شده است، ولی در حوزه روش شناسی و 
به صورت کاربردی، به گونه ای که منتج به نظریه 

و دیدگاه قرآن شود، شاهد کاستی هایی هستیم.

حجت االسالم محمود رضا احمدیان
سرمقالـــه
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قرانی شدن جامعه چگونه میسر و ممکن است؟
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

 هر نوع فعالیت بانکی
منوط به تأیید بانک مرکزی شد

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

 220 واحد تولیدی غیر فعال اصفهان
به چرخه تولید بازگشت

چالش های نظام بانکی از زبان مدیرعامل بانک ملی ایران؛

 نظام بانکی، جدا از
نظام اقتصادی کشور نیست
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معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

جامعه با تجویزبی رویه وغیرمنطقی 
داروهای حیاتی مواجه است

چهره روز

 مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان در نشست خبری
با اصحاب رسانه:

پاالیشگاه اصفهان وظیفه تأمین سوخت 
۱۷ استان کشور را بر عهده دارد

8

مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان با اعالم اینکه این پاالیشگاه 
وظیفه تأمین سوخت ۱۷ استان کشور را بر عهده دارد، گفت: 
ازجمله مهم ترین طرح های پاالیشگاه اصفهان تکمیل طرح 

جامع زیست محیطی، بهبود فرایند و....

منبع: ایرنا

بانک کشاورزى در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (یک پارچه) خدمات (احداث ساختمان شعبه 
کاشان) به شماره ( 2001003560000001 ) را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/6/7 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز یک  شنبه تاریخ 14010/6/13

مهلت زمانى ارسال پیشنهاد: ساعت 14 روز چهار شنبه تاریخ 1401/6/23
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز پنج شنبه تاریخ 1401/6/24

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: 
آدرس : اصفهان خیابان مطهرى مدیریت بانک کشاورزى و تلفن 03132331030-249،250

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل 

تامین کننده/مناقصه گر“ موجود است. 

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى 
(یک پارچه) یک مرحله اى احداث ساختمان شعبه کاشان

نوبت دوم

شناسه آگهى: 1372556

آگهى تجدید مزایده
شهردارى سمیرم به استناد مصوبه شماره 53 مورخ 1401/2/12 شوراى محترم اسالمى شهر سمیرم در نظر 
دارد نسبت به فروش 4 پالك از اراضى واقع در خیابان سردار قائم مقامى، دو قطعه زمین در بلوار دانشگاه 
و یک قطعه زمین در خیابان مولوى به شماره پالك ها و مشخصات کامل مندرج در فرم شرایط آگهى با قیمت کارشناسى 
رسمى دادگسترى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1401/6/12 لغایت 1401/6/31 جهت اطالع از موقعیت 
پالك ها و قیمت هاى کارشناسى شده و اخذ اسناد تجدید مزایده به دبیرخانه شهردارى مراجعه و تا مورخ 1401/6/31 
نسبت به تحویل پیشنهادات خود اقدام نماید.شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه درج 

آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
زمان بازگشایى پاکت ها 1401/7/2 در محل شهردارى مى باشد.

میزان سپرده براى هر پالك در فرم شرایط آگهى مندرج شده است به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شماره تماس شهردارى: 03153665801

محمدامین علیخانى- شهردار شناسه آگهى: 1375187

نوبت اول

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: 88016649 - 88356308-  021            امور شهرستان ها:031-32274694  

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟
تلفن سفارش آگهى



در شـــهر
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رئیـس پلیـس فتـا اسـتان اصفهـان 
در خصـوص شـگرد کالهبـرداران بـا 
ارسـال لینک های جعلی در شـبکه های 
اجتماعی تحـت عنوان حـراج آخر فصل 

بـه شـهروندان هشـدار داد.
سـرهنگ سـید مصطفـی مرتضـوی 
رئیس پلیس فتا اسـتان اصفهـان اظهار 
کـرد: اخیـراً شـاهد شـیوه جدیـدی از 
کالهبرداری در فضای مجازی هسـتیم 
که طی آن مجرمان سـایبری با تبلیغات 
گسـترده در فضای مجـازی، بـا فروش 
کاالهـای ارزان قیمـت و طرح هـای 
وسوسـه انگیـز و تخفیفـات چشـمگیر 
پوشـاک، کیـف، کفـش، در شـبکه های 
اجتماعـی قصـد تطمیـع شـهروندان را 
داشـته و از ایـن طریـق کالهبـرداری 

. می کننـد
 وی افـزود: ایـن مجرمـان با مهندسـی 
اجتماعـی و چـرب زبانی اعتمـاد خریدار 
را جلب کـرده و از او می خواهنـد نیمی از 
پول کاالی سفارشـی خود را واریز کرده 
و پـس از دریافـت کاال مابقـی وجـوه را 
واریـز کننـد امـا متاسـفانه شـهروندان 
بعـداز واریز وجـوه به حسـاب کالهبردار 
هیـچ گونـه کاالیـی دریافـت نکـرده 
و کسـی پاسـخگو نبـوده و یـا کاالی 
تحویلـی بـه آنهـا تقلبـی و متفـاوت بـا 

کاالی انتخابـی اسـت.
تبلیغـات  بـه  اشـاره  بـا  مرتضـوی 
حراج هـای آخـر فصـل کـه شـاهد 
ارسـال درگاه هـای جعلـی و فیشـینگ 
در شـبکه های اجتماعـی هسـتیم و بـا 
سـرقت اطالعـات بانکـی شـهروندان 
حسـاب آنهـا را خالـی می کننـد، بـه 
شـهروندان توصیـه کـرد: مـردم فریب 
برخـی از پیام هـا و آگهی هـای منتشـر 
شـده در فضـای مجـازی، کانال هـا و 
گروه هـای شـبکه های اجتماعـی بـا 
وعده هـای حـراج آنالین، تخفیـف ویژه 
آخر فصـل و قیمت هایی بـاور نکردنی را 
نخورنـد و اگر قصدخرید آنالیـن را دارند 
حتمـًا از فروشـگاه های اینترنتـی دارای 
نمـاد اعتمـاد الکترونیـک خریـد کننـد.

تبلیـغ  خصـوص  در  همچنیـن  وی 
تورهـای زیارتـی، سـیاحتی، پیـش 
فـروش بلیـط هواپیمـا، قطـار و اتوبوس 
به صورت کذب در سـایت های واسـطه 
گر با هدف کالهبـرداری از شـهروندان 
گفـت: در بررسـی های صـورت گرفتـه 
مشخص شـد کالهبرداران با درج مبالغ 
ناچیزی کاربران را فریـب داده و اقدام به 
اخذ وجـه از آنـان می کننـد، در حالی که 

از ارائـه خدمـات خبـری نیسـت.

مراقب کالهبرداری 
به بهانه حراج های آخر 

فصل باشید

رئیس پلیس فتا استان اصفهان:

معــاون فرهنگــی، سیاســی نهــاد نمایندگــی 
ــور  ــگاه های کش ــری در دانش ــم رهب ــام معظ مق

ــرد: ــرح ک مط
توانمندســازی دانشــجویان فعــال در دوره 

» میــم حا «
معــاون فرهنگــی، سیاســی نهــاد نمایندگــی 

ــور  ــگاه های کش ــری در دانش ــم رهب ــام معظ مق
ــازی  ــب توانمندس ــه در قال ــدود ۵۰ برنام ــت: ح گف
دانشــجویان فعــال فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی 

ــد. ــزار ش ــور برگ ــر کش در سراس
خوش نویــس زاده،  مرتضــی  حجت الســالم 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــس نه رئی

در اســتان اصفهــان در مراســم اختتامیــه دوره 
توانمندســازی دانشــجویان فعــال فرهنگــی، 
ــان،  ــتان اصفه ــم( اس ــی )حامی ــی و اجتماع سیاس
ــه  ــرد: دوره توانمندســازی دانشــجویان ب ــار ک اظه
مــدت یــک هفتــه ویــژه دانشــجویان دختر و پســر 
برگــزار شــد، تــا دانشــجویان فعــال بتواننــد توانمند 

وارد دانشــگاه ها شــوند.
وی افــزود: در مقابــل ناهنجاری هــا نبایــد 
بی تفــاوت گــذر کــرد، دانشــجویان موظــف 
ــد  ــتادگی کنن ــا ایس ــر ناهنجاری ه ــتند در براب هس
و از هیــچ چیــز ترســی نداشــته باشــند. اگــر راه اهل 
بیــت )ع( را ادامــه دهیــم، قطعــًا ارزش هــای زیادی 
بــه دســت خواهیــم آورد. در بیانــه گام دوم انقــالب 
بــه عظمــت نقــش آفرینــی جوانــان متعهــد تاکیــد 
شــده اســت. جوانــان بایــد سرنوشــت خــود را 
ــر  ــور از بعضــی مســائل تنهــا ب ــرا عب بشناســند، زی

ــت. ــت اس ــده مل عه
ــرای  ــوع، ب ــه متن ــزاری ۵۰ برنام • برگ

آمــوزش دانشــجویان
همچنیــن حجت االســالم مهــدی فاطمــی 
ــاد نمایندگــی  ــاون فرهنگــی سیاســی نه ــور، مع پ

مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها در ایــن 
مراســم، اظهــار کــرد: در آغــاز تــالش داشــتیم تــا 
ــتفاده  ــد از تابســتان امســال اس دانشــجویان بتوانن
بهینــه داشــته باشــند و در جامعــه مفیــد واقــع 
شــوند، بنابرایــن حــدود ۵۰ برنامــه در قالــب 
توانمندســازی دانشــجویان فعــال را در سراســر 

کشــور برگــزار کردیــم.
ــی  ــا همــه عظمــت و مهربان ــد ب ــزود: خداون وی اف
خــودش، میلیاردهــا مخلــوق در کــره زمیــن خلــق 
ــاخص  ــای ش ــدام دارای ویژگی ه ــه هرک ــرده ک ک
هســتند. امــا اگــر در ویژگی هــا تفکــر شــود، 
ــی از  ــان دنیای ــات، خودش ــن مخلوق ــدام از ای هرک
ــد. در  ــی دارن ــم عجیب ــتند و نظ ــا هس پیچدگی ه
بیــن میلیاردهــا مخلــوق خداونــد، انســان مخلوقی 
اســت کــه بــا دیگــر مخلوقــات تفــاوت دارد و 
ــرد  ــه ف ــر ب ــی منحص ــی آن ویژگ ــاوت اساس تف

ــت. ــل اس عق
معــاون فرهنگــی سیاســی نهــاد نمایندگــی مقــام 
ــزود:  ــور، اف ــگاه های کش ــری در دانش ــم رهب معظ
عقــل شــرایط زندگــی انســان را بــا همــه مخلوقات 
متفــاوت می کنــد تــا انســان قــدرت انتخــاب پیــدا 

کنــد، ایــن قــدرت یــک دعــوای بیــن حــق و باطل 
ــه وجــود آورده  ــن انســان ب ــت اولی ــان خلق را از زم
ــق  ــن ح ــوای بی ــه دارد، دع ــت ادام ــا قیام ــه ت ک
ــی  ــت و ذهن ــی اس ــگ واقع ــک جن ــل÷ ی و باط

ــت. نیس
وی گفــت: در جنــگ حــق و باطــل چــاره ای 
ــی  ــید و حت ــو باش ــک س ــا در ی ــه تنه ــد ک نداری
اگــر تماشــاچی باشــید قطعــًا جــای شــما در ســپاه 
باطــل اســت، انســان بایــد انتخــاب کنــد و انتخاب، 
ــمنانی  ــروز دش ــاز دارد. ام ــد نی ــی و ب ــط خوب محی
ــاب  ــمن خط ــود را دش ــت خ ــه هیچ وق ــم ک داری
ــر  ــئولیت. پذی ــی مس ــراد کنون ــر اف ــد. اگ نمی کنن
ــم،  ــت بودی ــیر غیب ــون اس ــد اکن ــا نبای ــد م بودن
قــرآن تکلیــف را بــرای مــا تعییــن کــرده، مــا بایــد 
ــم. ــدات دور کنی ــان را از تهدی ــان و اطرافی خودم

ــران  ــران و پس ــوزش دخت ــم و آم • تعلی
ــم ــجو در دوره حامی دانش

ــم،  ــرح حامی ــر ط ــار، دبی ــید عط ــالم س حجت الس
ــه  ــرد: مجموع ــار ک ــرح، اظه ــن ط ــاره ای ــز درب نی
دفاتــر رهبــری در اصفهــان، همچــون کل 
ــجویان  ــک دانش ــه کم ــد ب ــم گرفتن ــور تصمی کش

ــداد  ــی را تشــکیل دهنــد. ایــن روی حلقه هــای میان
در دو هفتــه جداگانــه ویــژه دختــران و پســران 

ــد. ــزار ش ــجو برگ دانش
وی در تشــریح برنامه هــای ایــن دوره، توضیــح داد: 
ــی  ــوع و متفاوت ــای متن ــه برنامه ه ــن دو هفت در ای
برگــزار شــد کــه اگــر همدلــی دانشــجویان نبــود، 
اتفاقــی رقــم نمی خــورد، دوره را ابتــدا بــا خواندن و 
آمــوزش کتاب هــای درســی شــروع کردیــم و بعــد 
ــا  ــی و کارگاه ه ــت های معرفت ــه نشس ــا ب از ظهره
ــه نظــرات دانشــجویان  ــا توجــه ب پرداختیــم کــه ب

همگــی رضایــت داشــتند.
بــه گــزارش ایســنا، ســید عطــار ادامــه داد: 
همچنیــن شــب ها برنامه هــای متفــاوت و 
ــه  ــم ک ــزار کردی ــهدا را برگ ــیره ش ــری س روایتگ
عــالوه بــر برنامه هــای فرهنگــی، مســابقات 
ورزشــی و کتاب خوابــی در دو بخــش پســران و 
دختــران برگــزار شــد. در ایــن دو هفتــه بــه کمــک 
دانشــجویان و فــارغ التحصیــالن توانســتیم، 
ــون  ــتانی، همچ ــئوالن اس ــا مس ــت هایی ب نشس
ــرکت های  ــد از ش ــم و بازدی ــران فیل ــت اک نشس

دانــش بنیــان را برگــزار کنیــم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان:

قرارگاه ارتقای سالمت و امنیت اجتماعی در اصفهان تشکیل شد

محمـود اعتباریـان در همایش تجلیـل از داروسـازان در اصفهـان اظهار 
داشـت: داروسـازان نقش بـی بدیلـی در مدیریـت مصرف منطقـی دارو 

دارند و بایـد نظـارت دقیـق در این حـوزه اعمـال کنند.
وی با اشـاره به برخـی از مشـکالت در عرصه هـای مختلف داروسـازی 
گفـت: در عرصـه تولیـد دارو نیـاز اسـت دانشـکده داروسـازی گام های 

بزرگی بـردارد و مشـکالت صنعـت داروسـازی را رفـع کند.
معاون دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان تصریح کرد: بـا محدودیت هایی 
در این عرصه مواجهیم که باید جایگاه داروسـازان شـناخته شـده و ارتقا 

یابـد و وظایف اصلـی به آنها محول شـود.
اعتباریـان بـا اشـاره بـه اینکـه در پاندمـی کرونـا داروسـازان در تأمیـن 
ماسـک و واکسـن نقش اصلـی را ایفـا کردند و شـاهد کاهـش کرونا در 
جامعه شـدیم، گفـت: داروسـازان در تمامـی عرصه های سـالمت نقش 

دارنـد و بخوبـی آن را ایفـا کردند.
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان نیز در ادامه ایـن همایش گفت: 

تحویـل دارو در داروخانه ها باید بـه خدمت دارویـی تغییر یابد.
شـاهین شـیرانی اظهار داشـت: بیمار پس از مراجعـه به پزشـک در گام 
دوم بـه داروخانـه و داروسـاز مراجعـه می کنـد و ایـن اهمیـت و جایگاه 

داروسـازان را نشـان می دهـد.
وی بـا بیـان اینکـه داروخانه هـا بایـد ضمـن تحویـل دارو، مشـاوره، 
راهنمایی و توصیه پزشـکی الزم را به مـردم ارائه کنند، گفـت: داروخانه 
هویـت داروسـاز اسـت و همانطور که مطـب پزشـکان به اسـم آنها درج 
می شـود باید در سـطح داروخانه ها نیز این امر را شـاهد باشـیم و بیماران 

به خاطر دکتـر داروسـاز بـه داروخانه مرتبـط مراجعـه کنند.
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان گفـت: انجمن داروسـازان باید 
یک مرکـز پشـتیبانی دارویـی داشـته باشـد و ازدانـش آموختـگان این 
رشـته حمایـت کنـد نـه اینکه بـه حـال خـود رهـا شـوند و ایـن وظیفه 

دانشـگاه علـوم پزشـکی و نظـام پزشـکی نیز هسـت.
وی افـزود: الزم اسـت کـه در فضـای داروخانه هـا بـا پخـش کلیـپ 
آموزشـی در وقـت انتظار مـردم بـرای تحویل و مشـاوره دارویی، سـواد 
دارویـی را افزایـش یابـد و همچنیـن از فضـای مجـازی بـرای آموزش 

دارویـی مـردم بهره بـرداری شـود.
شـیرانی همچنیـن خواسـتار تخصیـص یکـی از قفسـه های دارویی هر 
داروخانـه بـه داروهـای سـنتی و گیاهـی شـد و گفـت: بخشـی از مردم 
تمایـل به مصـرف داروهـای گیاهـی و سـنتی دارنـد و باید این بسـتر از 
راه علمـی برای آنهـا فراهم شـود تـا از مراجعه بـه افراد غیـر متخصص 
اجتنـاب کننـد. رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان بـا اشـاره به 
اینکه بیشـترین واحدهای هایتک داروسـازی در کشـور بعـد از تهران و 
البـرز در اصفهـان فعالیت دارنـد، افـزود: تولیـد دارو باید با دیـد صادرات 

انجـام بگیرد.
وی در پایـان بـه طـرح دارویـار در ایـران اشـاره کـرد و گفت: تـا قبل از 
این طـرح بخـش عمـده ای از دارو بـه افغانسـتان قاچاق می شـد و برای 
حذف قاچـاق باید به سـمت اجرای طـرح دارویـار و نسـخه الکترونیکی 

می رفتیـم.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــذا و داروی دانش ــاون غ مع
اصفهــان گفــت: هــم اینــک در جامعــه بــا تجویز 
ــای  ــه داروه ــر هزین ــی و پ ــه، غیرمنطق ــی روی ب
حیاتــی مواجهیــم کــه بــرای رفــع ایــن معضــل 
ــگ داروســازان احســاس  ــه حضــور پررن ــاز ب نی

می شــود.

