
I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت 5000 تومان پنج شنبه| 17 شهریور 1401| 8  سپتامبر  2022 |  11 صفر 1444 | سال سوم| شماره 1146|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

6

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت نفت سپاهان و اتحادیه فروشندگان الستیک، فیلتر و تعویض روغن تهران برگزار شد:

حرکت به سمت رفع التهاب قیمت روغن موتور در بازار

5

مدیر کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان خواستار شد:

ایجاد ساختارهایی برای تقویت برند فرش در کشور

 سعید واعظ  سپاهانی ها با کسب پیروزی 2 گله مقابل 
استقالل در اولین بازی از لیگ بیست ودوم، توانستند 
صدر جدول را به تسخیر خود در بیاورند و با هدایت ژوزه 
مورایس، شروعی طوفانی در فصل جدید رقابت های 
لیگ برتر فوتبال ایران داشتند تا همگان سپاهاِن پرستاره 
را با سرمربیگری مورایس، بخت اول قهرمانی در فصل 

جدید لیگ برتر بدانند.
• سیر نزولی سپاهان

طالیی پوشان اصفهانی در دومین گام موفق شدند از سد 
نساجی در خانه بگذرند تا صدرنشینی شان را تثبیت کنند 
اما در هفته سوم، ترمز شاگردان مورایس در سیرجان 
کشیده شد و آن ها در شرایطی که در آستانه سومین 
پیروزی متوالی خود در لیگ بیست ودوم بودند و با 2 
گل از گل گهر پیش افتادند، در نهایت به تساوی مقابل 
شاگردان قلعه نویی رضایت دادند تا 2 امتیاز مهم در 

سیرجان از دست برود.
شاگردان ژوزه مورایس در هفته چهارم با وجود ارائه یک 
نمایش تهاجمی، نتوانستند برابر فوالد، به امتیازی دست 
پیدا کنند و در لحظات پایانی غافلگیر شدند تا اولین 
شکست سرمربی پرتغالی در لیگ ایران، در اصفهان 
باشد و برای دومین هفته متوالی طالیی پوشان اصفهانی 

ناکام در کسب پیروزی باشند.
سپاهانی ها که در دربی اصفهان امیدوار بودند بتوانند به 
روند ناکامی خود پایان بدهند و با عبور از ذوب آهن، در 
یک قدمی پرسپولیِس صدرنشین قرار بگیرند اما توقف 
در دربی اصفهان، همه معادالت را تغییر داد تا شاگردان 
مورایس برای سومین بازی پیاپی نتوانند به پیروزی دست 

پیدا کنند و با 8 امتیاز به رتبه چهارم جدول سقوط کنند!
• 5 بازی و یک کلین شیت!

سپاهان با هدایت ژوزه مورایس در 5 دیدار اخیر خود 

در لیگ بیست ودوم، تنها یک بار در همان هفته 
نخست مقابل استقالل توانست دروازه اش را بسته 
نگه دارد و بعد از آن مسابقه، طالیی پوشان اصفهانی 
در کلین شیت ناکام بوده اند. دریافت 5 گل در 4 مسابقه، 
کارنامه قابل قبولی برای خط دفاعی سپاهان به شمار 

نمی آید.
طالیی پوشان اصفهانی در خط دروازه از هفته سوم 
تغییر داشته و از پیام نیازمند به جای رشید مظاهری 
استفاده می کنند اما دروازه بان باتجربه و تازه وارد 
سپاهانی ها نتوانسته انتظارات را برآورده کند و هنوز در 
لیگ بیست ودوم کلین شیت نداشته است تا خط دفاعی 
سپاهان یکی از نقاط ضعف اصلی این تیم در فصل جدید 

لیگ برتر محسوب شود.
• امیدواری مورایس ...

ژوزه مورایس سرمربی پرتغالی و باتجربه سپاهان از 
شرایط فنی تیمش رضایت نسبی دارد و امیدوار است که 
با توجه به در پیش بودن تعطیالت ملی، طالیی پوشان 
اصفهانی بتوانند به آمادگی الزم دست پیدا کنند و از هفته 
هفتم، با عملکردی بهتر به رقابت های لیگ بیست ودوم 

بازگردند.
سپاهانی ها پیش از آغاز تعطیالت بازی های ملی، باید 
در هفته ششم لیگ برتر، روز شنبه نوزدهم شهریورماه 
در خانه به مصاف آلومینیوم اراک بروند که پیروزی 
در این مسابقه برای شاگردان مورایس حیاتی بوده و 
می تواند آن ها را در جمع تیم های باالنشین نگه دارد و با 
روحیه ای باال به تعطیالت فیفادی بفرستد اما در مقابل، 
ناکامی طالیی پوشان در کسب پیروزی مقابل آلومینیوم، 
باعث دور شدن سپاهان از جمع تیم های مدعی لیگ 

بیست ودوم خواهد شد.

مورایس امیدوار به فیفا دی است؛

دربی اصفهان بی برنده!

شهردار اصفهان گفت: یکی از تأکیدات مدیریت 
شهری ایجاد موزه بزرگ اصفهان است و در این راستا 
پیگیری های الزم برای ایجاد موزه در کارخانه ریسباف 

انجام شده است.
علی قاسم زاده در مراسم رونمایی از اثر جدید استاد 
"رضا بدرالسماء" هنرمند نگارگر با نام »سلمان 
محمدی« اظهار کرد: استاد بدرالسما نماد استقامت در 
جامعه هنری است و آثار این هنرمند از معرفت عمیق او 
نسبت به مبانی معنوی، دینی و عرفانی الهام می گیرد.