جامعه با تجویزبی رویه 
وغیرمنطقی داروهای 

حیاتی مواجه است

معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

گفت و گو

فرمانـده کل انتظامی کشـور گفت: 
یکی از افتخـارات بـزرگ همکاران 
من خدمتگـزاری به زائـران اربعین 
حسـینی اسـت و امسـال بیـش از 
۳۰ هـزار نیـروی پلیـس در عرصـه 
امنیـت ایـن راهپیمایی کـه نمایش 
قدرت اسـالم اسـت، حضـور دارند.

در یـادواره شـهدای فرماندهـی 
انتظامـی شهرسـتان خمینی شـهر 
بـا گرامی داشـت یـاد شـهدا اظهـار 
براهیمـی  داشـت: شـهید ناصـر ا
شهرسـتان  شـاخص  شـهید 
خمینی شـهر در سـال ۱۳۶۰ بـه 
جمهـوری  نتظامـی  ا عضویـت 
اسـالمی ایـران در آمـد، او بارهـا 
داوطلبانـه در دفـاع مقدس شـرکت 
کـرد و جانبـاز شـد و سـرانجام در 
سـال ۱۳۶۹ برای مقابله با اشـرار و 
قاچاقچیـان مواد مخدر بـه موقعیت 
کویـر سـیاه کـوه ناییـن رفـت و به 
همـراه ۳ نفـر از دیگـر همراهـان 
خود بـه شـهادت رسـید و بعـد از ۶ 
سـال که خانـواده ایـن شـهید هیچ 
اطالعـی از او نداشـتند همـکاران 
ما تکه هایـی از پیکـرش را در کویر 

پیـدا کردنـد.
وی اسـتقامت همسـر و فرزنـد این 
شـهید را سـتودنی دانسـت و گفت: 
امـروز امنیـت و آرامـش کشـور را 
بایـد  و  هسـتیم  شـهدا  مدیـون 
قـدردان همـه شـهدا و خانواده های 
معـزز آن ها باشـیم چـرا کـه اگر هر 
کـدام از شـهدا چـه شـهدای دفـاع 
مقـدس، چـه شـهدای مدافـع حرم 
و چـه شـهدای امنیت نبودنـد امروز 
ما این امینـت و آرامش را نداشـتیم.

یـاد  گرامی داشـت  بـا  اشـتری 
شـهیدان رجایی و باهنر و با تبریک 
هفتـه دولـت افـزود: ایـن شـهدا و 
همه شـهدای ما کـه چه قبـل و چه 

بعـد از انقالب اسـالمی به شـهادت 
رسـیدند همـه آن هـا باعـث آبیاری 

ایـن نظـام و انقـالب شـدند.
فرمانـده کل انتظامـی کشـور بیان 
کـرد: تـا روزی کـه کفـار هسـتند 
و مقابـل ارزش هـای مـا ایسـتادند 
مـا هـم در مقابـل دنیـای آن هـا 
خواهیـم ایسـتاد و ایـن راه چـه در 
داخل مرزهـا و چه در بیـرون مرزها 

ادامـه دارد.
وی با بیـان اینکه زنده نگاه داشـتن 
یاد شـهدا باعث مصونیـت جامعه از 
هر گونه آسـیب و انحراف می شـود، 
عنوان کـرد: امـروز جامعه مـا بیش 
از گذشـته به زنـده نگاه داشـتن یاد 
و خاطره شـهدا نیـاز دارد چون همه 
مردم به خصوص نسـل جـوان باید 
بداننـد شـهدا چـه کسـانی بودنـد 
و چـه کارهایـی بـرای مـا کردنـد و 
برپایـی ایـن گونـه یادواره هـا نیـز 

بیشـتر به سـود خودمان اسـت.

از  دیگـری  بخـش  در  اشـتری 
صحبت هـای خـود بـا اشـاره بـه 
قدردانـی مقـام معظـم رهبـری از 
حضـور مـردم در تشـییع باشـکوه 
حـاج قاسـم سـلیمانی، شـهدای 
مدافـع حـرم و بـه ویـژه حضـور 
گسـترده مـردم اصفهان در تشـییع 
پیکـر آیـت اهلل ناصـری در دیـدار با 
اعضای هیـأت دولت گفـت: حضور 
مـردم در صحنـه حافـظ ارزش ها و 

انقـالب اسـت.
فرمانـده کل انتظامـی کشـور بـا 
اشـاره بـه ویژگی هـای آیـت اهلل 
ناصـری عنـوان کـرد: ایـن مـرد 
بزررگـوار، عالمـی وارسـته، سـاده 
زیسـت، مردمـی و بـا اخـالص بود 
و ارادت ایشـان بـه حضـرت ولـی 
عصر )عـج( و مقـام معظـم رهبری 
بر کسـی پوشـیده نیسـت و مـا هم 
بایـد ایـن ویژگی هـا سرمشـق خود 

قـرار داده و احیـا کنیـم.

وی با اشـاره بـه راهپیمایـی اربعین 
دشـمن  کـرد:  اضافـه  حسـینی 
نمی خواهـد ایـن راهپیمایـی عظیم 
شـکل بگیرد، ایـن راهپیمایی باعث 
عزت و عظمت جهان تشـیع و همه 
مسـلمانان جهـان اسـت؛ یکـی از 
افتخـارات بـزرگ همـکاران مـن 
خدمتگـزاری بـه زائـران اربعیـن 
حسـینی اسـت و امسـال بیـش از 
۳۰ هـزار نیـروی پلیـس در عرصـه 
امنیـت ایـن راهپیمایی کـه نمایش 
قدرت اسـالم اسـت، حضـور دارند.

 اشـتری ادامـه داد: امـروز نیروهای 
امنیـت  عرصه هـای  در  پلیـس 
اجتماعـی، اخالقـی و اقتصـادی 
فعالیـت می کننـد و افتخـار دارنـد 
کـه بـه عنـوان سـربازان والیـت 
خدمتگـزار مـردم باشـند و مـردم 
بصیـر و والیـی مـا نیـز بـا تمـام 
توان، قـدرت و اقتدار خـود در مقابل 
دشـمن ایسـتادند و ایـن سـنگر را 

رهـا نخواهنـد کرد، چـون بـا امام و 
رهبـری عهـد و پیمـان بسـتند.

فرمانـده کل انتظامی کشـور با بیان 
اینکـه امـروز اگـر مـا می خواهیـم 
شـهدا از مـا راضـی باشـند بایـد راه 
آن هـا را ادامه دهیم و راه شـهدا هم 
تبعیـت و پیـروی از مقـام معظـم 
خاطرنشـان  اسـت،  رهبـری 
در  شـهدا  همـه  توصیـه  کـرد: 
وصیت نامه هـای خـود بـه تبعیـت 
و پیـروی از والیت اسـت و آیت اهلل 
ناصـری نیـز فرمـود، گوشـتان بـه 

دهـان رهبـری باشـد.
ــر  ــم اگ ــا ه ــروز م ــت: ام وی گف
ــخصی  ــی ش ــم در زندگ می خواهی
ــق باشــیم و  ــود موف ــی خ و اجتماع
ــد  ــا می خواهن ــردان م ــر دولتم اگ
ــق  ــردم موف ــه م ــزاری ب در خدمتگ
باشــند بایــد از رهبــری پیــروی 
کننــد و گوش شــان بــه دهــان 

ایشــان باشــد.

امنیت و آرامش کشور مدیون شهدا است
فرمانده کل انتظامی کشور در یادواره شهدای فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر:
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پـس از برگـزاری مجمـع عمومـی انتخاباتـی، اعضـای هیئت رئیسـه، بـازرس و اعضـای 
علی البـدل انجمـن ورزشی نویسـان اسـتان اصفهـان مشـخص شـدند.

به گزارش ایمنا، در مجموعه سـرای عطار، مجمع عمومی انتخاباتی انجمن ورزشی نویسان 
اسـتان اصفهان با حضور عبدالحمید احمدی رئیس انجمن ورزشی نویسـان کشور، منوچهر 
زندی مؤسـس انجمن و مسـئول شهرسـتان ها، فهیمه مشـکی باف مدیر امور اسـتان های 
انجمن، حجت اهلل جیرودی بازرس انجمن، کاندیداهای هیئت رئیسـه و جمعی از خبرنگاران 

و عکاسان اسـتان اصفهان برگزار شد.
در نهایت از بین ۸۱ نفر، ۵۱ نفر از اعضای انجمن ورزشی نویسـان اسـتان اصفهان با حضور 

در مجمع به نفـرات مدنظـر خـود رأی دادند و اعضـای هیئت رئیسـه، علی البـدل و بازرس 
این انجمن مشـخص شدند.

اعضای نهایی هیئت رئیسـه، علی البـدل و بازرس انجمن ورزشی نویسـان اسـتان اصفهان 
بر اسـاس آرا به شـرح زیر اسـت: امین کریمیان )۴۳ رأی( - هیئت رئیسـه، مسـعود افشاری 
)۴۱ رأی( - هیئت رئیسـه، داود کیانـی )۳۲ رأی( - هیئت رئیسـه، امیـر عطابخـش )۲۸ 
رأی( - هیئت رئیسـه، عزیـزاهلل مشـفقی )۲۸ رأی( - هیئت رئیسـه، الهـه موالدوسـت )۲۶ 
رأی( - هیئت رئیسـه، حمیـد وزیـرزاده )۱۶ رأی( - هیئت رئیسـه، مینا عباس پـور و فاطمه 

کاویانـی )۱۵ رأی( - اعضـای علی البـدل، علیرضـا بهزادیـان )۲۷ رأی( – بازرس.

اعضای هیئت رئیسه 
انجمن ورزشی نویسان 
اصفهان مشخص شدند

با برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی؛

خبر
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نمایشــگاه برگزیــدگان دوره جدیــد جایــزه بین المللــی 
عکــس تیفــا بــا همــکاری خانــه لوســی کاشــان در گالری 

ــان برگزارشــده اســت. ــون اصفه اکن
ــنا  ــه ایس ــگاه ب ــن نمایش ــر ای ــن بخت، مدی ــین روش حس
ــو در ســال ۱۳۹۳  ــی عکــس توکی ــزه بین الملل ــت: جای گف
ــا هــدف رســمیت بخشــی،  ــی« ب توســط »حســین فرمان
ارائــه پــاداش و تبلیــغ بــرای عکاســان برجســته از سراســر 
ــام  ــا ن ــه ب ــی ک ــزه بین الملل ــن جای ــد. ای ــان ایجــاد ش جه
ــده  ــان برگزی ــود عکاس ــناخته می ش ــاری )Tifa( ش اختص
جهــان را بــا جوامــع خــالق در شــهرهای توکیــو در ژاپــن، 
ــران  ــان در ای ــتان و کاش ــری در مجارس ــت و هانگ بوداپس
پیونــد می دهــد تــا بســتر مناســبی بــرای ارائــه آثــار خــود 

ــد. ــرای آن هــا فراهــم کن ــد ب ــه بازارهــای جدی ب
او ادامــه داد: ایــن جایــزه به صــورت ســاالنه برگــزار 
می شــود و نمایشــگاه برگزیــدگان دوره جدیــد جایــزه 
بین المللــی عکــس تیفــا کــه شــامل ۲۲ عکــس بــا 
موضوعــات مختلــف شــامل تبلیغــات، معمــاری، هنرهــای 
زیبــا، طبیعــت، مســتند اجتماعــی و علمــی هســتند 
بعدازآنکــه در خانــه لوســی کاشــان به عنــوان مجموعــه ای 
فرهنگــی در قلــب بافــت تاریخــی کاشــان ارائــه شــدند از 
ــه  ــان ب ــون اصفه ــری اکن ــز در گال ــهریورماه نی ــم ش هفت
نمایــش گذاشته شــده اند کــه ایــن نمایشــگاه تــا روز 

ــت. ــر اس ــهریورماه دای ــم ش هفده
ــش  ــه نمای ــار ب ــت: آث ــری گف ــداد هن ــن روی ــر ای مدی
ــس  ــی عک ــزه بین الملل ــد جای ــده در دوره جدی گذاشته ش

تیفــا توســط عکاســانی ازجملــه جاویــد تفضلــی، جودیــت 
ــه،  ــر دارب ــتی، والت ــه، کریســتین باِس ــاالری، یوشــیک آب ب
ــتو، جیانفرانکــو ِمراتــی و گابریــال  ــو باِس ــاِرس، متئ لیــال ف
تپلیــکا عکاســی شــده اند؛ ایــن آثــار بعــد از انتخاب توســط 
معتبرتریــن هیئــت داوران دنیــای عکاســی و ضمــن اهدای 
جوایــز نقــدی، در شــهرهای توکیو، بوداپســت و کاشــان به 
نمایــش گذاشــته شــدند و امیدواریــم ایــن نمایشــگاه را در 

ــم. ــه کنی ــز ارائ ــا نی ــد و ایتالی کشــورهای تایلن
بــه گــزارش ایســنا عالقه منــدان می تواننــد بــرای 
تماشــای نمایشــگاه دوره اخیــر برگزیــدگان جایــزه 
ــع در  ــون واق ــری اکن ــه گال ــا ب ــس تیف ــی عک بین الملل
ــان، بن بســت ششــم، پــالک ۱۵۳  ــان مارن اصفهــان، خیاب

ــد. ــه کنن مراجع

هفتم شهریورماه تا روز هفدهم شهریورماه؛
 عکس های برگزیده تیفا در گالری اکنون دیدنی شد
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شهرستان

Isfahan News

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
شهرستان کاشان گفت: ایجاد مخزن های 
ذخیره آب، یکی از راهکارها برای عبور از 
تنش آبی در مناطق شمال استان اصفهان 
است که در هفته دولت، دو مخزن در این 

منطقه به بهره برداری رسید.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  اسدی  محمدرضا 
هفته  از  روز  ششمین  در  کرد:  اظهار 
دولت، مخزن پنج هزار مترمکعبی شهر 
 ۶۰ از  بیش  اعتباری  با  بیدگل  و  آران 
وی  رسید.  بهره برداری  به  ریال  میلیارد 
افزود: با بهره برداری از این مخزن، حجم 
از  بیدگل  و  آران  آب  ذخیره  مخزن های 
۱۴ میلیون لیتر به ۲۰ میلیون لیتر در روز 
افزایش پیدا می کند که حدود ۳۰ درصد 
حجم مخازن ذخیره این شهر از ابتدای 

تأسیس شرکت آب و فاضالب است.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
وجود  با  کرد:  تأکید  کاشان،  شهرستان 
تنها  بیدگل  و  آران  بارش ها،  کاهش 
که  است  کشور  کویری  شهرستان 
هیچ کدام از ۱۱ روستای آن در تابستان 
آبرسانی  و  آب  قطعی  مشکل  امسال 
کرد:  تصریح  اسدی  است.  نداشته  سیار 
کاشان  دشت  آبریز  حوزه  در  بارندگی ها 
کم آبی  که  داشت  درصدی   ۷۰ کاهش 
و خشکسالی این منطقه را تشدید کرد، 
آب  مصرف  در  صرفه جویی  بنابراین 
بیش از پیش ضروری است. وی گفت: 
 ۲۰۰ طریق  از  لیتر  میلیون   ۲۱۶ روزانه 
 ۴۶۰ جمعیت  برای  عمیق  چاه  حلقه 
و  پوشش شرکت آب  نفری تحت  هزار 
فاضالب کاشان پمپاژ می شود که سرانه 
لیتر در شبانه روز  نفر ۴۷۰  برای هر  آب 
در پیک مصرف است. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب شهرستان کاشان، افزود: 
مکعبی  متر  مخزن ۵۰۰  از  بهره برداری 
بر ۳۵  بالغ  اعتباری  با  روستای »رحق« 
میلیارد ریال از دیگر برنامه های شرکت 
آب و فاضالب کاشان در هفته دولت بود 
که از محل بودجه ملی و مردمی تأمین 
اعتبار شده است. همچنین فرماندار آران 
و بیدگل به ایسنا گفت: ما نمی توانیم به 
مدیریت تأمین آب بسنده کنیم، بلکه باید 
به سمت مدیریت مصرف آب هم حرکت 
کنیم تا بتوانیم از آبی که از اعماق زمین به 
سختی خارج می شود بهترین بهره برداری 
را داشته باشیم. علی اکبر رضایی افزود: اگر 
گزاف  هزینه های  جای  به  این  از  پیش 
با  شهروندان  آب،  تأمین  مدیریت  برای 
مدیریت مصرف آب آشنا شده بودند، امروز 

با مشکل بحران کم آبی روبرو نبودیم.
آب  مصرف  مدیریت  کرد:  تأکید  وی 
عمده ای  بخش  کشاورزی،  بخش  در 
از مشکل کمبود آب را حل می کند که 
و  کشت  الگوی  تغییر  آن،  نخست  گام 
آبیاری محصوالت است و  بهبود فرایند 
هوشمندسازی کنتور آب چاه ها و تدوین 
طرح های تشویقی برای کشاورزان برای 
کشت محصوالت کم آب بخشی از این 

فرآیند است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان 
مطرح کرد؛

مخزن های ذخیره آب؛ 
 راهکاری برای عبور از

تنش آبی

خبر روز
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علی سـالجقه رئیس سـازمان محیط زیست در سـفر به اصفهان، سامانه پایش 
گازهـای فـرا محیطی پاالیشـگاه اصفهـان، طرح عمرانی مدرسـه خیرسـاز در 
شـهر ُدرچـه و بـاغ بانـوان شـهر کوشـک از توابـع شهرسـتان خمینی شـهر در 

غرب اصفهـان را افتتـاح کرد.