او افزود: امیدواریم به عنوان خادمان شهر قدردان 
حضور هنرمندانی مانند استاد بدرالسماء باشیم، زیرا 

هویت اصفهان مرهون تالش هنرمندان است.
شهردار اصفهان راه اندازی نمایشگاه دائمی از آثار 
هنرمندان اصفهان را یک ضرورت قلمداد کرد و گفت: 
یکی از مطالبات مدیریت شهری ایجاد موزه بزرگ 
اصفهان است و در این راستا پیگیری های الزم برای 

ایجاد موزه در کارخانه ریسباف انجام شده است.
او افزود: هنوز با افرادی که کارخانه در تملک آنها 
است به نتیجه نرسیده ایم، در حالی که اگر این کارخانه 
به موزه تبدیل شود خدمت بزرگی به شهر، کشور و 
فرهنگ خواهد شد، زیرا می توانیم آثار ده ها هنرمند 

مانند استاد بدرالسماء را در معرض دید مردم شهر، کشور 
و گردشگران خارجی قرار دهیم.

او با بیان اینکه کاربری کارخانه ریسباف برای ایجاد 
موزه تعریف شده است، افزود: سوله ها برای ایجاد موزه 
بزرگ اصفهان در کارخانه ریسباف آماده است و فقط 

نیاز به طراحی دارد.
به گفته قاسم زاده شهرداری اصفهان آمادگی دارد که 
برای تبدیل کارخانه به موزه معوض بدهد یا مالکیت 
برای آنها باشد و مدیریت شهری آن را احیا کند، اما هنوز 

تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.
به گفته شهردار اصفهان، تمام امکانات و مجوزها برای 
ایجاد موزه فراهم است، اما کارخانه در اختیار دستگاهی 

است که اراده ای برای انجام این کار ندارد.
مشاور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز بر 
حمایت از هنرمندان از سوی مدیریت شهری تأکید 
کرد و گفت: باید در ابتدا کتاب آثار استاد بدرالسماء چاپ 
شود چراکه جنبه آموزشی نیز خواهد داشت و پس از آن 
ایجاد گالری و نمایشگاه دائمی برای عرضه چند صد 

اثر ایشان از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.
احمد مقیمی با بیان اینکه شهرداری اصفهان می تواند 
در فضای مشارکتی این دو اولویت را تحقق بخشد، 

خاطرنشان کرد: معاونت فرهنگی شهرداری 
اصفهان نیز کمک کند تا فضایی برای عرضه آثار 
هنرمندان از جمله استاد بدرالسماء در شهر در نظر 

گرفته شود.
او با اشاره به اینکه هنر نگارگری رشته مادر محسوب 
می شود، گفت: نباید ایجاد مکانی برای عرضه آثار 
هنرمندان را به ایجاد موزه اصفهان موکول کنیم، بلکه 
باید با سرعت از فضاهای موجود برای ایجاد نمایشگاه 

دائمی استفاده کنیم.
در پایان این مراسم که همزمان با سالروز بزرگداشت 
سلمان فارسی برگزار شد از آخرین اثر استاد رضا 

بدرالسماء با عنوان »سلمان محمدی« رونمایی شد.
این هنرمند نگارگر در این باره گفت: این اثر در مدت ۱5 
روز به پایان رسید و برای خلق آن از شیوه نقاشی ایرانی 

استفاده شده است.
او با بیان اینکه اثر سلمان محمدی حاصل تجربه ای 
۶۰ ساله در عرصه هنر است، افزود: خلق آثار نگارگری 
زمان بر است، اما درصدد هستم اثری را خلق کنم 
که بتواند حق مطلب را ادا کند و هر بیننده ای که اثر 
را مشاهده می کند به یاد سلمان فارسی و سرگذشت 

تاریخی او بیفتد.
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شخصیت های اجتماعی در مقاطع گوناگون 
زندگی بر اثر علل و عوامل مختلف سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی گاهی با افرادی مواجه 
می شوند که از لحاظ تربیت خانوادگی یا فضیلت 
فرهنگی تهی بوده و براثر عدم سازندگی، 
رذیلت ها و اعمال مذموم را از خویش نزدوده اند. 
لذا گاهی سنگ اندازان با توجیهات واهی به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برخوردهای 
تأسف برانگیز پرداخته و تا حد امکان با شایعه 
پراکنی و کارشکنی آنان را برای مدتی از اهداف 
آرمانی خویش دور ساخته و یا حتی متوقف 

می نمایند. بدین جهت یک الگوی اجتماعی 
باید در همهموقعیت ها و مکان ها به ویژه 
شرایط حساس محافظی زبده بوده و خود را در 
نابسامانی ها و گرفتاری های زندگی حفظ نماید. 
او برای این کار باید دو نمود را مورد بررسی قرار 

داده و بکار گیرد: ۱- شناخت 2- کاربرد.
در مرحله اول برای مقابله با کارشکنی ها و سنگ 
اندازی ها شناخت و اندیشه گرایی در مورد آنان 
ضروری است چرا که: عدم شناخت آنان مانع 
وصول هرگونه راهکاری است؛ برخالف آن 
شناخت و کاربرد راهکار آن دو اصل مسلم عدم 

شکست و رسیدن به سرانجام بهروزی است. با 
هم این اصل مسلم )شناخت و کاربرد راهکارها( 

را براساس طبقه بندی مخالفان می خوانیم؛
1( کارشکنان

گاهی یک شخصیت فرهنگی، سیاسی و یا 
اقتصادی در محیط خانه، اجتماع و دانشگاه با 
کارشکنان بی فرهنگ مواجه می گردد در چنین 
مواقعی ابتدا باید به کارشکنی های آنان ترتیب 
اثر نداده و به سادگی از آن بگذرد چرا که »کسی 

به سگ مرده لگد نمی زند.«
ادامه در صفحه 2...