گزارش تصویری

رئیس سازمان محیط زیست به اصفهان سفر کرد:

مسافری با تمییزترین 
اهداف

بانک  به  مجلس  مصوبه  گفت:  اقتصادی مجلس  کمیسیون  سخنگوی 
مرکزی اجازه می دهد که از ابزارهای مشخص شده در چارچوب قوانین 

برای حفظ ارزش پول ملی استفاده کند.
بانک  قانون  اصالح  طرح  بررسی  جزئیات  خصوص  در  طغیانی  مهدی 
مرکزی در صحن علنی مجلس گفت: ماده ۳۷ طرح مذکور مهمترین 
مصوبه مجلس شورای اسالمی بود که انجام هر گونه عملیات بانکی، 
ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری )لیزینگ(، ایجاد شعبه، باجه یا 
نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت و مانند آن را منوط به تأیید 

ارائه  و  انجام عملیات  ماده  این  اساس  بر  بانک مرکزی کرد، همچنین 
خدمات بانکی از طریق پایگاه های اینترنتی، برنامه های کاربردی بر بستر 
تلفن همراه و مشابه آن نیز منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی می شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در ماده ۴۴ طرح 
اصالح قانون بانک مرکزی که به تصویب نمایندگان رسید، به مدیریت 
از  شناور نظام ارزی کشور اشاره و به بانک مرکزی اجازه داده شد که 
ابزارهای مشخص شده در چارچوب قوانین برای حفظ ارزش پول ملی که 

مهمترین دغدغه اقتصاد کشور بوده استفاده کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد: همچنین در ماده ۴۵ طرح 
مذکور برای ایجاد انضباط مالی در موسسه های اعتباری در حوزه برداشت 
از ذخایر بانک مرکزی که در زندگی مردم به شکل خلق اعتبار بانکی و 
تورم نمود پیدا می کند، چار چوب گذاری شده است. همچنین در زمینه 
تأمین مالی طرح های توسعه ای، فعال سازی زنجیره های تولید، گسترش 
زیرساخت ها، توسعه فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه ساخت مسکن و نیز 
موارد مورد نیاز کشور با تصویب بانک مرکزی و با توجه به شرایطی که 
در حوزه پولی کشور وجود دارد، امکان ایجاد خط اعتباری پیش بینی شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

هر نوع فعالیت بانکی، 
منوط به تأیید بانک 
مرکزی شد

با  خدماتی  گفت: سه طرح  میمه  و  شاهین شهر  فرماندار 
راستای  در  اعتبار  تومان  میلیون  و ۶۵۰  میلیارد  اعتبار ۶ 
این  در  میمه  شهروندان  رضایت  جلب  و  خدمت رسانی 

بخش به بهره برداری رسید.
سید محمدرضا کاظمی طبا، در آیین افتتاح و بهره برداری از 
طرح های خدماتی بخش میمه که به مناسبت هفته دولت 
با حضور معاون مدیرکل امور شهری استانداری اصفهان 
برگزار شد اظهار کرد: یک کارگاه دوزندگی خصوصی به 
تومان  میلیارد   ۳ حدود  و  زیربنا  مترمربع  مساحت ۱۵۰۰ 
دوزندگی  کارگاه  این  می رسد.  بهره برداری  به  اعتبار 
خصوصی که برای تجهیز بخش دوخت و دوز آن بیش 
از ۲ میلیارد تومان هزینه شده است برای ۵۰ نفر از بانوان 
توانخواه، بدسرپرست و سرپرست خانوار اشتغال همراه با 

بیمه ایجاد کرده است.
وی با اشاره به تولید پالتو و مانتو در این کارگاه، ادامه داد: با 
عملیاتی شدن فاز دوم این کارگاه و به بهره برداری رسیدن 
آن در بخش برش، فرصت اشتغال برای ۵۰ بانوی دیگر 

فراهم خواهد شد.
به گزارش ایسنا، فرماندار شاهین شهر و میمه با بیان اینکه 
و جاده  به جنوب  میمه در محور مواصالتی شمال  شهر 
ترانزیت منتهی به آن با تردد روزانه بیش از ۱۰ هزار خودرو 
واقع شده است، تصریح کرد: مقر فرماندهی انتظامی در 
از  میمه  جاده  امنیت  تأمین  و  راه  پلیس  استقرار  راستای 
جنوب تا پلیس راه مورچه خورت و از شمال تا دلیجان در 
زیربنای ۷۰ مترمربع با اعتبار ۶۵۰ میلیون تومان در مدت 

۴ ماه احداث و به بهره برداری رسید.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان 
بومی در چرخش سرمایه نهادهای خدمتگزار، خاطرنشان 
 ۲۱۰ متراژ  در  شهرداری  همت  به  میمه  روز  بازار  کرد: 
مترمربع با اعتبار یک میلیارد تومان در راستای اشتغال ۱۰ 

نفر از بومیان شهر میمه به بهره برداری رسید.
چندین  گشایش  و  بهره برداری  از  همچنین  طبا  کاظمی 
طرح عمرانی، خدماتی، کشاورزی در پایان هفته با حضور 

مسئوالن ملی و استانی در شهرستان خبر داد.

رئیـس اداره کتابخانه هـای عمومـی شهرسـتان کاشـان از اهـدای یک هـزار و ۸۵۴ جلد 
کتاب توسـط شـهروندان و ناشـران بـه این نهاد خبـر داد.

زینـب سـادات واسـعی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: طـرح »بحـار کتـاب، انـوار 
دانایـی« بـا هدف ترویج فرهنگ اهدای کتاب توسـط شـهروندان، تأمیـن منابع کتابخانه 
بـه ویـژه در مناطق کمتر توسـعه یافتـه و افزایش فعالیت های ترویجی اجرا شـده اسـت.

وی افـزود: طـرح بحـار کتاب، از ۲۰ مرداد آغاز شـده و تا ۱۵ مهرمـاه ادامه دارد و تاکنون 
ارزش کتاب هـای اهدایـی بـه رقـم ۶۷۸ میلیـون ریـال رسـیده اسـت کـه جهـت به روز 

رسـانی کتاب هـا بـه کتابخانه های عمومی ارسـال خواهد شـد.
واسـعی تصریـح کـرد: کتاب هـای اهدا شـده شـامل کتاب هـای کمک آموزشـی مربوط 

بـه همـه دوره هـا و رشـته های تحصیلـی و کتاب هـای جدیـد حـوزه کـودک اسـت کـه 
می توانـد بـرای جـذب مخاطـب بـه کتابخانه مؤثر باشـد.

رئیـس اداره کتابخانه هـای عمومـی شهرسـتان کاشـان، افـزود: تاکنـون انتشـارات بنیاد 
قلـم چـی، قدیانـی، نردبـان، پرسـتو و مبتکـران در طرح اهـدای کتاب بـه کتابخانه های 
شهرسـتان کاشـان مشـارکت کرده اند که انتظار داریـم فعاالن حوزه کتاب و شـهروندان 

بیشـتری در ایـن کار خیرخواهانه همراه شـوند.
وی گفـت: شهرسـتان کاشـان دارای ۲۱ بـاب کتابخانه اسـت کـه ۱۶ مـورد آن دولتی و 
پنـج مـورد آن نیـز به صورت مشـارکتی اداره می شـود که بـا وجود ۳۲۰ هـزار جلد کتاب، 

۱۳ هـزار نفر عضـو دارند.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: سه 
دانش آموز آموزشگاه تیزهوشان فرزانگان امین 
آران و بیدگل موفق به کسب رتبه های برتر در 
انفرادی  والیبال  رشته  در  سمپاد  ورزشی  المپیاد 

شدند.
المپیاد  اله مشرقی اظهار داشت: در این  رحمت 
و  فخر  زهرا  والیبال  رشته  در  و  سمپاد  ورزشی 
محدثه حسن زاده موفق به کسب رتبه نخست 

و الهه شفایی مقدم حائز رتبه دوم شدند.
المپیاد  به  این مسابقات،  برتر  نفرات  افزود:  وی 
برگزار  رامسر  در  شهریورماه   ۱۲ که  کشوری 

می شود راه یافتند.

و  مطالبـات  بـه  گفـت:  شـهرضا  اسـالمی  شـورای  عضـو 
خواسـته های شـهروندان بـه منظـور بهبـود وضعیـت حمل و 
نقـل اهمیت بسـیاری قائل هسـتیم. باتوجه به مطالبـات مردم 
از وضعیت حمل و نقل عمومی شـهرضا همایش هم اندیشـی 
با حضـور مدیرعامل اتحادیه تاکسـیرانی های شـهری کشـور، 
اعضـای هیئت مدیـره اتحادیه های تاکسـیرانی و اتوبوسـرانی 
شـهری کشـور و رؤسـای سـازمان های حمـل و نقـل عمومی 
شهرسـتان های اسـتان اصفهان به منظـور تبادل نظـر درمورد 
بررسـی مسـائل و مشـکالت حـوزه حمـل و نقل برگزار شـد.

وی افزود: این همایش در دو بخش جلسـه پرسـش و پاسـخ و 
کارگاه آموزشـی بـا حضور مدیر عامل اتحادیه تاکسـیرانی های 
نقـل  و  حمـل  مدیریـت  سـازمان  رئیـس  کشـور،  شـهری 

شـهرداری شـهرضا، تاکسـیداران و مدیـران آژانـس تلفنـی در 
سـالن کنفرانس شـهرداری تشـکیل شـد.

عضـو شـورای اسـالمی شـهرضا بیـان کـرد: پـس از بحث و 
تبـادل نظر بر نقطه نظرات مسـئولین از جمله نوسـازی ناوگان 
تاکسـیرانی، دو گانـه سـوز نمـودن نـاوگان، پیگیـری جهـت 
تسـریع در فرایند برقـراری بیمه تاکسـیداران فاقد بیمه، تعیین 
و تکلیـف شـرکت های اینترنتـی به منظـور قانونمنـد کـردن 
فعالیت هـای ایـن گونـه شـرکت ها، طـرح توسـعه و افزایـش 
تاکسـی بـا تسـهیالت کـم بهـره، ارائه راهـکار مناسـب برای 
افزایـش نـرخ کرایه نـاوگان، پیگیری به منظـور خرید اتوبوس 
واحـد شـهری بـا نـرخ دولتـی و مباحـث دیگـر در این جلسـه 
کـه مقرر شـد جمـع بندی و به مسـئوالن اسـتانی و کشـوری 

ارجاع داده شـود.
جـاوری تصریـح کـرد: در ادامـه این همایش مسـئولین ضمن 
بازدیـد از تعمیـر و بازسـازی اتوبوس هـای واحـد شـهری در 
کارخانـه نوین شـهرضا ابـراز خرسـندی و از رونـد تولید محور 
و اقدام ارزشـمند شـهرداری شـهرضا تشـکر و قدردانی نمودند.

وی ادامـه داد: خوشـبختانه در ایـن دوره از مدیریـت شـهری 
توجـه بسـیار خوبـی بـه حـوزه حمـل و نقـل شـهری صورت 
گرفتـه و بـا هدف کمـک به محیط زیسـت، توجه بـه مبلمان 
شـهری و از همـه مهمتـر احتـرام بـه مطالبات و خواسـته های 
شـهروندان قدرشـناس شـهرضا و بـه منظـور بهبـود وضعیت 
حمـل و نقـل عمومـی شـهری، اتوبوس هـا پـس از بازسـازی 
در آینـده ای نزدیک به چرخه خدمات رسـانی بازخواهند گشـت.

آب  گفت:  گلپایگان  شهرستان  فرماندار 
آشامیدنی سال گذشته وضعیت خوبی نداشت 
و تمام تالشمان این است که با پیگیری های 
الزم دیگر شاهد طعم بد و بو در آب شهرستان 

نباشیم.
محمدرضا عسگریان، در جلسه شورای اداری 
شهرستان، اظهار کرد: طی یک سال گذشته 
دولت فعلی نهایت تالش خود را به کار بست 
خزانه  کرونا،  نامطلوب  شرایط  به  توجه  با  و 
خالی و بدهی های موجود که دولت دست به 
گریبان آن بود بعد از گذشت یکسال از عمر 
دولت، به توقیفات خوبی دست پیدا کرده ایم 
اتخاذ  با  دولت  ترجیحی،  ارز  موضوع  در  و 

سیاست شجاعانه وارد میدان شد.
وی ادامه داد: امور زمین مانده در شهرستان 
را دنبال می کنیم. آب آشامیدنی سال گذشته 
این  وضعیت خوبی نداشت و تمام تالشمان 
شاهد  دیگر  الزم  پیگیری های  با  که  است 
و  نباشیم  شهرستان  آب  در  بد  بوی  و  طعم 
سفر ریاست جمهوری به استان برکات زیادی 
را به همراه داشت. به گزارش ایسنا، فرماندار 
امیدی که مردم  به  با توجه  گلپایگان گفت: 
به دولت فعلی دارند انتظاراتشان بیشتر شده 
است و این کار ما را سخت تر می کند. بنابراین 
نیازمند نگاه ویژه استان به شهرستان گلپایگان 
تا  هستیم  ادارات  اختیارات  حوزه  افزایش  و 

مردم تردد کمتری به اصفهان داشته باشند.
فرماندار گلپایگان گفت: پروژه های هفتهش 
از ۲۳۰  بیش  اعتباری  با  گلپایگان  در  دولت 
میلیارد تومان به بهره برداری می رسد. بخشی 
از این اعتبار توسط دولت و بخش دیگر توسط 

بخش خصوصی تأمین شده است.
شهرستان  سپاه  فرمانده  ادامه  در  همچنین 
شامل  حفاظتی  خود  کرد:  اظهار  گلپایگان 
تمام نهادها، سازمان ها و حتی فروشگاه های 
برقراری  در  ما  تمام  می شود.  و...  خصوصی 
بر  امنیت  اذهان  در  و  هستیم  سهیم  امنیت 
است.  انتظامی  نیروی  و  بسیج  سپاه،  عهده 
ادارات تا سال گذشته در برقراری امنیت در 
اداره خود نقشی نداشتند اما سال گذشته سه 
مرحله برنامه برای خود حفاظتی ادارات برگزار 

شد.
یادآورشد:  میرکریمی  عباس  سید  سرهنگ 
فرهنگ خود حفاظتی باید در ادارات نهادینه 
شود. مسئول هر اداره، مسئول برقراری امنیت 
اداره  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  و 
خود است. همانطور که برای پاسخگویی به 
مردم سیستمی را آماده کرده اید باید از تمام 
ظرفیت ها نیز در خود حفاظتی استفاده کنید. 
ندارد  زمینه وجود  این  بخشی نگری هم در 
سرلوحه  را  مراقبتی  خود  باید  ادارات  تمام  و 

برنامه های خود قرار دهند.
گلپایگان  شهرستان  پاسداران  سپاه  فرمانده 
گفت: در راستای خود حفاظتی ادارات، سال 
گذشته سه مرحله برنامه اجرا کردیم و براساس 
آنچه که از استان ابالغ شده به ادارات ارسال 
شد که برخی از ادارات پاسخ دادند برخی هم 
هنوز پاسخی ندادند که در زمینه خودمراقبتی 
چه طرحی دارند، در اجرای این طرح برخی 
 ۱۰ و   ۹ نداشتند.  را  الزم  اهتمام  ادارات  از 
در  ادارات  حفاظتی  خود  طرح  شهریورماه 

شهرستان اجرا می شود.

فرماندار شاهین شهر و میمه خبر داد:

بهره برداری از سه طرح خدماتی

رئیس اداره کتابخانه های کاشان خبر داد:

اهدای ۱۸۵۴ جلد کتاب به کتابخانه ها

 مدیر آموزش و پرورش
آران و بیدگل:

کسب رتبه های برتر در 
المپیاد ورزشی سمپاد

فرماندار گلپایگان:

نیازمند نگاه ویژه استان به گلپایگان هستیم

عضو شورای اسالمی شهرضا خبرداد؛

توجه به مطالبات شهروندان به منظور بهبود وضعیت حمل و نقل

بـه  گفـت:  سـمیرم  فرمانـدار 
مناسـبت هفته دولـت پنج طرح 
عمرانـی در سـمیرم افتتـاح و به 

رسـید. بهره بـرداری 
مـراد الیاس پور فرماندار سـمیرم 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار فارس 
در سـمیرم اظهار داشت: ۵ طرح 
عمرانـی بااعتبـاری بالغ بـر ۲۳۲ 
میلیـارد ریـال در سـمیرم افتتاح 

و بـه بهره برداری رسـید.
وی افـزود: ایـن طرح هـا شـامل 
روسـتای  آسـفالت  روکـش 
خیابـان  وردشـت،  اسـدآباد 
شـورا در جنـوب شـهر سـمیرم، 
شـیخ  حجت االسـالم  خیابـان 
شـمس علـی نـادری در شـمال 
شـرق سـمیرم، گلخانـه ۸ هـزار 
مسـکونی  منـزل  واحـد  دو  و 
مددجویـان بهزیسـتی می باشـد 

کـه شـاخص ترین ایـن طرح هـا 
دو خیابـان در شـهر سـمیرم و 
گلخانـه ۸ هـزار متـری اسـت.

بـا  کـرد:  تصریـح  الیاس پـور 
خیابان هـای  از  بهره بـرداری 
شـهر سـمیرم از بـار ترافیکـی 
جنـوب و شـمال سـمیرم کـم 

. د می شـو
کـرد:  بیـان  سـمیرم  فرمانـدار 
هم زمـان بـا افتتاح ایـن طرح ها 
سـاخت  احـداث  کلنگ زنـی 
مدرسه ۶ کالسـه خیرساز شهید 
شـهبازی شـهر حنا بـا همکاری 
انجـام  مـدارس  نوسـازی  اداره 
شـد کـه سـاخت ایـن مدرسـه 
دیگـر  مدرسـه   ۵ بـا  هم زمـان 
بـرآورد  بـا  در اسـتان اصفهـان 
میلیـارد   ۴۰ بالغ بـر  هزینـه ای 
تومـان بـه زودی آغـاز می شـود.