محمد رضا رجائی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

موانع حرکت شخصیتهای اجتماعی
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نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :

 اقدامات درباره جام جهانی پیش رو
 قانع کننده نیست!

وزیر ارشاد و سخنگوی دولت به تماشای »علمدار« نشستند؛

 نمایشی نشان دهنده همراهی هنرمندان
با دین و مذهب

بازی جدیِد بازیگردان صحنه سوریه

 روس ها از ایران
درخواست جدید دارند

3

2

معاون حمل ونقل ترافیک شهردار اصفهان مطرح کرد:

  جابه جایی روزانه 25 هزار مسافر
BRT با خط چهارم

چهره روز

مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان خبر داد:

 بازسازی موزه هنرهای معاصر
پس از 25 سال

2

مدیـر مـوزه هنرهـای معاصـر اصفهـان گفـت: مـوزه هنرهای 
معاصـر اصفهـان در دوران شـیوع ویـروس کرونـا و تعطیلـی 
طوالنی مـدت برنامه هـا، بازسـازی این مـوزه را بعد از گذشـت 
25 سـال در دسـتور کار قـرار داد. مهدی تمیـزی با اعـالم این 

خبر گفـت: ...

سنیم
منبع: ت

Top 10 Most Colorful Cities In The World 2022

2
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(
فراخوان عملیات اجرایی احداث پارک با اولویت فاز اول پارک محله ای خیرین مدرسه ساز

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی احداث پارک با اولویت فاز اول پارک محله ای خیرین مدرسه ساز به شماره 2001094734000050 را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: 1401/6/16
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/6/31

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/7/10
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/7/11

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(: ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ 980/000/000 ریال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهرداری مرکزی                      شماره تماس: 03145225200
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شهردار اصفهان در آئین رونمایی از اثر جدید استاد بدرالسماء:

تمام امکانات برای تبدیل کارخانه ریسباف به موزه آماده است



در شـــهر

Isfahan News

ISFAHAN
N E W S

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان موارد ایمنی در 

زمان خروج از منزل را تشریح کرد.
فرهاد کاوه آهنگران در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، در خصوص رعایت موارد ایمنی در 
زمان خروج از منزل، اظهار کرد: خارج 
کردن دوشاخ وسایل برقی از پریز می تواند 
یکی از راه های پیشگیری از حوادث 
احتمالی در مواقعی باشد که در منزل 

حضور نداریم.
وی با بیان اینکه کلید محافظ جان بعد از 
کنتور برق باید نصب و از حوادث احتمالی 
جلوگیری شود، ادامه داد: نصب این کلید در 
تمام منازل ضروری است، زیرا بیشترین 
علت حریق منازل به دلیل اتصالی برق 

است.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به 
ضرورت بستن والو اصلی گاز، خاطرنشان 
کرد: این اقدام برای خروج از منزل الزامی 
است، زیرا ممکن است با نشت گاز و یک 

جرقه کوچک، باعث انفجار شود.
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از هدررفت 
آب و آسیب به دیگر بخش های ساختمان 
به دلیل نشت، بستن والو آب نیز در خروج 

از منزل باید انجام شود.
کاوه آهنگران تصریح کرد: با توجه به 
اینکه اصفهان شهر بادگیر است و هنگام 
وزش باد امکان سقوط وسایل موجود 
در بالکن منازل وجود دارد و جان دیگر 
شهروندان را تهدید می کند، لذا درخواست 
داریم شهروندان این وسایل را هنگام 
خروج از منزل داخل خانه قرار دهند. وی با 
بیان اینکه با توجه به احتمال آتش سوزی 
منازل، شهروندان اسناد و مدارک خود را در 
مکان امن قرار دهند، اضافه کرد: افراد باید 
پیش از خروج از منزل، یکی از همسایگان 
یا بستگان معتمد خود را در جریان خروج 

خود قرار دهند.

هنگام خروج از منزل باید 
به چه نکاتی توجه کنیم؟

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان:

شکسپیر می گوید: »دشمنان بسیار دارید که نمی دانند چرا دشمن شما هستند ولی 
همچون سگهای ولگرد هنگامیکه رفقایشان بانگ بردارند، آنان نیز بانگ برمی 

دارند. ]1[«
آنگونه که مشاهیر جهان در آمارهای مختلفی که در این زمینه تهیه شده است، 
ترسیم نموده اند به علت آنکه شخصیت ها ترتیب اثری به کارشکنی کارشکنان 
نمی دهند آنان پس از مدتی دست از کارشکنی برداشته و دوباره آن شخصیت 
فرهنگی و یا سیاسی به سبک عادی زندگی بازگشته و با سرعت و سبقت به حرکت 

خویش ادامه می دهد.
بد نیست بدانید که: اگر کارشکنی ها جنبه جدی تری به خود گرفته باید به بررسی آن 
پرداخته و با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت درصدد رفع آن برآئیم.

2( سنگ اندازی ها
عده دیگری که می توانند در برابر شخصیت های طبقات مختلف جامعه نقش مذموم 
ایفا کنند؛ عده قلیل به اصطالح سنگ اندازی هستند که با فرصت شناسی عمل 
خالف اعتقاداتی را مرتکب می شوند که با ارزشهای شخصیت و الگوی جامهعه 

منافات دارد. به عبارت دیگر؛
افرادی هستند که به علت اختالف عقیده و یاعدم سازندگی خود با شخص شهیری 
مخالفت کرده و او را در تنگنا قرار داده و به اصطالح به سوی او سنگ اندازی 
می کنند تا بلکه بتوانند او را متوقف نمایند. در چنین مواردی شخصیت های اجتماعی 
خونسردی خویش را حفظ نموده و بدون آشفتگی و تزلزل با آن سنگ اندازان ارتباط 
برقرار نموده و با نصایح ارزنده خود آنان را از اعمال اسف انگیزشان بازمی دارند؛ و در 
مرحله آخر تا حد امکان خواسته های آنان را برآورده می سازند. به قول مثل انگلیسی: 

»از عالی ترین سالح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی است ]2[«.
3( شایعه پراکنی

در میان ملل گوناگون تعداد قلیلی که از ارزشهای انسانی و مکارم اخالقی برخوردار 
نبوده و فرهنگ ملی و مذهبی را نیز نمی دانند به علل واهی که از رضیلت های انسانی 
سرچشمه گرفته، با شخصیت های آن ملت ها به مخالفت پرداخته و با جسارت هرچه 

تمامتر به شایعه پراکنی می پردازند، تا آنان را با بحران مواجه سازند.
من به نوبه خود در طول عمرم از سالمت تن و روان برخوردار بوده ام و هرگز مریض 
نشده ام. ولی در سالهای دور تعدادی کارشکن به علل واهی که زر، زور و تزویر عامل 
اصلی آن بود با تبانی و بواسطه پول و پارتی و رابطه شایعاتی به طرق مختلف ساخته 
و مردم را تحت تأثیر آن قرار داده بودند، اما من در آن موقعیت به واسطه وسایل ارتباط 
جمعی مانند مقاله، مصاحبه و ارسال خبر کارشکنان را از کارشکنی بازداشته و سپس 

با سرعت و سبقت تالشی بس بزرگ برای الگو بودن داشته ام. 
بنابراین در چنین مواقعی برترین راهکار جهت آنکه مردم تحت تأثیر شایعات آنان 
قرار نگیرند، عدم تزلزل در روحیه شخصی و پایداری در برابر شایعه پراکنان بوده و در 

مرحله آخر بررسی برترین راه مقابله با این پدیده شوم می باشد. 
محقق و پژوهشگر اجتماعی

سرمقاله

ترافیــک  حمل ونقــل  معــاون 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار اصفه ش
خــط چهــارم BRT روزانــه 2۵ هــزار 
ــت:  ــد، گف ــا می کن ــافر را جابه ج مس
بــا توجــه بــه افزایــش آلودگــی 
هــوا و ترافیــک ســنگین شــهر کــه 
ــش  ــالل در آرام ــاد اخت ــب ایج موج
روح و روان شــهروندان شــده اســت، 
در  انســان محور  حمل ونقــل 
ــت  ــن معاون ــای ای ــت برنامه ه اولوی

قــرار دارد.
حســین حق شــناس در مراســم 
پروژه هــای  از  بهره بــرداری 
ــرد:  ــار ک ــی، اظه ــل عموم حمل ونق
امــروز شــاهد افتتــاح دو پــروژه 
ــه  ــتیم ک ــی هس ــل همگان حمل ونق
نفــع آن بــرای JLHL شــهروندان 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد 
معاونــت حمل ونقــل و ترافیــک 
ــل  ــان، »حمل ونق ــهرداری اصفه ش
ــا هــدف کاهــش  انســان محــور« ب
آلودگی هــای زیســت محیطی و 
ایجــاد حمل ونقــل پــاک اســت، 
گفــت: در ایــن رویکــرد اولویــت، 
توســعه حمل ونقــل همگانــی اســت 
ــودرو  ــل خ ــل حمل ونق ــه در مقاب ک

محــور قــرار دارد.
معــاون حمل ونقــل و ترافیــک 
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــهردار اصفه ش
بــا توجــه بــه افزایــش آلودگــی 
هــوا و ترافیــک ســنگین شــهر کــه 
ــش  ــالل در آرام ــاد اخت ــب ایج موج
روح و روان شــهروندان شــده اســت، 
حمل ونقــل انســان محــور در 
ــت  ــن معاون ــای ای ــت برنامه ه اولوی

قــرار دارد.

ــه  ــا توجــه ب وی خاطرنشــان کــرد: ب
اینکــه ایجــاد حمل ونقــل ریلــی 
ــعه  ــت، توس ــر اس ــر و زمان ب هزینه ب
ــه  ــمند ب ــی و هوش ــی آر ت خطــوط ب
عنــوان ابــزاری کــه در زمــان کوتــاه 
و هزینــه مختصــر می تــوان آن را 
ایجــاد کــرد در دســتور کار مدیریــت 

ــت. ــرار گرف ــهری ق ش
حق شــناس بــا بیــان اینکــه 12 
ــهر  ــرای ش ــدرو ب ــوس تن ــط اتوب خ
ــت  ــده اس ــی ش ــان پیش بین اصفه
کــه نخســتین خــط آن در ســال 
1۳۹۰ راه انــدازی شــده اســت، 
ــن  ــز چهارمی ــروز نی ــرد: ام ــار ک اظه
ــه  ــه صــورت رســمی ب خــط BRT ب
ــه  ــی ب ــرقی - غرب ــط ش ــوان خ عن
ــرداری  ــه بهره ب ــمی ب ــورت رس ص

رســید.