فرماندار سمیرم مطرح کرد:

 افتتاح ۵ طرح عمرانی با اعتبار
232 میلیارد  ریال
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Russia’s invasion of Ukraine 
has turned the country into a 
heavily-ostracized state and 
opened new opportunities for 
Iran to build closer relations 
with the major global power.
The United States, European 
Union, and the Group of Sev-
en (G7) have imposed severe 
sanctions on Russia. These 
punitive multilateral sanctions 
have put Russia in a situation 
that is familiar to Iran, which 
has ample experience cir-
cumventing their damaging 
effects.
The new administration of 
Ebrahim Raisi admires Rus-
sia’s action-oriented foreign 
policy. Iranian officials have 
also grown weary of exerting 
strategic patience and have 
become more assertive in 
light of the long-lasting ani-
mosity between Iran and the 
United States, coupled with 
the failure of the 2015 nucle-
ar deal to reintegrate Iran into 
the international community, 
Atlantic Council said in a com-
mentary.
On July 22, Ali Akbar Velayati, 
a veteran foreign policy advis-
er to Supreme Leader Ayatol-
lah Ali Khamenei, stated that, 
instead of trying to appease 
the West, Tehran should turn 

to Russia for support and 
strategic alignment. Rus-
sia, Velayati remarked, has a 
strong track record of backing 
the Islamic Republic.
A now heavily-sanctioned 
Russia may seem a weak-
ened strategic partner for 
Iran; however, the imposition 
of western sanctions and the 
demonization of Russia may 
bring Moscow and Tehran 
closer together.
The U.S. withdrawal from the 
Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) in 2018 
by the Donald Trump admin-
istration led many Iranian 
officials—and even a March 
report by the Parliamentary 
Research Center—to con-
clude that it is impossible for 
economic sanctions on Iran to 
be lifted in a way that would 
guarantee long-term normal-
ization of trade relations with 
other countries. Officials have 
instead put the neutralization 
of sanctions at the forefront 
of their agenda. This entails 
expanding relations with other 
sanctioned countries to guar-
antee resilient foreign trade.
The imposition of severe 
sanctions against Russia 
marks the entry of a great 
power into the club of the in-

ternationally excluded, which 
could unlock major opportu-
nities for Iran’s economy, as 
demonstrated by Moscow 
and Tehran’s agreement to 
replace SWIFT with domestic 
financial messaging systems. 
Iran and Russia can now 
build on their trade to try to 
compensate for sanctions. 
According to Iranian Oil 
Minister and co-chair of the 
Iran-Russia Joint Economic 
Commission, Javad Owji, the 
trade volume between the 
two countries has already in-
creased significantly in 2022. 
The goal is to reach as much 
as $40 billion, while 2021 fig-
ures were at $4 billion. Iran 
and Russia recently signed 
a memorandum of under-
standing (MOU) to establish 
two trade centers—in Tehran 
and St. Petersburg—to facili-
tate trade. On the sideline of 
Russian President Vladimir 
Putin’s visit to Tehran on July 
19, the National Iranian Oil 
Company and Russian gas 
producer Gazprom signed 
an MOU worth around $40 
billion. Iranian authorities say 
that Gazprom will support 
Iran in developing the Kish 
and North Pars gas fields.
Recent reports on the expan-

sion of military cooperation 
between the two countries 
also indicate that bilateral 
relations are reaching a new 
level.  The expiration of a UN 
arms embargo against Iran 
means that Tehran and Mos-
cow have no restrictions on 
this cooperation.
In addition, on August 9, Rus-
sia launched an Iranian sat-
ellite into orbit from Kazakh-
stan. Iranian officials said the 
satellite had been designed by 
Iranian engineers and con-
structed by Russian compa-
nies and that new generations 
of the satellite would be jointly 
built by the two countries. Un-
doubtedly, this can enhance 
Iran’s capabilities and power 
projection.
Last year, Tehran and Mos-
cow agreed to update a twen-
ty-year cooperation agree-
ment. During a recent visit 
to Moscow, President Raisi 
presented a new draft to Pu-
tin. Faced with deepening iso-
lation, Russia may be amena-
ble. This would be a hallmark 
foreign policy achievement for 
the Raisi administration, as it 
has prioritized a “Look to the 
East” policy since its incep-
tion. Iran’s long experience in 
circumventing sanctions can 
also provide valuable lessons 
for Moscow, which has been 
made evident by the recent 
travel of Russian business-
men to Tehran.
The war in Ukraine is fractur-
ing and reformulating the ge-
opolitical and geo-economic 
dynamics of the world. Con-
trary to the West’s advice that 
Iran should quickly agree to 
return to compliance with the 
JCPOA and seek to replace 
Russia as a major energy sup-
plier to Europe, Iran is aiming 
for a role beyond the global 
energy market to position it-
self as a critical inter-region-
al hub. Iran seeks influence 
beyond the Middle East to 
expand its strategic depth, 
establishing new economic 
relationships with states like 
Russia and broader ties with 
Asian countries, such as Chi-
na and Pakistan.
Russia now has new incen-
tives to complete a long-de-
layed International North-
South Transport Corridor 
(INSTC) project. This is a 

7,200-kilometer long network 
of sea, rail, and land routes 
that starts from Mumbai in 
India, goes through Azer-
baijan, and reaches Russia 
after passing through Iran. 
Only a 164-kilometer stretch 
between Astara and Rasht 
in northern Iran remains in-
complete. During a visit to 
Moscow by Iran’s minister of 
transport and urban develop-
ment in April, the two coun-
tries signed a comprehensive 
cooperation agreement per-
taining to transportation.

According to Owji, the corri-
dor will be operational in the 
second half of 2022. The pro-
ject should buttress Iran’s po-
sition in Central Asia and offer 
a competitor route to India’s 
Arab-Mediterranean Corri-
dor. This corridor—a prod-
uct of the normalization of 
ties between the United Arab 
Emirates and Israel in 2020—
connects Mumbai to Haifa via 
an Emirates rail network that 
passes through Saudi Arabia 
and Jordan, with only three 
hundred kilometers still to be 
built. The International North-
South Transport Corridor will 
enable Iran to compete with 
Arab states and Israel to at-
tract trade and investment.
Tehran is also seeking to im-
plement the Ashgabat agree-
ment, an international multi-
modal transport agreement 
to facilitate the transportation 
of goods between landlocked 
Central Asia and the Persian 
Gulf, to strengthen transport 
connections between Iran and 
the Central Asian countries. 
Ashgabat was among the 
most important issues raised 
during President Raisi’s re-
cent visit to Oman.
The extent to which Iran can 
capitalize on these potential 
opportunities remains to be 
seen. Iran still faces critical 
political obstacles from the 
West and neighboring Arab 
states. Regional rivals, such 
as Turkey, are also trying to 
utilize geopolitical shocks and 
changes to their advantage. 
Still, the heightened tensions 
between the West and Russia 
give Iran a new opportunity to 
maximize its interests and ad-
vance its political, economic, 
and military ambitions.

Sanctions have made Iran and Russia allies: commentary

Sistan-Baluchestan 
province records 
lowest inflation rate
A review of the latest statistical 
data released by the Statistical 
Center of Iran (SCI) shows that 
Sistan-Baluchestan province with 
36.6 percent recorded the lowest 
inflation rate in the twelve-month 
period ended on August 22, which 
marks the end of the fifth Iranian 
calendar month Mordad.
The highest 12-month inflation 
rate is related to Kohgiloyeh-Boy-
er Ahmad province with 47.8 
percent, according to the SCI’s 
statistics.
The SCI has put the average infla-
tion rate in the twelve-month pe-
riod ended on August 22 at 41.5 
percent, rising one percent from 
the figure for the twelve-month 
ended to the fourth month.
The center put the country’s 
point-to-point inflation rate at 
52.2 percent in the fifth month, 
which means families have paid 
an average of 52.2 percent more 
for purchasing the same pack-
age of commodities and services 
in that month, compared to the 
same month in the preceding 
year.
The inflation rate was 40.9 per-
cent for the urban households, 
rising 0.9 percent from the previ-
ous month, and 44.4 percent for 
the rural households, increasing 
1.2 percent from the previous 
month.
The Statistical Center of Iran has 
put the average inflation rate in 
the twelve-month period ended 
on March 20, which marks the 
end of the past Iranian calendar 
year 1400, at 40.2 percent.
The center put the country’s 
point-to-point inflation rate at 
34.7 percent in the last month of 
the past year, which means fami-
lies have paid an average of 34.7 
percent more for purchasing the 
same package of commodities 
and services in that month, com-
pared to the same month in the 
preceding year.
The inflation rate in the twelve-
month period ended on March 
20 was 39.7 percent for urban 
households, and 42.8 percent for 
rural households.
The point-to-point inflation rate 
was reported to be 34.5 percent 
for urban households and 35.8 
percent for rural ones, according 
to the SCI.
The Statistical Center of Iran had 
put the inflation rate in the twelve-
month period ended on March 20, 
2021 (the end of the Iranian cal-
endar year 1399) at 36.4 percent, 
rising 2.2 percent from the figure 
for the twelve-month period end-
ed on the last day of the preceding 
year.

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

Ansarifard officially 
joins Cypriot team 
Omonia
Iran international forward Karim 
Ansarifard has officially joined 
Cypriot football team Omonia.
The 32-year-old player has penned 
a two-year deal with Omonia with 
an option of a further year.
The Iranian center-forward was a 
member of Greek team AEK from 
2020 to 2022 and  parted ways 
with them by mutual consent.
THE Ansarifard he was acquired by 
the Union in the summer of 2020 
and scored a total of 20 goals. Mat-
ias Almeida did not have him in his 
plans and decided to end the col-
laboration with him.
“We announce the agreement in 
principle with the 32-year-old in-
ternational Iranian central striker, 
Karim Ansarifard, who in recent 
years has been playing for AEK 
Athens. He also wore the shirt of 
CA Osasuna and Nottingham For-
est. He is an active international 
with the Iran national team. The 
footballer will come to Cyprus to 
complete the agreement”, Omo-
nia wrote on their website.

Ghasemi finally 
awarded his 2012 
Olympic gold 
meda l
Iranian freestyle wrestler 
Komeil Ghasemi received 
Olympic gold for London 2012 
Olympic Games after 10 years.
Ghasemi and Russia’s Bilyal 
Makhov won the bronze med-
als at the 2012 Olympics in 
men’s freestyle wrestling in 
the under-120 kg category. The 
gold and silver medals at that 
time went to Uzbekistan’s Artur 
Taymazov and Georgia’s Davit 
Modzmanashvili respectively.
Taymazov was stripped of his 
gold last year after his reanaly-
zed samples tested positive for 
banned steroids.
The other finalist, Modz-
manashvili, was also disqual-
ified after the IOC found a 
banned substance in his sam-
ples, announced in January 
2019.
The final rankings will see two 
gold medalists, with Iran’s 
Ghasemi and Russia’s Makhov 
now topping the standings.
In a ceremony held in Khane-
ye-Koshti (Wrestling House) 
in Tehran on Thursday, Iran’s 
National Olympic Commit-
tee newly-elected president 
Mahmoud Khosravi Vafa 
awarded the gold medal to 
Ghasemi.

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

WCO training 
center launched 
in Tehran
The ninth training center of 
World Customs Organization 
(WCO)’s Asia Pacific Region-
al Office for Capacity Build-
ing (ROCB A/P) was officially 
launched by Head of Islamic 
Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA) Alireza 
Moghadasi in Tehran on Tues-
day.
As Mehr News Agency report-
ed, IRICA has recently signed 
a memorandum of under-
standing (MOU) with WCO in 
Indonesia for establishing the 
mentioned center.
According to Moghadasi, the 
center, which fully complies 
with the standards of the 
World Customs Organization, 
enjoys modern educational fa-
cilities at the international level.
With this center going oper-
ational, Iran will be able to 
receive customs trainees and 
employees from the countries 
in the region, especially the 
neighboring countries and this 
would lead to the expansion 
of customs collaborations be-
tween Iran and its trade part-
ners.
Launching the said center is 
considered one of the most im-
portant achievements of IRICA 
since it will provide the country 
with an exceptional opportuni-
ty to develop and promote its 
customs capabilities and ca-
pacities.
WCO is an independent in-
tergovernmental body whose 
mission is to enhance the 
effectiveness and efficiency 
of customs administrations. 
The WCO is composed of 183 
member governments. It is the 
only worldwide intergovern-
mental organization competent 
in customs matters.
The establishment of the 
WCO Asia Pacific Regional 
Office for Capacity Building 
was discussed at the Heads 
of Customs Meeting of the 
Asia Pacific Region held in 
Auckland, New Zealand, in 
April 2004.

 Loading and unloading of goods in 
the ports of Iran increased three per-
cent in the first five months of the 
present Iranian calendar year (March 
21-August 22), as compared to the 
same period of time in the past year, 
the country’s Ports and Maritime Or-
ganization (PMO) announced.
As the PMO reported, 62,865,288 
tons of commodities were loaded and 
unloaded in the ports during the five-
month period.
The five-month loading and un-
loading of oil products stood at 
23,289,283 tons, with a four percent 
growth, and that of the non-oil goods 
stood at 39,576,005 tons, with a 
three percent rise year on year.
During the said period, loading and 
unloading operations in the contain-
er sector reached 977,582 TEUs, 
which was 13 percent more than the 
868,743 TEUs in the first five months 
of the past year.
As previously announced by the 
PMO, the loading and unloading of 
goods in the ports of the country 
increased seven percent in the first 
quarter of the current Iranian year 
(March 21-June 21), as compared to 
the same period of time in the past 

year.
The PMO reported that 51,661,306 
tons of commodities were loaded 
and unloaded in the ports during the 
three-month period.
Based on the data previously released 
by Transport and Urban Development 
Ministry, the loading and unloading 
of goods in the ports of Iran rose 17 
percent during the previous Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 
20), as compared to the preceding 
year.
The ministry’s data show that the 
loading and unloading of goods in 
the country’s ports reached 152.91 

million tons in the previous Iranian 
calendar year, while the figure stood 
at 130.69 million tons in the preced-
ing year.
During the said year, loading and un-
loading operations in the container 
sector reached 2.1 million TEUs with 
a weight of 24.57 million tons, which 
was 13.5 percent more than the 1.85 
million TEUs in the Iranian calendar 
year 1399, the report said.
The loading and unloading of goods 
during the previous year also grew 
by 12.8 percent in the dry bulk sec-
tor, while in the liquid bulk sector the 
figure increased by 12.6 percent, in 

the general cargo sector rose by 13.1 
percent, and in the oil sector grew by 
22.5 percent.
While Iran is combating the U.S. uni-
lateral sanctions on its economy, the 
country’s ports as the major gates of 
exports and imports play a significant 
role in this battle. This role makes all-
out support to ports and more devel-
opment of them serious and vital.
Such necessity has led the govern-
ment to define projects for more de-
velopment of the ports and also take 
some measures to encourage invest-
ment making in ports, in addition to 
facilitate loading and unloading of 
goods, especially basic commodities, 
there.
It is worth mentioning that Iran’s 
Ports and Maritime Organization has 
defined a high number of projects to 
develop and improve the country’s 
ports, as the country aims to double 
the capacity of its ports in a course 
of five years.
According to the PMO, the capacity 
of the country’s ports has increased 
from 180 million tons in the Iranian 
calendar year 1392 (ended in March 
2014) to 250 million tons in 1399 
(ended in March 2021).

Loading, unloading of goods in ports up 3% in 5 months on year
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Iran lost to the Netherlands 3-1 
(25-22, 21-25, 25-20, 25-18) in 
Pool F of the 2022 FIVB Men’s 
World Championship Wednesday 
night.
Iran, who had defeated Argen-
tina and Egypt in their previous 

matches, finished in second place 
behind the Netherlands.
Behrouz Ataei’s men will play Bra-
zil on Sept. 6 in Gliwice, Poland in 
quarterfinals.
The Netherlands will also play 
Ukraine in the round.

Iran fall short 
against Netherlands 
in 2022 FIVB World 
Championship

TEDPIX falls 1,800 
points on Wednes-
day
TEDPIX, the main index of 
Tehran Stock Exchange (TSE), 
lost 1,840 points to 1.439 mil-
lion on Wednesday.
As reported, 4.677 billion se-
curities worth 38.162 trillion 
rials (about $136.3 million) 
were traded at the TSE.
The first market’s index 
dropped 1,747 points, and 
the second market’s index lost 
2,500 points.
TEDPIX fell 9,004 points (0.62 
percent) in the past Iranian 
calendar week (ended on Fri-
day).
As reported, 32.361 billion se-
curities 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 Iranian 
stock exchanges, the other 
three ones are Iran Mercantile 
Exchange (IME), Iran Ener-
gy Exchange (IRENEX), and 
Iran’s over-the-counter (OTC) 
market, known as Iran Fara 
Bourse (IFB).
Head of Iran’s Securities and 
Exchange Organization (SEO) 
Majid Eshqi has said the 
guidelines and regulations re-
lated to market-making activi-
ties at Tehran Stock Exchange 
should be amended.
Speaking at a meeting of the 
Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mining and Agri-
culture (ICCIMA) Stock Mar-
ket Committee on Monday 
(August 22), Eshqi also em-
phasized the need to intro-
duce more goods to the Iran 
Merchandise Exchange (IME), 
and to stop interference in the 
stock market.
During the meeting, the mem-
bers of the mentioned com-
mittee and the SEO head dis-
cussed recent issues in the 
stock market and exchanged 
ideas for resolving such issues.
Regarding the activities of 
market makers, the attendees 
underlined the need for revis-
ing market-making guidelines 
and stressed the importance 
of defining a transparent in-
come system for this sector.
Creating the necessary tech-
nical infrastructure for the 
implementation of algorith-
mic transactions in the capital 
market and holding think-tank 
meetings between market su-
pervisors and market makers 
were also among the topics 
discussed at the mentioned 
meeting.

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

IPL: Persepolis 
beat Sanat Naft
Persepolis football team de-
feated Sanat Naft 2-0 in Iran 
Professional League (IPL) on 
Wednesday.
Dutch forward Jurgen Loca-
dia scored the first goal in the 
27th minute.
It was Locadia’s first goal for 
Persepolis.
Meysam Tohidast scored an 
own goal in the 80th minute.
Some 500 women football 
fans also attended the match 
in Tehran’s Azadi Stadium.
In Tabriz, Tractor were held to a 
goalless draw against Havadar.
Sepahan lost to Foolad 1-0 
and Mes Rafsanjan drew 0-0 
with Aluminum.

The members of the Knowl-
edge-based Businesses Commit-
tee of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA) gathered on Wednesday 
to discuss ways of facilitating the 
activities of such businesses in the 
country.
Designing financing tools to support 
knowledge-based projects, design-
ing indirect venture investment mod-
els, as well as training and empower-
ing of knowledge-based companies 
were among the subjects discussed 
at the meeting, the ICCIMA portal 
reported.
Based on the decisions made in the 
ICCIMA meeting, the implementation 
of the above-mentioned measures is 
going to be pursued by the Iranian 
Confederation of Knowledge-Based 
Associations (ICKA) in collaboration 
with the Electronics Support Fund 
for Research and Development (ES-
FRD).
Speaking at the meeting, ESFRD 
Head Mohsen Naderi-Manesh said 
Ministry of Industry, Mining, and 
Trade is serious about directing the 
capital in the industry sector towards 
advanced and knowledge-based pro-
duction and ESFRD is trying to make 
this happen through the capital mar-
ket.
He mentioned some of the services 
that his fund is currently offering to 

various businesses including pro-
viding bank facilities and granting 
guarantees, and noted that ESFRD’s 
support is not limited only to knowl-
edge-based companies and busi-
nesses that operate in the field of 
advanced industries can also benefit 
from the fund’s services and facili-
ties.
Further in this gathering, Head of IC-
CIMA’s Knowledge-based Business-
es Committee Afshin Kolahi praised 
ESFRD’s performance regarding the 
support of advanced industries, say-
ing: “Some of the ICKA members, 
that are not knowledge-based but 
operate in the field of advanced in-
dustries, have been always deprived 
of receiving facilities and services 
and now ESFRD can solve this prob-
lem.”
We all agree on the framework of 
collaborations between the fund 
and knowledge-based firms, Kolahi 
said adding that business-related 
institutions and organizations are 
the best places for evaluating knowl-
edge-based projects and companies 
to receive support from the fund.
“Therefore, they can collaborate with 
the fund and establish the required 
communication. In addition, the ser-
vices and activities of ESFRD can be 
added to the consultations and ser-
vices that are currently provided by 
ICKA,” he said.