وی تاکیـد کـرد: افتتاح ایـن دو پروژه 
از نمادهای همگرایی شـهری است و 
با اینکه قراردادهـای آن در دوره قبل 
مدیریت شـهر بسـته شده اسـت، اما 
ذی نفعان بسـیاری برای تحقق آن در 

این دوره دخیـل بودند.
معــاون حمل ونقــل و ترافیــک 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار اصفه ش
خــط چهــارم BRT روزانــه 2۵ 
ــد،  ــا می کن ــافر را جابه ج ــزار مس ه
ــه ترکیبــی  ــن خــط از پایان گفــت: ای
برون شــهری  و  درون شــهری 
جــی آغــاز و پــس از عبــور از 
خیابان هــای هشت بهشــت شــرقی، 
هشت بهشــت غربــی، فرشــادی، 
ــان  ــین )ع(، خیاب ــام حس ــدان ام می
ــه  ــه پایان ــگاه ب ــی و آتش ــیخ بهای ش

ســه راه درچــه ختــم می شــود.

ــرای  ــرای اج ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن طــرح 1۵۰ میلیــارد تومــان 
ســرمایه گذاری شــده اســت، افــزود: 
ــه ازای  ــارم BRT ب ــط چه ــرای خ ب
ــه  ــان هزین ــزار توم ــفر دو ه ــر س ه
ســرمایه گذاری در طــی 1۰ ســال 
پرداخــت شــده اســت کــه 2۰ درصد 
هزینــه را مــردم و ۸۰ درصــد را 
ــت تقبــل می کنــد. شــهرداری و دول

حق شــناس تصریــح کــرد: اگــر 
ایــن عــدد و رقــم را بــا مترو مقایســه 
کنیــم، آنچــه هزینــه می شــود 
نزدیــک بــه پنــج درصــد اســت کــه 
نشــان می دهــد تــا زمانــی کــه 
ــود،  ــل می ش ــرو تکمی ــوط مت خط
توســعه خطــوط اتوبــوس تنــدرو 
ــر  ــل را ب ــه حمل ونق ــد وظیف می توان

ــرد. ــده بگی عه

وی بـا بیـان اینکـه مـردم در نقـاط 
مختلـف شـهر اصفهـان بـا یـک 
جابه جایـی می تواننـد بـه خطـوط 
اتوبوس تنـدرو متصـل شـوند، ادامه 
داد: در راسـتای بهره برداری سـامانه 
موقعیـت یـاب اتوبـوس کـه امـروز 
بـه بهره بـرداری رسـید دسـتگاه 
مانیتورینـگ در ۵۰ ایسـتگاه سـطح 
شـهر پیش بینی شده اسـت که مردم 
را از زمان رسـیدن اتوبـوس و خطوط 
فعـال در ایـن مسـیر مطلـع می کند.

معــاون حمل ونقــل و ترافیــک 
شــهردار اصفهــان اظهــار کــرد: 
ــز  ــهر مجه ــای ش ــام اتوبوس ه تم
ــده  ــول GPS ش ــتگاه کنس ــه دس ب
ــه  اســت کــه پرداخــت آنالیــن کرای
و زمان بنــدی ســفر بــه صــورت 

هوشــمند از مزایــای آن اســت.

BRT جابه جایی روزانه ۲۵ هزار مسافر با خط چهارم 
معاون حمل ونقل ترافیک شهردار اصفهان مطرح کرد:
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ــر  ــای معاص ــوزه هنره ــت: م ــان گف ــر اصفه ــای معاص ــوزه هنره ــر م مدی
اصفهــان در دوران شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلــی طوالنــی مــدت 
ــتور کار  ــال در دس ــت 2۵ س ــد از گذش ــوزه را بع ــن م ــازی ای ــا، بازس برنامه ه

قــرار داد.
مهــدی تمیــزی با اعــالم ایــن خبــر گفــت: مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهان 
کــه محــل دفتــر تخصصــی هنرهــای تجســمی شــهرداری اصفهــان نیــز 
هســت، در دوران شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلی طوالنــی مــدت برنامه ها، 

پیگیــری دو موضــوع را در دســتور کار قــرار داد.

او توضیــح داد: بازســازی موزه هنرهــای معاصــر یکــی از اقداماتی بــود که در 
ایــن زمــان انجــام شــد، در حالــی که طــی 2۵ ســال گذشــته مــوزه بازســازی 

نشــده بــود و ضــرورت آن احســاس می شــد.
ــهر را  ــی در ش ــی و دولت ــای خصوص ــت گالری ه ــتفاده از ظرفی ــزی اس تمی
ــر تخصصــی  ــرد: دفت ــوان ک ــوزه دانســت و عن ــن م ــای ای از دیگــر برنامه ه
هنرهــای تجســمی شــهرداری اصفهان طرحــی با نــام »گــذر« را بــه منظور 
نمایــش ســازه ها و برخــی از آثــار هنری در ســطح شــهر و ویــژه عمــوم مردم 
در دســتور کار قــرار داد کــه اولیــن نمونــه آن در خیابــان بــاغ گلدســته، تقاطع 

خیابــان ســیدعلیخان نصــب شــده اســت.
او افــزود: در ایــن محــل هــر دو یــا ســه مــاه یک بــار یــک نمایشــگاه شــامل 
1۰ قطعــه از آثــار هنــری برپــا می شــود، چنانکــه همزمان بــا هفتــه فرهنگی 
اصفهــان مشــاهیر شــهر اصفهــان در آن معرفــی شــدند و اکنون به مناســبت 
ــان  ــار عکاس ــورایی از آث ــس عاش ــه عک ــر 1۰ قطع ــرم و صف ــای مح ماه ه

اصفهــان بــا موضــوع آئین هــای عاشــورایی بــه نمایــش درآمــده اســت.
او ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن نمایشــگاه در دیگــر نقــاط شــهر اصفهــان 

نیــز برگــزار شــود.