Govt., private sector to collaborate on design-
ing financing tools for knowledge-based firms

In a meeting between Head of Iran’s 
Trade Promotion Organization (TPO) 
Alireza Peyman-Pak and Vietnam’s 
Ambassador to Tehran Luong Quoc 
Huy on Tuesday, the two sides stressed 
the need to begin official negotiations 
for signing a preferential trade agree-
ment (PTA) between the two countries, 
the TPO portal reported.
“An important measure for increasing 
trade between the two countries is to 
start negotiations for signing a prefer-
ential trade agreement; Such an agree-
ment is underway with Indonesia and 
we hope that with the necessary fol-
low-ups, it will also be signed and im-
plemented between Iran and Vietnam,” 
Peyman-Pak said at the meeting.
The TPO head pointed out that his 
meeting with Luong Quoc Huy could 
be a prelude to expanding cooperation 
between Iran and Vietnam, saying: 
“The value of trade between the two 
countries is currently $120 million, 
which is not an acceptable figure and 
should be increased in the future with 
the development of cooperation.”
Pointing out that the low volume of 
trade between the two sides has vari-
ous reasons that should be identified 
and resolved, the official added: “Cur-
rently, the businessmen of the two 
countries do not have sufficient knowl-
edge of each other’s capacities and ef-
fective measures and planning should 

be done in this regard so that we can 
improve the space for the development 
of trade between the two sides.”
The TPO head emphasized that the 
trade between the two countries 
should increase at least to two billion 
dollars and continued: “The first step 
in this direction is to hold a joint eco-
nomic committee meeting to activate 
previously reached agreements be-
cause four years have passed since the 
last meeting of the two countries’ Joint 
Economic Committee was held.”
It is necessary to hold coordination 
meetings in this regard as soon as 
possible, Peyman-Pak stressed.
He pointed to exchanging trade delega-
tions between the two countries as the 
second step toward improving mutual 
trade relations and said: “If these ex-
changes are planned and carried out in 
a coherent and logical manner, favora-
ble trade agreements will be concluded 
between the parties.”
Referring to the fact that delegations 
can be exchanged concurrently with 
holding various exhibitions in both 
countries, Peyman-Pak emphasized 
that an agreement should be signed 
with corresponding entities in Vietnam 
to manage such affairs.
The head of Iran’s Trade Promotion Or-
ganization further pointed to the estab-
lishment of a barter trade mechanism 
between the two countries as another 

important measure that could be taken 
for the development and expansion of 
mutual commercial cooperation, say-
ing: “There are products in both coun-
tries that are needed by the other side, 
and with a barter trade mechanism, 
such products can be exchanged eas-
ily, leading to more exports for both 
sides.”
Further in the talks, Luong Quoc Huy, 
in his turn, welcomed the ideas and 
suggestions offered by Peyman-Pak 
and emphasized that the implemen-
tation of the mentioned agreements 
would play a direct role in the devel-
opment of economic cooperation be-
tween the two countries.
He went on to point out that in the 
first seven months of 2022 and after 
the end of the Covid-19 pandemic, all 
business and production fields of Vi-
etnam have returned to normal opera-
tion, adding: “The country’s economic 
situation has stabilized and inflation 
is under control; Currently, Vietnam’s 
trade balance with other countries 
stands at $431 billion and the country 
has a great potential to have economic 
cooperation with Iran as well.”
The ambassador mentioned Iran as Vi-
etnam’s biggest trade partner in West, 
South East, and East Asia and consid-
ered the Islamic Republic as a gateway 
for the export of Vietnamese products 
to Europe.

Iran, Vietnam 
stress need to 
start negotia-
tion on signing 

a PTA

How to get rid of cockroaches naturally
 5 remedies to keep them away for good

By: PARISA JAMADISource: https://www.homesandgardens.com/kitchens/how-to-get-rid-of-cockroaches

Looking ways to get rid of cockroaches 
naturally? These are the organic ways to 
treat your pest problem.
A cockroach problem isn’t an abnormal 
occurrence. These speedy pests thrive in 
human conditions and are notoriously 
hard to catch – so it is important to know 
how to get rid of cockroaches for good. 
According to pest control experts, you 
can get rid of cockroaches with five 
natural remedies – many of which are 
already pantry staples. From coffee 
grounds to dish detergent, these cock-

roach repellents can help get rid of 
cockroaches naturally, and permanent-
ly. Of course, prevention is better than 
cure, and we have included ways to 
discourage cockroaches from entering 
your home in the first place, too.
How to get rid of cockroaches naturally 
– 5 expert-approved methods  
According to certified entomologist and 
technical director at Braman Termite 
& Pest Elimination (opens in new tab) 
Natasha Wright, the fight against cock-
roaches doesn’t need to involve harsh 

chemicals and toxins. Here are five or-
ganic methods that you can try. 
1. Sugar and borax
 ‘Borax is effective for roach infestations 
because it will slowly dry the exoskele-
ton of the insects, affect their digestive 
system and finally kill them,’ Natasha 
says. 
2. Peppermint oil 
Peppermint oil is one of the most cel-
ebrated pest control deterrents on the 
market, so it is unsurprising that this 
remedy is effective in curing a cock-

roach infestation, too. 
‘A peppermint oil spray can deter roach-
es in a non-toxic way and is safe to use 
around children,’ Natasha says. The 
expert suggests mixing 15 drops of 
peppermint oil with 10 ounces of water 
before spraying the formula around in-
fested areas. 
3. Dish detergent 
If you know how to clean an area rug or 
remove coffee stains from your favorite 
fabric, you may already know about the 
power of dish detergent. However, it has 
its place in your battle against cock-
roaches too. 
‘A mixture of water and soap can suffo-
cate and kill cockroaches and is espe-
cially effective against German roaches. 
Mix four tablespoons of dish detergent 
in a liter of water and spray it where 
you’ve noticed activity,’ the entomolo-
gist says. 
4. Coffee grounds
Did you know you can use coffee 
grounds to clean furniture? And that 
coffee grounds are good for plants? 
Well, you can also use some residue 
from your coffee maker to deter these 
pests – but not in the way you might in-
itially expect. Cockroaches are attracted 
to the aroma of ground coffee – mean-
ing it can create the perfect trap. 
‘Put the grounds in small paper cups 
and place those cups in water-filled jars, 
then place the jar against walls or base-
boards where you’ve seen bugs,’ she 

instructs. The scent will lure the pests 
into the trap where they are unable to 
escape, so you can dispose of the con-
tents the following day. 
5. Lemon juice 
 ‘Lemon juice provides a sweet-smell-
ing elimination option, as lemons pos-
sess natural anti-pathogenic properties 
that keep roaches away,’ Natasha says. 
Sharing her cleaning tips, the expert 
recommends adding two to three table-
spoons of lemon juice with a few gallons 
of water in a bucket before mixing and 
washing the problem areas with a mop 
in the solution. 
How to get rid of cockroaches perma-
nently?
The best way to get rid of cockroaches 
permanently is to remove whatever it is 
that’s attracting them in the first place.
• Empty the garbage regularly or keep it 
sealed. Cockroaches really aren’t fussy 
about what they eat and there’s no nas-
tier surprise then lifting the lid on the 
garbage to find them rooting about in it.
• Don’t leave dishes in the sink: roaches 
are always on the hunt for food and this 
is just as attractive to them as food left 
out on countertops (which needs to be 
put away in sealed containers, too). 
• Vacuum the floors after meals. It’s a 
pain, to be sure, but if you have a cock-
roach problem, even the crumbs from 
the floor of a meal you’ve just eaten or 
cooked is enough to keep them fed, just 
as with mice.



اقتصاد استان
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 GIS ایسـتگاه بـرق ۶۳.۲۰ کیلوولت
شـهدای اصفهـان بـا حضـور معاون 
رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت در خیابـان 

فروغـی اصفهـان افتتـاح شـد.
معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
در مراسـم بهـره بـرداری از ایـن 
ایسـتگاه بـرق در اصفهـان کـه امروز 
)پنجشـنبه، ۱۰ شـهریور( برگزار شد، 
بـا گرامیداشـت هفتـه دولـت، اظهار 
کرد: اسـتان اصفهان از لحاظ سرمایه 
غنـی اسـت و جایـگاه ملـی و جهانی 
دارد، چـه از لحاظ نیروی انسـانی، چه 
داشـته های طبیعـی و چـه پیشـینه 
تاریخـی که باعـث افتخـار جمهوری 
اسـامی اسـت، بـه ویـژه شـهدای 
گرانقـدر کـه تعدادشـان در اصفهـان 

قابـل توجـه اسـت.
علی سـاجقه با اشـاره به اینکـه این 
اسـتان برای نظام جمهوری اسـامی 
هزینه کرده اسـت، گفت: هرچند همه 
مدیـون نظـام اسـامی هسـتیم، اما 
اصفهـان انتظـار دارد نظـام اسـامی 
توجه بیشـتری به این اسـتان داشـته 
باشـد کـه دولت سـیزدهم نیـز چنین 

دیدگاهـی دارد.
وی با بیان اینکه گاهی زیرسـاخت ها 
ایجاد می شـود و بعـد شـهری را روی 
آن بنـا می کنیـم، گفـت: ولـی گاهی 

شهر پیشـینه تاریخی بسیار درخشانی 
دارد و توسـعه آن بسیار سـخت است، 
چون بایـد سـرمایه ها حفـظ و حداقل 
خسـارت به زیرسـاخت ها وارد شـود.

رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت افزود: اینجا هنـر اصفهانی ها 
را می طلبـد تـا در عین حال کـه بافت 
سـنتی بـه نحـو مطلـوب حفظ شـود 
زیرسـاخت ها هم توسـعه یابـد. یکی 
از نمونه هـای عینـی آن ایجـاد همین 
پسـت برق اسـت که امروز افتتاح شد.

وی تکمیـل پروژه هـای بـر زمیـن 
مانده را تکلیف دولت دانسـت و گفت: 
این پـروژه سـال ۸۶ شـروع شـد و به 
همـت اسـتاندار اصفهـان تکمیـل و 

افتتاح شـد.
سـاجقه بـا اشـاره بـه اینکه اسـتان 
اصفهـان از جنبه هـای مختلـف مورد 
توجه دولت اسـت، تصریح کرد: باید از 
ظرفیت های این اسـتان بهره گرفت. 
مردم استان همیشه برای حفظ ارکان 
نظام اسـامی در میـدان بوده اند و این 
نظـام را از خودشـان می بیننـد، امـا در 
عین حال باید مشـکات این اسـتان 
هم حل شـود و دولت با تمام تـوان در 

خدمـت مردم این اسـتان اسـت.
وی بـه مشـکات آب و فرونشسـت 
زمین در اصفهـان اشـاره و اظهار کرد: 
ایـن مشـکات بایـد مدیریت شـود، 
همانطـور کـه بـا همـه مشـکاتی 

کـه وجـود داشـت امسـال نـه قطعی 
آب و نـه بـرق داشـتیم و مصـرف آب 
و بـرق مدیریـت شـد. اصفهـان نیـز 
باید به سـمتی بـرود کـه فقـط گاز در 
آن اسـتفاده شـود و مـازوت سـوزی 

نداشـته باشـد.
معـاون رئیـس جمهـور خاطرنشـان 
کرد: دولت در شـرایط سـختی کشور 
را تحویل گرفـت، اما به گذشـته نگاه 
نمی کنیـم و معتقدیـم اگـر مدیریـت 
صحیـح اعمـال شـود بـا همیـن 
داشـته های فعلـی می توانیـم کشـور 

را بـه خوبـی اداره کنیـم.

وی با بیـان اینکـه دور اول سـفرهای 
اسـتانی رئیس جمهـور هیئـت دولت 
به اسـتان ها پایان یافت، توضیـح داد: 
اعتبارات مصوبات سـفرها باید سـریع 
تخصیـص یابـد کـه حـدود ۲۲ هزار 
میلیـارد تومان باقـی مانـده و کارهای 

آنها در حـال انجام اسـت.
به گزارش ایسنا، ایسـتگاه برق ۶۳.۲۰ 
کیلوولـت GIS شـهدای اصفهـان 
بـرق منطقـه ای  توسـط شـرکت 
اصفهان با هزینه ۱۴۰ میلیـارد تومان 
و در زمینـی بـه مسـاحت یک هـزار و 
۲۰۰ متر مربع ایجاد شـده کـه با بهره 

بـرداری از آن تعـداد ایسـتگاه. هـای 
۶۳.۲۰ کیلوولـت اسـتان اصفهـان به 
۱۷۷ ایسـتگاه می رسـد و ظرفیـت 
این ایسـتگاه ها ۰.۸۵ درصـد افزایش 

می یابـد.
از جملـه مزایـای ایـن ایسـتگاه کـه 
بـا جدیدتریـن فناوری هـای روز دنیـا 
ایجاد شده اسـت، می توان به افزایش 
پایداری شـبکه، فراهم کـردن امکان 
مانـور بـار مشـترکان و جلوگیـری از 
خاموشی های ناخواسـته، تأمین ولتاژ 
اسـتاندارد و کاهـش تلفـات انـرژی 

اشـاره کرد.
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 مریـم محسـنی  در دو دهـه گذشـته 
صـادرات به عنـوان یـک فعالیـت بازرگانی 
حیاتـی در اقتصـاد ملـی کشـورها رشـد 
سـریعی داشـته و روند جهانی شـدن بازارها 
اهمیـت زیربنایـی درک رفتـار و عملکـرد 
شـرکت ها در بازارهـای صادراتی را بیشـتر 
کـرده اسـت. از ایـن رو، شناسـایی عواملی 
که موجـب تدویـن بهترین و مناسـب ترین 
اسـتراتژی صـادرات و بهبـود عملکـرد 
صادرات شـود، ضـروری بـه نظر می رسـد. 
بیش تـر مطالعـات انجـام شـده در مـورد 
اسـتراتژی صـادرات بـر پیونـد مسـتقیم و 

مرتبط بیـن عوامل اسـتراتژیک سـازمان و 
بهبـود عملکـرد صـادرات تأکیـد دارد.

بی شـک بـه همیـن دلیـل بـود کـه معاون 
بهداشتی و پیشـگیری سـازمان دامپزشکی 
کشـور گفت: مـرغ تنهـا صادراتی اسـت که 
در قالـب حـال و بـا نظـارت حـوزه وزارت 
جهـاد کشـاورزی و سـازمان دامپزشـکی 
انجـام می شـود و با کمـک ۲۶۴ کشـتارگاه 

طیـور از افتخـارات ما اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا قاسـم رضاییـان زاده 
کـه در مراسـم افتتاحیـه همایـش ملـی 
منطقـه ای امنیـت و فرهنگ سـازی غـذای 

حـال در اردوگاه کشـوری شـهید بهشـتی 
اصفهـان سـخن می گفـت؛ اظهـار داشـت: 
در حال حاضر ۲۶۴ کشـتارگاه طیـور و ۲۹۱ 
کشـتارگاه دام هـم به صورت صنعتـی و هم 
سـنتی در کشـور با حضور ناظـر ذبح حال 
در شهرسـتان ها وجود داشـته و یک شـبکه 
منسـجم در کشـور داریـم، همچنیـن بـا 
داشـتن برند حـال صـادرات مـرغ را انجام 
می دهیـم تـا یکـی از افتخـارات وزارت 

کشـاورزی را رقـم بزنیـم.
وی یادآور شـد: ما بایـد به شـغل مان افتخار 
کنیـم. البتـه مسـائلی چـون بیمـه، حقوق و 

آمـوزش حـوزه دامپزشـکی مسـائل مهمی 
هسـتند کـه در جلسـات قبـل مطرح شـده 

اسـت.
گفتنی اسـت این مراسـم بـا حضـور معاون 
بهداشتی و پیشـگیری سـازمان دامپزشکی 
کشـور، رئیـس حـوزه نمایندگی ولـی فقیه 
سـازمان دامپزشـکی کشـور، اسـتاندار 
اصفهـان، رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان اصفهـان، مدیـرکل دامپزشـکی 
اسـتان اصفهان و جمعی از مدیران اسـتانی 
کـه در اردوگاه کشـوری شـهید بهشـتی 

اصفهـان برگـزار شـد.