بازسازی موزه 
هنرهای معاصر 
پس از ۲۵ سال

مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان 
خبر داد:

معـاون فنـی مرکز بهداشـت اصفهـان گفـت: این 
اسـتان بـا کمبـود نیـروی بهـورز زن به ویـژه در 
روسـتاهای دوراُفتاده مواجه اسـت که برای رفع آن 
اقداماتی مانند بکارگیری نیروهای جـوان و ارتقای 

جایـگاه آنهـا انجام می شـود.
مهـرداد زینلیـان، در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
افـزود: در برخـی از مناطق، نیروهای بهورز به سـن 
بازنشسـتگی رسـیده اند و با کمبـود نیـرو به ویژه در 
روسـتاهای برخـی از شهرسـتان ها بـرای خدمات 
رسـانی بـه روسـتاییان بویـژه مراقبت هـای زنـان 
بـاردار مواجهیـم کـه می کوشـیم با جـذب نیـرو از 

همان منطقـه، ایـن کمبـود را جبـران کنیم.
بـر اسـاس آخریـن آمـار دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اصفهـان، هم اکنـون حـدود یکهـزار و 1۸۴ نیروی 
بهورز در اسـتان اصفهان مشـغول فعالیت هسـتند.

وی بـا تاکیـد بـر نقـش کلیـدی بهـورزان در حوزه 
سـالمت اظهار داشـت: بهورزان، جمعیت روستایی 
اسـتان را در دورترین نقاط زیر پوشـش خـود دارند 
و حتـی برخـی از آنهـا بـه اهالـی چنـد روسـتا کـه 
بصورت اقمـاری زیر نظـر یک خانه بهداشـت اداره 

می شـوند، خدمـت رسـانی می کننـد.
وی اضافـه کـرد: بعنـوان مثـال در دورتریـن خانه 
بهداشـت زیـر پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اصفهان کـه در روسـتای »دورک« در شهرسـتان 
فریدونشـهر در غرب اسـتان مستقر اسـت، نیروی 
بهـورز بـه روسـتاهای زیر پوشـش ایـن خانـه نیز 
خدمـت رسـانی می کنـد کـه بـرای رسـیدن بـه 
برخـی از آنها مانند »وزوه« باید چند سـاعت مسـیر 

دشـواری را طـی کنـد.
زینلیـان بـا تاکید بـر دشـوار بـودن شـرایط کاری 

بهورزان گفـت: در یک سـال اخیر اقدامـات زیادی 
برای ارتقـای جایگاه بهـورزان و بهبود شـرایط آنها 
انجام شـده اسـت که از جملـه می توان بـه افزایش 
میزان حقـوق دریافتی و کارانه، ارائه تسـهیالتی در 
باره سـاعت کار، ارائه دوره های بازآمـوزی، افزایش 

انگیـزه و رضایتمندی اشـاره کرد.
مدیر فنی مرکز بهداشـت اصفهان افـزود: بهورزان 
در زمـان حاضـر نقـش کلیـدی در مراقبت هـای 
بهداشـتی در زمینه های مختلف مانند بیماری های 
واگیـر و غیرواگیر از جملـه کووید-1۹، فشـار خون 
باال، دیابـت، اضافـه وزن و چاقـی و همچنین پیاده 

سـازی راهبردهـای جوانی جمعیـت دارند.
وی از جمله مشـکالت موجود برای حمایت بیشـتر 
از کارکنان بهداشـت از جمله بهورزان را محدودیت 
اعتبـارات خوانـد و توضیـح داد: اعتبـارات بخـش 
بهداشـت قبـاًل بـه ایـن حـوزه به طـور مسـتقیم 
تخصیـص می یافـت امـا در زمـان حاضـر بطـور 
متمرکـز بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی پرداخـت 

. می شـود
بـه گفتـه وی، اجرایـی شـدن قوانینـی ماننـد 
و  افـزوده  ارزش  درصـد  یـک  تخصیـص 
عـوارض آالیندگـی بـه حـوزه بهداشـت بـه رفـع 
محدودیت هـای مالـی در ایـن بخـش کمـک 

می کنـد. بسـیاری 
زینلیـان اظهار داشـت: نیروهـای بهـورز باید بومی 
همـان منطقـه روسـتایی باشـند کـه بـرای جذب 
آنها از آزمـون و ارائـه دوره های آموزشـی اسـتفاده 

می شـود.
به گزارش ایرنا، وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکی از سـال 1۳۶۳ بـا هـدف خدمت رسـانی 

هرچـه بیشـتر بـه جمعیـت روسـتایی، دسـت بـه 
تأسـیس مراکـزی بـا نـام »خانـه بهداشـت« زد و 
در جهـت تأمیـن کادر متخصـص ایـن خانه هـا به 
تربیـت افـرادی همـت گمـارد کـه »بهـورز« نـام 

گرفتنـد.
در واقع بهـورز، زن یا مـرد محلی در روستاسـت که 
بطـور فعال، سـطح سـالمت افـراد تحت پوشـش 
روسـتا را پیگیـری می کنـد و بـا ایجـاد سیسـتم 
مراقبت هـای اولیـه بهداشـتی در کشـور بویـژه در 
روسـتاها، سـالمت مردم بهبـود چشـمگیری پیدا 
کرد کـه در رونـد تغییـر شـاخص های بهداشـت و 

سـالمت نیز مشـخص اسـت.
کاهـش مـرگ و میـر در روسـتاها، واکسیناسـیون 
کـودکان و آمـوزش مـادران بـاردار از مهمتریـن 
دسـتاوردها و فعالیت هـای بهـورزان اسـت کـه 
نقش بسـزایی در توسـعه بهداشـت روسـتایی پس 