 یلدا توکلی  تا زمانی که یک روش مطمئن برای سیاست پرداخت ریال در حوزه تأمین 
و توزیع شناسایی نشود، پرداخت یارانه استمرارخواهد داشت. این مطلب را محمدصادق 

مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در سفر به اصفهان و در جمع خبرنگاران 
عنوان کرد. وی همچنین در رابطه با فعالیت تشکل ها و اتاق بازرگانی عنوان داشت: 
تعریف قیمت معقول و نظارت و حراست از حفظ بازار و قیمت رقابتی باید از سوی 
تشکل ها انجام شود و الزم است اتاق های بازرگانی در این زمینه به مراتب فعاالنه تر از 
پیش عمل کرده و عزم و اراده جدی داشته باشند. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی 
در ادامه گفت: تشکل ها برای گرفتن جایگاه دولت نیازمند یک استراتژی مشخص 
و برنامه منسجم هستند و الزم است پیشکسوتان بخش بازرگانی، صنعت، معدن و 
کشاورزی فعال تر در این زمینه عمل کنند. مفتح تصریح کرد: بخش اعظمی از مدیران 
دولتی به ویژه مدیران وزارت صمت معتقد به پررنگ شدن نقش تشکل ها در امور هستند 
و در صورت پذیرش اتاق های سه گانه ما از هیچ کمکی در این زمینه دریغ نخواهیم کرد. 
وی تصمیم سازی و تصمیم گیری ِصرف توسط بدنه دولت را ریشه مشکات دانست و 
گفت: تصمیم سازی باید توسط تشکل ها انجام شود و تنها تصمیمات سطوح استراتژیک 

از سوی دولت گرفته شود.
• استان اصفهان دارای رتبه برتر در تعداد شهرک های صنعتی

رسول سواری، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان نیز در این نشست 
با بیان آنکه استان اصفهان دارای رتبه برتر در تعداد شهرک های صنعتی است، از فشار 
مضاعفی که بر فعاالن اقتصادی و صنعت این استان تحمیل می شود، گایه کرد و اولین 
استان در مشکات مربوط به تأمین مواد اولیه و دسترسی به آب هستیم. در عین حال، 

صنایع توانسته اند اشتغال قابل توجهی ایجاد کنند ولی صنایع کوچک کمتر از یک و نیم 
درصد آب مصرف می کنند. وی توصیه کرد: الزم است، مشکات اصفهان در سطح 
ملی دیده شود تا بتوانیم با دسترسی عادالنه به منابع، نقش خود را بهتر ایفا کنیم. وی از 
فعالیت ۸۰ شهرک و ناحیه صنعتی در استان خبر داد که حاصل این فعالیت، ایجاد ۱۴۰ 
هزار اشتغال برای استان بوده است. سواری با بیان اقداماتی که در ستاد تسهیل برای 
رفع مشکات واحدهای غیرفعال و نیمه فعال صورت گرفته، خاطر نشان کرد: برخی 

واحدهای اقتصادی توانستند به ظرفیت اصلی تولیدی خود بازگردند.
• پنچره ای که گشوده شده، حاکی از ایجاد جهش در توسعه صادرات

امیرحسین کمیلی، مدیرکل سازمان صمت در استان اصفهان است وی در این نشست 
با تاکید بر اینکه ایجاد هماهنگی بین سازمان توسعه تجارت و امور خارجه به منظور 
تسهیل در صادرات و گشایشهای صادراتی، نویدبخش است یادآور شد: این تعامل 
می تواند چشم انداز خوبی را برای آینده رقم زند، البته هنوز شکوفایی حاصل نشده اما 
پنچره ای که گشوده شده است، حاکی از ایجاد جهش در توسعه صادرات است. مدیرکل 
سازمان صمت در استان اصفهان از مبارزه با قاچاق کاال و ارز بعنوان اتفاق مهم دیگری 
در وزارت صمت نام برد که بویژه درزمینه قطعات یدکی و لوازم خانگی زیرساخت هایی 
فراهم گردیده و سپس این روند برای بقیه کاالها ادامه خواهد داشت. وی افزود: روش 
بندی، زیرساخت شناسه و هویت کاال ازجمله موارد مهمی در برخورد با کاالهای تقلبی 
و قاچاق است. چنانچه، پیش از این شاهد وفور کاالی قاچاق و تقلبی در بازار بودیم اما 

اکنون هر کاالیی که بدون شناسه وارد بازار شود، توقیف می گردد. او، اقدام شناسه 
دار کردن کاالها را به نفع تولید کننده داخل، حمایت از صنعت و ایجاد بازرگانی سالم 
و صحیح در بازار عنوان کرد و اظهار کرد: اقتصاد و صنعت و تولید را نمی توان در کوتاه 
مدت متحول کرد بلکه زمان نیاز دارد. وی اظهار کرد: مردمی سازی یارانه ها اتفاقی مهم 
در حوزه اقتصاد بود که توسط وزارت شکل گرفت. هرچند مباحث و مخاطراتی بلحاظ 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می شد ولی این پروژه با همت و همراهی مردم اجراشد. 
کمیلی افزود: البته نقصان هایی در اجرای این طرح وجود داشت اما طبق هماهنگی هایی 
که صورت گرفت، توانستیم آرامش را به بازار برگردانیم. وی در بیان اهمیت سامانه جامع 
تجارت در این دولت توضیح داد: هر استانی، گزارش های خود درباره صنایع و فعاالن 
اقتصادی با هدف شفاف سازی و انعکاس اطاعات، در سامانه بارگذاری می کند و اگر 
این مورد بصورت الزام برای فعاالن اقتصادی مطرح گردد، هر کاالیی خارج از اطاعات 
فروشگاهی و انباری، در حکم قاچاق محسوب می گردد. وی در بیان عملکرد سازمان 
صمت در طی یکسال گذشته از صدور ۵۹۱ پروانه بهره برداری، ۱۴۴ طرح توسعه با 
ظرفیت اشتغال ۳ هزارو ۵۲۷ نفر، درخواست ۸۷۶۹ مجوز اکتشاف، ۶۳ مورد صدور مجوز 
اکتشاف، ۳۱ مورد گواهی کشف و صدور ۳۱ پروانه بهره برداری معدن، صدور ۶۴ پروانه 
فنی و مهندسی، ۵۷ پروانه تحقیق و پژوهش، ۴۰۳ کارت بازرگانی و... خبر داد و افزود: 
با انجام ۷۹ هزارو ۹۵۴ بازرسی، برای ۱۱ هزارو ۴۹۱ مورد، پرونده تشکیل شده است. 

همچنین، ۱۴ هزارو ۷۲۸ مورد تخلف شناسایی شده است.

همایش ملی منطقه ای امنیت و فرهنگ سازی غذای حالل در اصفهان برگزار شد:

صادرات غذایی گام بلند استراتژیک

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در سفر به اصفهان:

پیشکسوتان بخش بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی فعال تر عمل کنند

با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

ایستگاه برق ۶۳.۲۰ کیلوولت GIS شهدای اصفهان افتتاح شد

رضـا اسـفندیاری در جمع خبرنگاران با اشـاره بـه اینکه بانک قرض الحسـنه 
مهر ایـران در سـال ۸۶ با پیگیـری و دسـتور دولـت وقـت و با سـهامداری و 
پشتیبانی ۱۰ بانک کشـور تأسـیس شـد، اظهار کرد: این بانک با داشتن ۵۳۰ 
شعبه در کل کشور و همچنین ۳۰ شعبه در اسـتان اصفهان قوی ترین ساختار 
مالکیتی بانکـی را دارد و طی ۱۵ سـال فعالیت خـود با تراز مثبت و سـوددهی 

کار کرده و زیان نداشـته اسـت.
مدیر شعب بانک قرض الحسـنه مهر ایران اسـتان اصفهان با اشـاره به اینکه 
دولت سیزدهم سـقف وام های قرض الحسـنه را از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون 
تومان افزایش داده اسـت، اضافه کرد: عاوه بر این امسـال اشخاص حقوقی 

می توانند تا سـقف ۵۰۰ میلیون وام قرض الحسـنه دریافت کنند.
بـه گفتـه اسـفندیاری، ایـن بانـک از ابتـدای اردیبهشـت امسـال در بحـث 
مسئولیت های اجتماعی، وام ازدواج، و فرزندآوری و ... به متقاضیان تسهیات 
پرداخت کـرده و از سـوی دیگر در حـال پرداخـت وام های اشـتغال به کمیته 

امداد و بهزیسـتی اسـت.
وی با اشـاره بـه اینکه طی پنـج ماه گذشـته بانک قرض الحسـنه مهـر ایران 
در اصفهان ۱۱۵۰ فقـره وام ازدواج، ۱۵۵۰ فقره وام فرزنـدآوری، ۱۸۰ فقره وام 
به کمیته امـداد و ۸۵ فقره وام اشـتغالزایی به بهزیسـتی پرداخت کرده اسـت.
به گفتـه مدیر شـعب بانـک قرض الحسـنه مهر ایـران اسـتان اصفهـان، در 
طول پنج ماه نخسـت امسـال در اسـتان اصفهان ۵۸ هزار فقـره وام پرداخت 
کرده ایم همچنین نسـبت مطالبـات به مصارف ایـن بانک طی مـدت جاری 

۱۹ صـدم درصد اسـت.
اسـفندیاری با بیـان اینکه اسـاس فعالیـت بانک مهـر ایران، قرض الحسـنه 
اسـت، اظهـار کـرد: مـا مجـاز بـه دریافـت سـپرده نیسـتیم و در مواقعی که 
مشـتریان نیاز به دریافت تسـهیات دارند از طریق معدل حسـاب و تا سـقف 

۲۰۰ میلیـون تومان بـا سـود ۴ درصـد می تواننـد وام دریافـت کنند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسـنا، درباره ضرورت اصاح نظام بانکداری و 
توسـعه بانکداری اسـامی، گفت: نمی توانیم بگوییم نظام بانکی ما اسامی 
نیسـت، اما بعضاً در اجرا درسـت عمل نمی کنیـم، بنابراین باید سـاختار نظام 

بانکی ما اصاح شـود.
مدیر شـعب بانک قرض الحسـنه مهر ایران اسـتان اصفهان با اعتقاد بر اینکه 
متاسـفانه وام گیرنـده و مجریـان ما، طرح هـای بانکـی را رعایـت نمی کنند، 
اظهار کـرد: سیسـتم بانکی کشـور باید بـه مـرور زمان از سـوددهی خـارج و 

سـپرده گذاری و مطلوبیت سـود سـپرده در نظام بانکی از بیـن برود.

مدیر شـعب بانک قرض الحسـنه مهر ایران اسـتان 
اصفهان بـا اعتقاد بر اینکـه می توانیـم بگوییم نظام 
بانکی ما اسـامی نیسـت، اما بعضـاً در اجرا درسـت 
عمل نمی کنیـم، بنابراین باید سـاختار نظـام بانکی 
ما اصاح شـود، گفـت: سیسـتم بانکی کشـور باید 
به مرور زمان از سـوددهی خـارج و سـپرده گذاری و 
مطلوبیت سـود سـپرده در نظام بانکی از بیـن برود.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان:

 مطلوبیت سود سپرده گذاری
در نظام بانکی از بین برود

گزارش

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: از مجموع ۹۸ شهر دارای طرح جامع 
مصوب و اباغی در این استان، هم اکنون 
۴۴ شهر دارای طرح تفصیلی مصوب است 
که طرح تفصیلی ۳۰ شهر اباغ شده و طرح 
تفصیلی ۱۴ شهر دیگر در مراحل نهایی 

قرار دارد.
علیرضا قاری قرآن با اشاره به وضعیت 
طرح های توسعه شهری و فراشهری استان 
اصفهان اظهار داشت: این استان با دارا بودن 
۱۱۴ شهر از بزرگترین نظام سکونت گاهی 
و شبکه شهری در بین استان های کشور 
برخوردار است، همچنین این استان دارای 
تنوع کاملی از سلسله مراتب طرح های توسعه 

فرا شهری و شهری است.
وی ادامه داد: طرح های توسعه فراشهری 
طرح هایی هستند که سیاست های توزیع 
پهنه های  همچنین  و  فعالیت  جمعیت، 
عملکردی و کاربری اراضی را در سطوح 
ناحیه، منطقه و مجموعه های شهری تعیین و 
ضوابط مربوط به نحوه استفاده از آن پهنه های 

سرزمینی را مشخص می کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
از مهمترین طرح های فراشهری استان به 
طرح جامع منطقه ای اصفهان در دهه ۶۰، 
طرح های جامع نواحی مرکزی، غرب، شمال 
شرق و جنوب استان اصفهان در دهه ۷۰ و ۸۰، 
طرح مجموعه شهری و سند آمایش سرزمین 

استان در دهه ۹۰ اشاره کرد.
وی اضافه کرد: با توجه به رویکردهای 
اقتصادی و اجتماعی در تهیه طرح های 
توسعه شهری، از اسناد راهبردی برنامه ششم 
توسعه نیز می توان به عنوان سند فرادست در 

تهیه طرح های توسعه شهری نام برد.
قاری قرآن بیان داشت: طرح های جامع اولین 
سطح از طرح های توسعه شهری هستند که 
با یک افق بلند مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله نحوه 
استفاده از زمین برای کاربری های مختلف 
در محدوده و حریم شهر را تعیین کرده و 
اولویت مناطق را از نظر بهسازی و نوسازی 

مشخص می کنند.
وی گفت: در استان اصفهان از مجموع ۱۰۱ 
شهر مشمول نظام تهیه طرح های جامع، ۹۸ 
شهر استان دارای طرح جامع مصوب و اباغی 
و سه شهر دیگر نیز مصوب و در مرحله اصاح 

و طی فرآیند اباغ است.
مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان با اشاره 
به وضعیت طرح های تفصیلی استان ادامه 
داد: این طرح ها در چارچوب اسناد و ضوابط 
طرح های جامع و بر اساس حدود ثبتی و 
ملکی، وضعیت دقیق کابری ها، تراکم ها و 
گذرها را در سطح شهر و به تفکیک محات 
واقع در آن مشخص کرده و اولویت های 
مربوط به نوسازی و بهسازی را تعیین 

می کنند.
قاری قرآن با اشاره به اینکه تعداد ۴۴ شهر 
دیگر استان دارای قرارداد طرح تفصیلی بوده 
و فرآیند تهیه آنها در جریان است. تصریح 
کرد: باتوجه به اعتبار پیشنهادی از محل 
منابع دارایی های تملک سرمایه ای، تهیه 
طرح تفصیلی ۱۰ شهر دیگر استان طی سال 
جاری و تا پایان سال ۱۴۰۲ در دستور کار این 

اداره کل قرار دارد.
وی گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته تا سال ۱۴۰۲ همه شهرهای مشمول 
نظام طرح های جامع و تفصیلی از طرح 

تفصیلی مصوب برخوردار می شوند. 

44 شهر استان اصفهان دارای 
طرح تفصیلی مصوب است

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

 خبر
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رییس اداره آموزش، ترویج و جلب مشارکت های مردمی اداره کل منابع 
طبیعی اصفهان از آغاز طرح همیاران کوچک طبیعت در شماری از مدارس 

این استان همزمان با شروع سال تحصیلی خبر داد.
غامرضا الهیاری هدف از اجرای طرح اشاره را آموزش مباحث مرتبط با 
محیط زیست و منابع طبیعی به دانش آموزان برای حفاظت هر چه بیشتر از 

داشته های زیست محیطی برشمرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس افراد آموزش دهنده به مدارس در شهرستان های 

مختلف اعزامی می شوند تا دانش آموزان را با ضرورت حفاظت هر چه بیشتر از 
عرصه های طبیعی همچون جنگل، مرتع و غیره آشنا کنند.

رییس اداره آموزش، ترویج و جلب مشارکت های مردمی اداره کل منابع 
طبیعی اصفهان اظهارداشت: قصد داریم در مدت حدود ۲ سال به نتایج مثبتی 
دست پیدا کنیم و بخش قابل توجهی از دانش اموزان با این مباحث بیشتر 

آشنا شوند.
الهیاری تصریح کرد: هرچه آموزش و فرهنگ سازی از سنین پایین تر آغاز 

شود تأثیر بیشتری خواهد داشت بنابراین خانواده ها و مدارس در این زمینه 
بسیار موثرند.

وی اضافه کرد: در قالب طرح همیاران کوچک طبیعت، برگزاری اردو در دل 
طبیعت، ارائه مطالب آموزشی از طریق انواع بازی و نحوه ارتباط خوب با محیط 

زیست خواهیم داشت.
بیش از ۹۰۵ هزار دانش آموز در در پنج هزار واحد آموزشی در استان اصفهان 

تحصیل می کنند.

رییس اداره آموزش، ترویج و جلب 
مشارکت های مردمی اداره کل منابع 
طبیعی اصفهان:

طرح »همیاران کوچک 
طبیعت« در مدارس 
استان برگزار می شود

مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز 
شـهرداری اصفهـان بـا اشـاره بـه برگـزاری 
کارگروه نشست تخصصی درختان خطرآفرین 
گفت: اقدامات انجام شده در راستای شناسایی 
و حذف درختان خطرآفرین توسط کارشناسان 

مورد تأییـد قـرار گرفت.
مجیـد عرفـان منـش بـا اعـام ایـن خبـر 
گفـت: کارگـروه نشسـت تخصصـی درختان 
خطرآفرین بـا حضـور اسـاتید علـوم باغبانی، 
اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه ها، مراکـز 
تحقیقـات کشـاورزی و متخصصین سـازمان 
پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری اصفهـان 

برگـزار شـد.
او افـزود: در ایـن نشسـت روش هـای فعلـی 
در فرآینـد شناسـایی و مدیریـت درختـان 
چک لیسـت های  و  بررسـی  خطرآفریـن 

سـامت درختان عرصه های فضای سـبز که 
رفع خطـر شـده اند، ارزیابـی شـد و معضات 
و چالش هـای پیـش رو در مدیریـت درختـان 
خطرآفریـن مـورد بحـث و تبادل نظـر علمی 

قـرار گرفـت.
عرفان منـش بـا بیـان اینکـه اقدامـات انجـام 
شـده در راسـتای شناسـایی و حـذف درختان 
خطرآفریـن از سـوی کارشناسـان مـورد تأیید 
قرار گرفت، عنوان کرد: هـرس درختان جوان، 
پاکسـازی و سـربرداری درختان نارون و برخی 
از درختان چنار جهت کاهش ارتفـاع درختان و 
افزایش استحکام شـاخه و دستک های فرعی 
به منظور جلوگیری از ایجاد شکسـتگی در تنه 

درختان مـورد تأکید قـرار گرفت.
به گفته او، در این نشسـت به ضرورت استفاده 
از تکنولوژی هـای جدیـد نظیـر توموگرافـی 

جهت شناسـایی درختان خطرآفرین از سـوی 
کارشناسـان اشـاره شد.

مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز 
شـهرداری اصفهـان دربـاره روش توموگرافی 
توضیـح داد: توموگرافی روشـی بـرای ارزیابی 
تراکم چوب درختان به شـیوه های غیرمخرب 
است که با اسـتفاده از اسـکن چوب تنه درخت 

انجـام می شـود.
او افـزود: در ایـن روش بـا محاسـبات 
بیومکانیکـی بر اسـاس انـدازه و بزرگـی تاج و 
ضریـب آیرودینامیکی تـاج در زمان پـر برگی، 
متوجه می شـویم که درخت در برابـر وزش باد 
تا چه میزان توانایـی مقاومـت دارد و در نهایت 
اعـام می شـود کـه هـر درخـت بـا توجـه به 
میزان تراکـم بافت داخلی تنه چه انـدازه قدرت 

مقاومـت در برابر بـاد دارد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان:

اقدامات سازمان پارک ها 
برای مدیریت درختان 
خطرآفرین از سوی 
کارشناسان تأیید شد



جهـــــــان
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 امین سریزدی  سهمیه بنزین 3 هزار 
تومانی از 250 لیتر در کارت های سوخت به 
150 لیتر کاهش یافت! در شرایطی که وزیر 
امور اقتصادی و دارایی بارها تأکید کرده بود که 
تصمیم جدیدی در حوزه بنزین اتخاذ نشده، 
اولین گام بنزینی دولت سیزدهم برداشته شد.

معاون وزیر نفت می گوید: این اقدام با 
هدف پیشگیری از قاچاق بنزین و مهاجرت 
کارت های سوخت به شهرهای مرزی صورت 

می گیرد.
بر اساس آخرین اعالم صورت گرفته، میزان 
مصرف و تولید بنزین کشور سربه سر شده 
و حتی در برخی روزهای تابستان مصرف از 
تولید پیشی گرفته، شائبه هایی درباره احتمال 
بازشدن دوباره پرونده واردات بنزین و استفاده 
از بنزین پتروشیمی مطرح شده است. گزینه 
دوم البته هشدارهای پی در پی کارشناسان را 

نیز در بر داشته است.
گزارش ها نشان می دهد مصرف اکنون در 
برخی روزها به 100 و حتی 105 میلیون لیتر 
در روز رسیده و بین ۹5 تا 105 میلیون لیتر 

در نوسان بوده؛ این در حالی است که اکنون 
ظرفیت اسمی تولید بنزین 112 میلیون لیتر 
در روز و ظرفیت عملیاتی آن با توجه به بحث 
تعمیر و نگهداری پاالیشگاه ها ۹۸.5 میلیون 

لیتر در روز اعالم شده است.
به این ترتیب، اولین گام برای تغییر بنزینی در 
دولت سیزدهم برداشته شد و حاال بسیاری از 
کارشناسان معتقدند مکانیزم افزایش انتظارات 

تورمی در دولت سیزدهم فعال شد.
پیش از این در قشم و کیش طرحی پایلوت با 
هدف تغییر شیوه تخصیص بنزین از خودرو به 
فرد اجرا شده و احسان خاندوزی، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی تأکید کرده که گزارش 
این اقدام روی میز رئیس جمهوری است و 
به زودی در این خصوص تصمیم گرفته خواهد 
شد. رئیس جمهوری نیز پیشتر تأکید کرده بود 
که بخشی از افزایش قیمت ها به سال آینده 
موکول شده است. حاال روشن است تغییرات 
قیمتی بنزین در سال آینده بسیار محتمل است 
و همین امر می تواند زمینه را برای باالتربردن 

انتظارات تورمی مهیا کند.