از انقـالب اسـالمی داشـت.
امـروز نیـز وظیفـه ارائـه خدمـات مراقبت هـای 
اولیه در بیـش از یکهـزار و ۷۰۰ روسـتا بـا جمعیت 
حدود ۶۰۰ هـزار نفـر در اسـتان اصفهان بـر عهده 
یکهـزار و 1۸۴ بهورز اسـت که بهورزان بـا توجه به 
پهنـاور بودن ایـن خطه، تنـوع اقلیمـی، جغرافیایی 
و جمعیتـی روسـتایی با مسـائل خاص خـود مواجه 

هسـتند.
اسـتان اصفهـان بـا پنـج میلیـون و ۳۰۰ هـزار نفر 
جمعیـت دارای بیـش از یکهـزار و ۷۰۰ روسـتا و 
آبادی با جمعیت حـدود ۶۰۰ هزار نفـر و حدود ۵۰۰ 

خانه بهداشـت روسـتایی اسـت.
حـدود ۹۰۰ روسـتای اصفهـان بیـش از 2۰ خانوار 

جمعیـت دارند.

معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان:

اصفهان با کمبود نیروی بهورز زن مواجه است

خبر

ISFAHAN
N E W S

... ادامه از صفحه 1

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان گفت: با همکاری ۹ شرکت تعاونی در قالب 
طرح راهبران شغلی در حوزه های فرش، دامداری و حمل ونقل، اشتغال ۴۰۰ نفر از مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد استان فراهم شده است. احمد رضایی با گرامیداشت هفته تعاون، تعاونی ها را بستر 
مناسبی برای اشتغال مددجویان دانست و اظهار کرد: درحال حاضر زمینه اشتغال ۴۰۰ نفر از مددجویان 
تحت حمایت در ۹ شرکت تعاونی فعال تحت عنوان راهبر شغلی در حوزه های تولید فرش، دامداری 
و حمل ونقل فراهم شده است. وی با اشاره به اینکه همکاری شرکت های تعاونی، در پایدارسازی 
طرح های اشتغال مددجویان مؤثر است، ادامه داد: همکاری تعاونی های تولیدی به عنوان راهبر شغلی 
با این نهاد، عالوه بر ساماندهی طرح های کوچک اشتغال، بستر مناسبی برای پیوستن به بنگاه های 
اقتصادی باالدستی و پایین دستی را فراهم می کند. وی همچنین افزود: مددجویان با استفاده از ظرفیت 
تعاونی های تولیدی در قالب طرح راهبری شغلی با کسب دانش و مهارت الزم، دسترسی به مواد اولیه 

تولید و بازار فروش مطمئن، فعالیت های تولیدی، اقتصادی خود را افزایش دهند.

معاون اشتغال کمیته امداد استان اصفهان مطرح کرد؛

پایداری مشاغل مددجویان با همکاری شرکت های تعاونی
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رئیـس  نایـب  وفایـی   دریـا   
امنیـت ملـی و سیاسـت  کمیسـیون 
اسـامی  شـورای  مجلـس  خارجـی 
بـا اشـاره بـه ظرفیـت جـام جهانـی 
قطـر گفـت: جلسـاتی بـا سـازمان ها 
و نهادهـای مربوطـه بـرای میزبانـی 
جهانـی  جـام  هـواداران  از  ایـران 
نشسـت ها  ایـن  طـی  شـد  برگـزار 
سـازمان ها  عملکـرد  از  گزارشـی 
ذیربـط ارائـه گردیـد؛ امـا همچنان تا 
رسـیدن بـه نقطـه مطلـوب و ایده آل 

داریـم. فاصلـه 
عبـاس مقتدایـی در مـورد همـکاری 
جـام  میزبانـی  در  قطـر  بـا  ایـران 
دو  پیشـنهاد  گفـت:   ،۲۰۲۲ جهانـی 
شـهر کیـش و قشـم بـرای میزبانـی 
از هـواداران جـام جهانـی می توانـد 
بـه محکم شـدن روابط دو کشـور در 
تعامـات و ارتباطـات ختـم شـود، بر 
همیـن اسـاس نامـه ای را خطـاب به 
رئیـس جمهـور و معاونان ایشـان در 
راسـتای بهـره وری از فرصـت ایجـاد 
همچنیـن  و  کـرده  ارسـال  شـده، 
چندیـن مرتبـه متذکر بـی توجهی به 

ایـن فرصـت طایـی بـودم.
•تـا رسـیدن به نقطـه مطلوب 

و ایـده آل فاصلـه داریم
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس 
جلسـاتی  افـزود:  اسـامی  شـورای 
مربوطـه  نهادهـای  و  بـا سـازمان ها 
هـواداران  از  ایـران  میزبانـی  بـرای 
جـام جهانـی برگـزار شـد طـی ایـن 
عملکـرد  از  گزارشـی  نشسـت ها 
گردیـد؛  ارائـه  ذیربـط  سـازمان ها 
امـا همچنـان تـا رسـیدن بـه نقطـه 
داریـم. فاصلـه  آل  ایـده  و  مطلـوب 

وزارتخانـه  عملکـرد   •
از  هالـه ای  در  گردشـگری 
دارد قـرار  سـؤال  و  ابهـام 

تصمیمـات  بایـد  داد:  ادامـه  وی 
جدی تری در راسـتای برگـزاری جام 
جهانـی و میزبانـی ایران اتخاذ شـود؛ 
مـا می توانیـم از ایـن فرصـت به نفع 
معرفـی کشـورمان به جهانیـان بهره 
گرفتـه و بـرای خلـق ثروت اسـتفاده 
در  گرفتـه  اقدامـات صـورت  کنیـم. 
جهـت توسـعه گردشـگری در جریان 
تاکنـون  جهانـی  جـام  بازی هـای 
قانـع کننـده نبـوده اسـت، ضرغامـی 
بـه عنـوان وزیـر میـراث فرهنگـی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری آنگونه 
کـه بایـد و شـاید نتوانسـته توفیـق 
الزم را بدسـت بیـاورد ایـن مسـئله 
بـه ایـن معنـا نیسـت کـه وزارتخانه 
نداشـته  راسـتا  ایـن  در  عملکـردی 
بلکـه بهره وری کارآمـدی آن، اکنون 
قـرار  ابهـام و سـؤال  از  در هالـه ای 