 اخبار اصفهان  فراخوان ویژه برنامه های نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور در سوگ چهلمین 
روز شهادت امام حسین )ع( با عنوان »سوگواره 
زائرین و جاماندگان اربعین حسینی« منتشر شد.
ویژه برنامه های نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور در سوگ چهلمین روز شهادت امام حسین 
)ع( با عنوان »سوگواره زائرین و جاماندگان 
اربعین حسینی« و با همکاری کتابخانه های 
عمومی و برپایی برنامه های متنوع فرهنگی 
در سه محور »محافل ادبی«، »پویش ها، 
مسابقات و طرح تربیتی سالم بر امام حسین 
)ع(« و »برپایی موکب در استان های مرزی« 

برگزار می شود.
در بخش »محافل ادبی« سوگواره زائرین و 
جاماندگان اربعین حسینی که با هدف تقویت 
توانایی سرودن شعر آیینی و پیوند مادحین و 
شعرای آیینی با این حرکت عظیم برپا می شود، 
سلسله نشست های بانوان عاشورایی از روز 
پنجم الی هفتم شهریورماه با محوریت استان 

تهران، نشست های تخصصی شهر هیئت 
با محوریت استان قم، نشست موکب هنر با 
محوریت استان های مرزی، چاووش خوانی 
و پادکست شعر اربعین در تمامی استان های 

کشور برگزار می شود.
بخش »پویش ها، مسابقات و طرح تربیتی 
سالم بر امام حسین )ع(« با مشارکت همه جانبه 
کتابخانه های عمومی کشور )کتابداران و سایر 
مخاطبان( از روز ششم الی بیست و ششم 
شهریورماه برپا می شود. عالقه مندان برای 
شرکت در این مسابقات می توانند به سامانه 
مسابقات اربعین نهاد کتابخانه های عمومی 
 arbaeen.samakpl.ir کشور به نشانی

مراجعه کنند.
در بخش »برپایی موکب در استان های مرزی« 
استان های ایالم، خوزستان، کرمانشاه با شعار 
»اول کتاب عشق نامش حسین )ع( بود« در کنار 
خدمات عمومی سایر موکب ها، به ارائه خدمات 

فرهنگی به زائرین مبادرت خواهند ورزید. 

 دریـا وفایـی  اگرچـه درکـش 
و قوس هـای طوالنـی برجامـی و 
تأثیـر تحریم هـا علیـه کشـورمان، 
ضـدو نقیض هـای گوناگونـی بیان 
می شـود امـا نمی تـوان واقعیـات 
ناشـی از ایـن فشـارها بـه ویـژه 
درحوزه اقتصاد کشـورمان را نادیده 
گرفـت. درایـن میـان پرسشـی که 
بعضـًا مـورد عالقـه مسـئوالن و 
سکان به دستان کشـورمان نبوده و 
نیسـت این اسـت که »علـت وجود 
نابسـامانی های اقتصادی چیسـت؟ 
باالخـره آیـا تحریم هـا بـر وضعیت 
کشـورمان مؤثـر اسـت یاخیـر؟«.

سـؤال مربوطـه را بـا محمدرضـا 
دشـتی عضو هیئت رئیسـه مجلس 
شـورای اسـالمی مطـرح کردیـم. 
پرسـیدیم »بـه نظرشـما نتیجـه 
برجام چـه می شـود؟« تصریح کرد: 
اینکـه فرجـاِم برجـام چه می شـود 
اصاًل بـرای مـا مهـم نیسـت. مهم 
نیسـت کـه چنـد دوره مذاکـرات 

برگـزار شـده اسـت.
دشتی درپاسـخ به پرسـش دیگری 
مبنـی براینکـه »طـی سـال های 
بعـد از انقـالب ایـن چندمیـن دور 
گفـت:  اسـت؟«،  مذاکـرات  از 
مذاکـرات  از  دور  درچهارمیـن 
هسـتیم امـا هـر تعـداد باشـد مهم 
نیسـت. مقـام معظـم رهبـری یک 
خـط مشـی را بـه دولتمـردان دادند 
و گفتنـد بایـد تحریم هـا را بـی اثـر 
کنیم. حـاال برجام تصویب بشـود یا 
نشـود، مـا بایـد نگاهمان بـه برجام 
نباشـد ما بایـد کارخودمـان را انجام 

بدهیـم.
ایـن عضـو هیئـت رئیسـه مجلس 
یازدهـم درادامه با اشـاره بـه برخی 

تمهیـدات خنثـی کننـده برجـام 
خاطرنشـان کرد: پارسـال دولت چه 
کارکـرد، کار خودش را دنبـال کرد. 
بلـه، برجام بشـود بهتراسـت اما اگر 
نشـد به هیچ عنـوان مهم نیسـت و 
امیدواریـم انشـاال با توجه بـه اینکه 
بتوانیـم تحریم هـا را خنثـی کنیم و 
مسـائل کشـور را حل کنیـم چندان 
بر روی برجام تکیه نداشـته باشـیم.

وی بـا بیان اینکـه »اراده مـا بریک 
توافـق خوب، پایـدار و قوی اسـتوار 
اسـت« اظهار داشـت: از آنجایی که 
ایـران هیـچ وقـت درب مذاکـره را 
نبسـته، لذا آمـاده هسـتیم. آن هایی 
کـه عهـد شـکن هسـتند دربهـا را 

بسـتند و رفته انـد.
عضو هیئت رئیسـه مجلس شورای 
اسـالمی یادآورشـد: اگـر ترامپ آن 

کار را انجـام نـداده بـود، بـد عهدی 
نکـرده بـود و قـرارداد بیـن المللـی 
را نقـض نکرده بـود مطمئن باشـید 
برجـام تمـام شـده بـود، منتهـی 
نیسـتند.  اعتمـاد  قابـل  این هـا 
بنابراین هر تعـداد روز و ماه و سـال 
که ادامـه پیدا کنـد ما برسـر موضع 
و خواسـته مان هسـتیم و کوتـاه 
نمـی آئیـم. بـدون شـک خواسـت 
جمهوری اسـالمی ایـران، توافقات 

شـیرین و مانـدگار اسـت.
• اکثر مشکالت اقتصادیمان 

مربوط به تحریم اسـت
رضـا  محمـد  صحبت هـای  امـا 
بـودن  اثـر  بـی  راجـع  دشـتی 
تحریم هـا بـر ایـران در حالی اسـت 
کـه عبـاس آرگـون، نایـب رئیـس 
کمیسـیون بازار پول و سـرمایه اتاق 

بازرگانـی تهـران چنـدی پیـش در 
پاسـخ به این اینکـه اجـرای دوباره 
برجـام چـه تاثیـری بـر صنایـع 
و تولیـدات مـا می گـذارد، گفتـه 
اسـت: ایـن می توانـد گره بسـیاری 
از مشـکالت ما را بـا دنیا را بـاز کند. 
تحریم هـا هزینه هـای زیـادی را به 
کشـور تحمیـل می کند. در شـرایط 
تحریمـی دولـت نمی توانـد نفـت 
صـادر کنـد و بخشـی از کسـری 
بودجـه دولـت بـه دلیـل فقـدان 

درآمـد نفتـی اسـت.
او خاطرنشـان کرده اسـت: بسیاری 
از کشـورها بـه دلیـل تحریـم بـا ما 
نتقـال  کار نمی کننـد. مـا بـرای ا
و حمـل کاالهـا هزینـه باالتـری 
پرداخـت می کنیـم. ایـن انتقـال از 
منابـع خاصـی صـورت می گیـرد 

و همـه حاضـر بـه همـکاری بـا 
مـا نیسـتند. تجـارت در تحریـم 
ریسـک های بیشـتری دارد. ممکن 
اسـت ما بـرای شـرکتی پـول واریز 
کنیـم، امـا آنها جنـس مـا را ندهند، 
عین همیـن مشـکالت در صادرات 
هـم هسـت. از امکانـات تجـاری 
نمی توانیـم اسـتفاده کنیـم یـا کاال 
نیـم  صـادر می کنیـم امـا نمی توا

ارزمـان را پـس بگیریـم.
بـازار  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 
پـول و سـرمایه اتـاق بازرگانـی 
تهـران تاکیـد کـرده اسـت: همـه 
ایـن مشـکالت مربـوط بـه تحریم 
اسـت. این هزینه هـا را نهایتـًا مردم 
و مصرف کننـدگان نهایـی پرداخت 
می کننـد. مـا بایـد بـه بـازار جهانی 

بازگردیـم.
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دوج کویــن، یکــی از برترینمیــم کوین هــا در جهــان کریپتو اســت. هرچند 
کــه ایــن ارز از تبلیغــات مثبــت چهره هــای مختلــف بهره هــای فراوانــی 
بــرده، در عیــن حــال از تبلیغــات منفــی و انــواع شــایعات نیــز ضربه هــای 
بزرگــی خــورده اســت. حــاال تیــم دوج کویــن الزم دانســته اند کــه به طور 
رســمی، یکی از شــایعات و نگرانی هــای اخیــر دربــاره ایــن ارز دیجیتال را 
برطــرف کننــد، شــایعه ای مبنی بــر اینکــه یــک نهنــگ تقریبــاً 30 درصد 

ــار دارد. ــه کل دوج کوین را در اختی از عرض

ــه ای را در صفحــه پرســش و پاســخ وب ســایت رســمی  ایــن تیــم، مقال
ــد از  ــگ 30 درص ــک نهن ــه ی ــت دارد ک ــا واقعی ــوان »آی ــا عن ــود ب خ
ــرده  ــالش ک ــرده و ت ــن را در دســت دارد؟« منتشــر ک عرضــه دوج کوی

ــد. ــازی کن ــه شفاف س ــن زمین ــیله در ای ــن وس ــه ای ــا ب ــت ت اس
طبــق ایــن مقالــه، ایــن کیــف پــول معــروف، در واقــع کیــف پــول یــک 
صرافــی اســت. برخــالف شــایعات، ایــن حســاب مربــوط بــه یــک نفــر 
نبــوده، بلکــه حــاوی ســرمایه صدهــا هــزار ســرمایه گذاران خــرد اســت.

ــده،  ــم ش ــن ک ــرای دوج کوی ــالن ماســک ب ــات ای ــه تبلیغ ــی ک از زمان
ــرفت  ــیر پیش ــی در مس ــا به تنهای ــده ت ــور ش ــال مجب ــن ارز دیجیت ای
قــدم بــردارد. تاکنــون نیــز عملکــرد بســیار خوبــی از خــود نشــان داده، 
هرچنــد کــه بــازار نزولــی فعلــی، رشــد آن را متوقــف کــرده اســت. دوج 
ــت  ــال از دس ــدای س ــود را از ابت ــد از ارزش خ ــون ۶3 درص ــن تاکن کوی
داده اســت، بــا ایــن همــه، عملکــردش از اکثــر ارزهــای دیجیتــال بــازار 

ــوده اســت. ــر ب بهت

دارایی دوج 
کوین یک نهنگ، 
دردسرساز شد!

یک صرافی صاحب 30 درصد 
دوج کوین جهان

بانک

ISFAHAN
N E W S

چالش های نظام بانکی از زبان 
مدیرعامل بانک ملی ایران؛

نظام بانکی، جدا از نظام 
اقتصادی کشور نیست

مسلماً از رنگ های مختلفی می توان برای اتاق نشیمن استفاده کرد، اما طبق نظر 
کارشناسان رنگ، بهترین رنگ برای ایجاد احساس آرامش و لذت پس از یک 
روز سخت، رنگ های خنثی و سبز می باشد. در ابتدا باید مشخص کنید که دوست 
دارید فضا چه احساسی در شما ایجاد کند: دوست دارید فضایی آرام داشته باشید 
یا پرانرژی و پر جنب و جوش؟ می توانید برای القای احساسات بیشتر از ترکیب 

چندین رنگ در اتاق نشیمن استفاده کنید.
1 - رنگ های خنثی و آرامش بخش

معموالً استفاده از رنگ های خنثی در اتاق نشیمن بهترین و مطمئن ترین انتخاب 
است و می تواند فضایی زیبا و دلنشین ایجاد کند. معموالً اتاق نشیمن مکانی برای 
معاشرت و استراحت خانوادگی و دوستانه می باشد، به همین دلیل برای انتخاب 
رنگ باید دقت کنید و رنگی را انتخاب کنید که با حال و هوا یا فضا و سبک شما 

هماهنگ باشد.
زمانی که قصد دارید از رنگ های خنثی برای اتاق نشیمن استفاده کنید، نباید 
از رنگ های مانند سفید استفاده کنید چرا که باعث ایجاد حس سردی در فضا 
می شود. به جای آن، می توانید رنگ های کرم یا دیگر رنگ های گرم تر از طیف 

رنگ روشن را انتخاب کنید.
به گفته تاش بردلی، مدیر طراحی داخلی Lick اتاق های نشیمن معموالً فضاهایی 
هستند که در آن سرگرم می شویم، تلویزیون تماشا می کنیم یا کتاب می خوانیم، 
اما دوست داریم به فضا کمی شخصیت دهیم. به گفته تاش رنگ هایی از جمله 
رنگ بژ، مثل بژ مالیم گرم– بژ 01 )یک رنگ کاراملی روشن( و 03 )یک رنگ 
مالیم و خاکی( رنگ هایی عالی برای استفاده در اتاق نشیمن هستند. این رنگ ها 
آرامش بخش هستند و با ترکیب وسایل مناسب واقعًا شگفت انگیز می شوند، 
می توانید مبل سرمه ای یا مبل سبز مخملی یا حتی رنگ مشکی را با این رنگ و 

فضا ترکیب کنید.
زمانی که از رنگ های خنثی برای اتاق نشیمن استفاده می کنید، برای جلوگیری از 
یکن خواختی فضا بهتر است رنگ خنثی را با رنگ های کمی جاندارتر ترکیب کنید.

• چه رنگ هایی اتاق نشیمن را روشن می کنند؟
به روش های زیادی می توان اتاق نشیمن را روشن تر کرد، از جمله استفاده از 
سایه های کم رنگ تر مانند رنگ های خنثی گرم، آبی روشن و سبز، و سایه های 
گرم تر مانند زرد و نارنجی. استفاده از این رنگ ها می تواند عالوه بر روشن تر نشان 

دادن اتاق باعث بزرگ تر نشان دادن فضا نیز شود.

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

 پریسا جمدی  اتاق نشیمن منزل تان را طبق توصیه 
طراحان داخلی رنگ آمیزی و چیدمان کنید. به دلیل 
اینکه مردم بیشتر اوقات خود را در اتاق نشیمن سپری 
می کنند، قطعاً باید نسبت به طراحی و رنگ آمیزی آن 
حساسیت داشته باشند. زمانی که صحبت از زنگ بندی 
در اتاق نشیمن به میان می آید، بی نهایت گزینه وجود دارد 
که می توانید به کار گیرید. معموالً انتخاب رنگ بیشتر 
سلیقه ای است، اما طراحان داخلی و متخصصین رنگ های 

خاصی را برای استفاده در اتاق نشیمن توصیه می کنند.

زندگی سالم

چند پیشنهاد کاربردی برای بهترشدن اتاق نشیمن؛

 پرکاربردترین فضای خانه
را رنگی و روشن کنیم

 فرهـاد کلهـر  مدیرعامـل بانـک 
ملی ایـران در سـی و دومیـن همایش 
بانکـداری اسـالمی ضمـن تشـریح 
چالش هـای نظـام بانکـی، بـا تاکیـد 
بـر اینکـه بانکـداری پیشـانی نظـام 
اقتصـادی کشـور اسـت، گفـت: هـر 
نقصـی کـه در نظـام اقتصادی کشـور 
وجود داشـته باشـد، در نظام بانکداری 
نیز خـود را نشـان می دهـد و نمی توان 
جدا از نظـام اقتصادی، تحلیـل دقیقی 
از نظـام بانکی کشـور داشـته باشـیم.
محمدرضـا فرزیـن در همایـش امروز 
ضمـن گرامیداشـت هفتـه دولـت، بـا 
تاکیـد بـر اینکـه موضـوع اصلـی در 
بانکـداری اسـالمی، بحث نظـارت بر 
مصـارف اسـت امـا در کمتـر بانکـی 
می تـوان ایـن نظـارت را انجـام داد؛ 
افـزود: متاسـفانه سـاختارهای الزم 
طراحـی نشـده در حالـی کـه فشـار 
بسـیاری بـر سیسـتم بانکـی در ایـن 

خصـوص وارد می شـود.
وی ارزش کل دارایی هـای نظـام 
بانکـی کشـور را ۸ هـزار و 1۹7 همت 
عنـوان و تصریـح کـرد: ایـن در حالی 
اسـت که GDP کشـور حـدود ۶ هزار 
همـت اسـت. سیسـتم بانکـی 35۹ 
همت از دولت مطالبات دارد که سـهم 
بانک هـای دولتـی نسـبت بـه سـایر 
بانک هـا از مجمـوع ایـن مطالبـات 
بیشـتر اسـت و این امـر موجـب ایجاد 
یـک دارایی منجمـد بـرای بانک های 
دولتـی و در نهایـت ناتـرازی نقدینگی 

شـده اسـت.
مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران ادامـه 
داد: همچنیـن امـوال غیرمنقـول در 
بانک هـای دولتـی بیـش از سـایر 
بانک هاسـت. نقدهایـی دربـاره اینکه 
بـه  عالقـه ای  دولتـی  بانک هـای 
واگـذاری دارایی هـای غیرمنقـول 
خـود ندارنـد؛ وجـود دارد و ایـن امـر 
مسـتلزم رفـع موانـع موجـود در ایـن 

زمینـه اسـت.
وی اضافـه کـرد: بانک هـای دولتـی 
عمومـًا سـرمایه پرداخـت شـده خوبی 
دارنـد اما به علت زیان انباشـته و سـود 
و زیـان منفی، نسـبت کفایت سـرمایه 
در آنهـا منفـی اسـت. اکنـون چـه در 
بانک هـای دولتـی و چـه بانک هـای 
نباشـته  خصوصـی، مشـکل زیـان ا
وجـود دارد و طبیعی اسـت که بخشـی 
از مشـکالت نظام بانکی کشـور از این 

موضـوع نشـات گرفته باشـد.
فرزیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه نمی توان 
بـا همـه بانک هـا بـه یـک شـکل و 
شـیوه برخورد کـرد، بیـان کـرد: گفته 
می شـود مـدت سـپرده های بانکـی 
بیش از دو سـال نباشـد. ایـن در حالی 
اسـت کـه مـدت زمـان بازپرداخـت 
تسـهیالت عمومـًا 15 تـا 20 سـال در 
نظـر گرفتـه می شـود. ایـن امـر خلق 
پول می کنـد و زمانـی که در کنـار آن، 
امحا هـم نداشـته باشـیم، باید شـاهد 

تـورم باشـیم.

فرجام برجام از دو دیدگاه اقتصادی!
گفت و گو با یک نماینده مجلس و یک عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تحلیل اوضاع؛

سهمیه بنزین 3 هزار تومانی 100 لیتر کاهش یافت!

براشتن نخستین گام بنزینی دولت
از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور منتشر شد؛

 فراخوان سوگواره زائرین و جاماندگان
اربعین حسینی



 اسـکندر سـامانی  »میخائیل گورباچـف« اولین 
و آخریـن رئیس جمهـور اتحـاد جماهیـر شـوروی 
کـه در فاصلـه سـال های 1985 تـا 1991، دبیـر 
کل حـزب کمونیسـت شـوروی بـود، در سـن 91 
سـالگی، درگذشـت. در این راستا، بسـیاری از ناظران 
و تحلیلگـران و مورخان، به بررسـی کارنامـه کاری و 
اقدامـات گورباچف به عنـوان یکی از رهبران سیاسـی 
شناخته شـده جهـان می پردازنـد. در ایـن چهارچوب، 
شـاید یکـی از مهم ترین واژگانـی که بتـوان به حیات 
سیاسـی گورباچف نسـبت داد، واژه »تراژدی« است. 
دلیل اصلـی این نکته نیز این اسـت کـه وی در دوران 
حضور خـود در قدرت نتوانسـت افـکار و ایده هایش را 
که مبتنی بر نوعی ایدئالیسـم بودند در شـوروی پیاده 
کنـد و پـس از کناره گیـری از قـدرت نیز نَـه در غرب 
چنـدان موردتوجـه بـود و نَـه در داخل سـرزمین های 
جداشـده از اتحـاد جماهیر شـوروی، احترامی داشـت 
و حتی بعضـًا هـدِف حمـات و توهین هایی نیـز قرار 
می گرفـت. بااین همـه، این طـور بـه نظر می رسـد که 
تـراژدِی گورباچف و عدم محقق شـدن خواسـت های 
وی به عنـوان رهبـر سـابق اتحـاد جماهیر شـوروی، 
ریشه در دو مسـئله اساسی داشـت که بازخوانی آن ها 
در شـرایط کنونـی، الزم بـه نظـر می رسـد و می تواند 

حامـِل درس هـای مهمی باشـد.
1: گورباچـف و چالـش ایجـاِد »تغییـر« در 

اتحـاد جماهیر شـوروی
گورباچـف در دوره حضـور خـود در قـدرت، بـه دلیِل 
انباشـت قابل توجـه بحران هـای اقتصادی، سیاسـی 
و اجتماعـِی شـوروی، مجبـور بـه انجـام اصاحاتـی 
در کشـورش شـد کـه نمودهـای عینـی آن را در 
قالـب پیاده سـازی سیاسـت های »پرسـترویکا« و 

»گاسنوسـت« )اصاحـات اقتصـادی و سیاسـی( 
می تـوان مشـاهده کـرد. بااین حـال، ریشـه دار بودِن 
باورهـای سفت وسـخت ایدئولوژیـک در میـان 
نخبـگان سیاسـی شـوروی موجـب شـد تـا آن هـا 
مقاومت هایـی جـدی را در برابـر گورباچـف انجـام 
دهنـد و حتـی در سـاِل پایانـی حضـور گورباچـف در 
قدرت، یعنی در سـال 1991، بـا انجام یـک کودتا که 
به »کودتای آگوسـت« مشـهور شـد، زمینـه را جهت 
حـذف وی از قـدرت فراهـم سـازند. درواقـع، چالش 

اصلـی گورباچـف در دوره حضـورش در قـدرت ایـن 
بود کـه وی در شـرایطی کـه کشـورش نیاز بـه تغییر 
داشـت، از زمینه هـای الزم جهت پیشـبرد دسـتورکاِر 
ایجـاد تغییر برخـوردار نبـود و همیـن موضـوع عمًا 
طرح هـای وی در راسـتای بهبود وضعیـت اقتصادی، 
سیاسـی، و اجتماعـی شـوروی را تضعیـف می کـرد. 
درعین حـال، شکسـت گورباچـف در ایـن رابطـه 
موجـب شـد تـا جمهوری هـای مخالـف و ناآرامی که 
در شـوروی وجود داشـتند نظیر لهسـتان، مجارستان، 

و چکسـلواکی، عمًا فضـای بازی را پیـش روی خود 
ببینـد و علیـه حاکمیـت مرکـزِی شـوروی دسـت به 
قیام و شـورش بزننـد. در این میـان، مخالفـان داخلی 
گورباچـف نظیـر »بوریـس یلتسـین« نیـز توانسـتند 
اوج گیـری قابل توجهـی را داشـته باشـند و به طـور 
خاص یلتسین توانسـت در انتخابات جمهورِی روسیه 
پیـروز شـود. مسـئله ای کـه پیامی مسـتقیم از سـوی 
مردم شـوروی بـه گورباچـف مبنی بـر خشـم آن ها از 
پیاده سـازی معیـوِب سیاسـت هایش بـود. معادلـه ای 

کـه درنهایـت موجـب سـقوط گورباچـف از صحنـه 
قدرت سیاسـی شـوروی شـد.

2: گورباچـف و اشـتباِه اعتمـاد کـردن بـه 
غـرب

یکـی از نکاتـی کـه به طـور خـاص بارهـا در مـورد 
گورباچـف گفتـه می شـود و از آن به مثابـه اشـتباِه 
مهلـک وی یـاد می شـود، اعتمـاد او به غرب اسـت. 
درواقع، وضعیِت خاص اقتصادی و سیاسـی شـوروی 
در سـال های پایانـی حضـور گورباچـف در قـدرت 
به قدری وخیم شـده بود که این کشـور در چهارچوب 
روندهـای تنش زدایانه بـا غرب و مخصوصـًا آمریکا، 
به نوعـی محتـاِج دریافـت کمک هـای اقتصـادی از 
سـوی آن ها شـده بـود. درعین حـال، در بُعـد امنیتی 
نیـز گورباچـف، قول هایـی را از طرف هـای غربـی 
گرفته بـود کـه مثـًا آن ها مانـع از توسـعه سـازمان 
ناتـو در عرصـه بین المللـی شـوند. بااین حـال، نه تنها 
غـرب در مواقـع بحرانـی بـه گورباچف کمکـی نکرد 
بلکـه عمـًا سـازمان ناتـو نیـز از تمامـی ابزارهـای 
در دسـترس خـود اسـتفاده نمـود و سـعی کـرد کـه 
رونـد تضعیـف و فروپاشـی شـوروی را بیـش از هـر 
زمـان دیگـری سـرعت بخشـد. درواقـع، خیانـِت 
غرب بـه وعده هایـش نسـبت بـه گورباچـف، بهایی 
سـنگین برای وی و شـوروی داشت و آن سـقوِط هر 
دو بـود. از چشـم اندازی کلـی، مـرگ گورباچـف در 
شـرایطی اتفاق افتاد که وی سـال ها انزوای داخلی و 
بین المللـی را تحمل کـرده بود. مسـئله ای که موجب 
شـده برخـی از ناظـران و تحلیلگـران بین المللـی در 
شـرایط کنونـی بگوینـد کـه شـاید اگـر گورباچف در 
زمان فروپاشـی شـوروی فـوت می کرد، این مسـئله 

بـرای خـود وی نیـز بهتـر بود.
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معـاون ورزشـی تفریحـی سـازمان فرهنگـی، اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

اجتماعی و ورزشـی شـهرداری اصفهان از برگزاری 
مسـابقه بیـن المللی »شمشـیربازی اسـلحه سـابر 

انفـرادی مـردان« خبـر داد.
 احسـان بعیدی بـا اعـام این خبـر گفت: بـه بهانه 
گرامیداشـت زنده یاد روزبه سـرهنگ پور شمشیرباز 
قهرمـان ملـی و بیـن اللملـی کشـور که چندسـال 
پیـش در اثـر سـانحه تصـادف رانندگـی دار فانـی 
را وداع گفـت، مسـابقه بیـن المللی »شمشـیربازی 

اسـلحه سـابر انفـرادی مـردان« برگزار می شـود.

او افزود: این مسـابقه تحـت نظارت کمیتـه جهانی 
روز شـنبه 12 شـهریورماه از سـاعت 9 الـی 20 در 
ورزشـگاه شـهید نصـر واقـع در خیابـان بزرگمهـر 

کوچـه شـماره 16 برگـزار می شـود.
 او خبـر داد: در حـال حاضـر ورزشـکارانی از 
کشـورهای ترکیـه، گرجسـتان، آذربایجـان، عراق 
و پاکسـتان برای شـرکت در ایـن مسـابقه ثبت نام 
کرده انـد و انتظار می رود بـا حضور بازیکنـان ایرانی 
جمعـًا حـدود 55 نفـر ورزشـکار در ایـن مسـابقات 

شـرکت کننـد.

۱۲شهریورماهبرگزارمیشود؛

مسابقه بین المللی »شمشیربازی اسلحه سابر انفرادی مردان« در ورزشگاه نصر

امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
اقتصادی استانداری اصفهان گفت: 
220 واحد تولیدی راکد و غیر فعال 
استان در یک سال گذشته با پیگیری 
مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع 

تولید به چرخه تولید باز گشته است.
احسان شهیر افزود: در مدت یاد شده 
85 جلسه ستاد استانی تسهیل و رفع 
موانع تولید تشکیل و یک هزار و ۳96 
مصوبه الزم االجرای در موضوعات 

بانکی و غیر بانکی تصویب شد.
وی ادامه داد: بیش از هفت هزار 
میلیارد تومان تسهیات بانکی رونق 
تولید و تبصره 18 در قالب سرمایه ثابت 
و در گردش با هدف اتمام طرح های 
نیمه تمام تولیدی، اشتغال زایی و 
تأمین مالی سرمایه در گردش به 

بنگاه های تولیدی پرداخت شد.
امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل   
اقتصادی استانداری اصفهان اظهار 
داشت: حمایت از تولید، اشتغال زایی 
و توسعه سرمایه گذاری های بخش 
خصوصی و فعاالن اقتصادی از 

اولویت های مدیریت استان است.
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۲۲0 واحد تولیدی غیر 
فعال اصفهان به چرخه 

تولید بازگشت
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اقتصادیاستانداریاصفهان:

درس های سیاستمداری ناکام و تنها برای دیگر سیاستمداران؛

وقتی »تراژدِی گورباچف« به پایان رسید!

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

قائم مقام مدیرمسئول: محمد حسین محزونیه
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
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امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

امتیاز: 38/5

 آزاده سلیمان نژاد  مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان با 
اعام اینکه این پاالیشگاه وظیفه تأمین سوخت 1۷ استان کشور 
را بر عهده دارد، گفت: ازجمله مهم ترین طرح های پاالیشگاه 
یند و  اصفهان تکمیل طرح جامع زیست محیطی، بهبود فرا
بهینه سازی، اصاح و بهبود زیرساخت آب و انرژی و رفع 

تنگناهای عملیاتی، است.
 محسـن قدیـری در نشسـت خبـری بـا اصحـاب رسـانه بـا 
اشـاره بـه هزینـه یـک میلیـارد یورویـی ایـن پاالیشـگاه طی 

۴۳ سـال گذشـته گفـت: پاالیشـگاه نفـت اصفهـان بـرای 
بهبـود و بهینه سـازی فراورده هـای نفتـی بـرای طرح هـای 
زیسـت محیطی اصفهـان و شاهین شـهر در برنامه چشـم انداز 
سـال 1۴05 ظرفیت خـود را تغییر نـداده و به تولیـد ۳۷6 هزار 

بشـکه نفـت خـام در روز ادامـه خواهـد داد.
قدیـری همچنین بـا اعـام اینکـه پاالیشـگاه اصفهان سـال 
گذشـته در رتبـه سـوم سـودآوری بیـن شـرکت های بورسـی 
بود، افـزود: در سـه ماهه نخسـت امسـال نزدیک بـه 1.۳ هزار 

میلیـارد تومان سـود پاالیشـگاه افزایـش پیدا کرد و به سـرعت 
در حـال تبدیل بـه پتـرو پاالیش هسـتیم.

به گفتـه وی بـرای رسـیدن بـه یـک پتـرو پاالیش موفـق در 
کشـور و جهان و حفـظ محیط زیسـت و اصاح زیرسـاخت ها، 
جهت داشـتن محیط زیسـت بهتـر برنامه ریـزی مـدون داریم.

مدیرعامـل پاالیشـگاه نفت اصفهـان در مورد مصـرف مازوت 
گفـت: پاالیشـگاه اصفهـان بـه هیچ وجـه نمی توانـد از مازوت 
اسـتفاده کنـد، بـه گفتـه قدیـری میـزان آالینده هـای گاز 
خروجـی از کوره هـای پاالیشـگاه دائمـًا توسـط سـازمان 
محیط زیسـت بررسـی می شـود و ایـن گاز آالیندگـی نـدارد.

محسـن قدیری افزود: از 15 سـال قبـل تترا اتیـل بنزین حذف 
شـد و بـا ایجـاد واحـد گرانـول مانـع انتشـار ۳00 تـن گوگرد 

کلوخـه ای در روز در فضـای بـاز می شـویم.
وی ادامـه داد: شـرکت پاالیشـگاه نفـت اصفهـان پـس از 
پاالیشـگاه آبادان باالترین ضریب پیچیدگی در میان همتایان 
ایرانـی خـود دارد، بـه گفتـه قدیـری ضریبی کـه باالتـر رفتن 
آن مسـیر را بـرای توسـعه پایـدار صنعـت پاالیـش در کشـور 

همـوار می کنـد.
مدیـر پاالیشـگاه نفـت اصفهـان بـا اعـام اینکـه در حـال 
سـرمایه گذاری انتقـال آب از خلیج فـارس با ظرفیـت 500 لیتر 
در ثانیه هسـتیم تا نیـاز آبـی خـود را از اصفهان کاهـش دهیم 
گفـت: طبقـه برنامه ریـزی مدیریـت آب تـا 1۴05 و باوجـود 
افزایـش پروژه هـای پاالیشـگاه بـر مصـرف آب مـا افـزوده 
نخواهد شـد و همچنین بـه مرور هـدر رفت آب را هـم به صفر 

خواهیـم رسـاند.
وی دربـاره معضل انتشـار گوگـرد در فضـای باز، توضیـح داد: 
ایجاد واحدهای جدید گوگرد سـازی بـا اسـتانداردهای یورو 5 
برنامـه مفصلی اسـت کـه این معضـل را بـه نقطه قـوت برای 

پاالیشـگاه نفـت اصفهـان تبدیل خواهـد کرد.

قدیـری بابیـان اینکـه از سـال 85 پروژه هایـی بـه ارزش 2۳0 
میلیون یورو بـرای استانداردسـازی بنزین به اسـتاندارد یورو 5 
انجام شـده اسـت، ادامه داد: از سـال 9۳ واحد تصفیـه گازوئیل 
را تأسـیس کرده ایـم و تا پایان شـهریور امسـال انتشـار 8000 
ppm گوگـرد در هـوا را بـه 10 واحد کاهـش خواهـد یافت که 
بـرای ایـن پـروژه ۴.9 هـزار میلیـارد تومـان و بیـش از یـک 

میلیـارد یورو هزینه شـده اسـت.
ایـن مدیرعامـل بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا برنامه هـای صـورت 
گرفتـه روزانـه ۳00 تـن گوگـرد از گازوئیـل در پاالیشـگاه 
اصفهان حذف می شـود، افـزود: همچنیـن روزانـه 20 میلیون 
لیتر گازوئیـل اسـتاندارد را بـا اسـتانداردهای روز تحویل مردم 

می دهیـم.
وی ادامـه داد، بـرای طـرح جامـع 
زیسـت محیطی بهبـود و بهینه سـازی 
فرایند پاالیشـگاه اصفهـان پروژه های 
اجراشـده بیش از 8۳ هزار میلیارد ریال 
هزینـه شـده اسـت، گفـت: تـا پایـان 
شـهریورماه بـا احـداث دو واحـد آمین، 
یـک واحـد آب تـرش، دو واحـد تصفیه 
گازوئیـل، یـک واحـد هیـدروژن و 

بازیافـت و جامدسـازی گوگـرد راه انـدازی خواهـد شـد.
مدیرعامل پاالیشـگاه اصفهـان در ادامه با بیان اینکـه در واحد 
تصفیه گازوئیل و یوتیلیتی و آفسـایت، روزانه 100 هزار بشـکه 
گازوئیـل تصفیه و بـه اسـتاندارد یورو 5 می رسـد، گفـت: برای 

احداث این واحدهـا 511 میلیون یورو هزینه شـده اسـت.
مدیر پاالیشـگاه اصفهـان در مـورد مصـرف آب ایـن صنعت، 
توضیـح داد: تأمیـن آب پایدار از منابع خاکسـتری و غیرشـرب 
و خریـد فاضاب خام شـهرک نگیـن ۳ )18000 مترمکعب در 
سـاعت( از برنامه های مـا در حوزه آب اسـت تـا در تصفیه خانه 
پاالیشـگاه آن را بـه آب مطلوب مصـرف در تولیـد محصوالت 

تبدیـل و از آن بهـره ببریم.
محسـن قدیـری بـا اعـام اینکـه مشـعل های پاالیشـگاه 
بـه سـوخت گاز شـهری مجهـز شـده و ازلحـاظ آالیندگـی 
پـاک هسـتند تأکید کـرد: طی سـه سـال آینـده، مشـعل های 
پاالیشـگاه خامـوش خواهـد شـد و گاز خروجـی آن تصفیه به 

سیسـتم بازمی گـردد.

مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه:

پاالیشگاه اصفهان وظیفه تأمین سوخت ۱۷ استان کشور را بر عهده دارد


	1141-1-
	1141-2
	1141-3-
	1141-4
	1141-5
	1141-6-
	1141-7-
	1141-8-