دارد.
از  بعـد  شـد:  یـادآور  مقتدایـی 
 ۲۰۲۲ جهانـی  جـام  برگـزاری 
در  وزارتخانـه  عملکـرد  از  ارزیابـی 
مسـابقات  ایـن  برگـزاری  جهـت 
زیـر ذره بیـن قـرار خواهـد گرفـت و 
تمامـی تـرک فعل هـا و کوتاهی هـا 
اگـر  می گیـرد،  قـرار  بررسـی  مـورد 
وزارتخانـه گردشـگری نتوانـد آنچـه 
کـه مطلـوب وکای مـردم در خانـه 
ملـت اسـت را بـرآورد کنـد و منافـع 
کشـور را اقتضا و عملیاتـی نماید، بی 
تردیـد با سـؤاالت نماینـدگان مواجه 

شـد. خواهـد 
نایـب رئیس کمیسـیون امنیـت ملی 
و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای 
جـام  هـواداران  حضـور  اسـامی 
جهانـی فوتبـال در شـهرهای کیـش 
و قشـم را فرصتی اسـتثنایی دانسـت 
و  هراسـی  ایـران  کـرد:  تصریـح  و 
اسـام هراسـی دو موضوعـی اسـت 
و  تاکیـد  آن  روی  بـر  غـرب  کـه 
ترویـج بسـیار دارد، حضور هـواداران 
در شـهرهای  فوتبـال  جهانـی  جـام 
کیـش و قشـم یک فرصـت بی نظیر 
بـرای مقابله بـا این اندیشـه معاندانه 
نیازمنـد  مسـئله  ایـن  اسـت،  غـرب 
یـک هوشـمندی ویـژه اسـت کـه با 
توجـه بـه سـابقه رسـانه ای ضرغامی 
وزیـر گردشـگری، ایـن مهـم ممکن 
اسـت، بدیهی اسـت که وزیـر میراث 
امـا  دارد  توانمندی هایـی  فرهنگـی 

کـم کار اسـت.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس : 

اقدامات درباره جام جهانی 
پیش رو  قانع کننده نیست!

 گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

ایـام  مناسـبت  بـه  کریمیـان   سـمیه   
سـوگواری ابـا عبـداهلل حسـین )ع( و یارانـش 
ویـژه برنامه حسـینیه کتاب بـا محوریت کتاب 
»فصل شـیدایی لیاها«، بـه میزبانی کتابخانه 

شـهید دسـتغیب شاهین شـهر برگـزار شـد.
برنامـه حسـینیه کتـاب بـه میزبانـی کتابخانـه 
شـهید دسـتغیب شـاهین شـهر با هدف ترویج 
فرهنگ عاشـورا و امام حسـین )ع(، با محوریت 
معرفـی کتاب »فصل شـیدایی لیاها« نوشـته 

»سـیدعلی شـجاعی« برگزار شد.
در ایـن محفل دانایی، بصیرت و شـور حسـینی 
جمعـی از شـاعران و نویسـندگان شهرسـتان، 
عاقـه منـدان، کتابـداران و اعضـای نوجـوان 
کتابخانـه دسـتغیب حضـور داشـتند و بـه ارائه 
آثـار خـود در موضـوع امـام حسـین و مکتـب 

عاشـورا و شـهادت پرداختنـد.
 در ابتـدای ایـن نشسـت شـهناز طهماسـبی، 
سـمیه بهرامـی از شـاهین شـهر و بتـول حاتم 
و  ارادت  و  عشـق  برخـوار  گـز  شـهر  از  پـور 
احساسـات خـود را در قالـب شـعر، نسـبت بـه 

سـید و سـرور شـهیدان، ابا عبداهلل الحسین )ع( 
کردند. بیـان 

در ادامـه مریم عابدی آذر، نویسـنده و تصویرگر 
تخصصـی کـودک کتاب خـود با عنـوان »من 
امـام حسـین )ع(« را برای حضـار معرفی کرد.

 در پایـان برنامـه حسـینیه کتـاب، سـیدرضا 
حسـینی پـور، شـاعر و فرهنگـی اهـل شـهر 
وزوان، بـا تسـلیت ایام سـوگواری مـاه محرم و 
صفـر، کتـاب فصل »شـیدایی لیاها« نوشـته 
»سـیدعلی شجاعی« و سـایر آثار وی را معرفی 
کـرد. وی همچنیـن به معرفی اجمالی از اسـتاد 
سـیدمهدی شـجاعی، پدر سـیدعلی شجاعی و 
آثـار وی نیـز پرداخت و حاضریـن را به خواندن 
آثار این دو نویسـنده برجسـته در حوزه عاشـورا 

و امـام حسـین )ع( دعـوت کرد.
گفتنـی اسـت، سلسـله نشسـت های حسـینیه 
کتـاب بـا هـدف معرفی کتـاب و ترویـج کتاب 
کتابخانه هـای  اداره  همـت  بـه  کتابخوانـی  و 
عمومـی اسـتان اصفهـان از ۲5 مـرداد در حال 

اسـت. برگزاری 

گزارش تصویری

به میزبانی کتابخانه شهید دستغیب شاهین شهر برگزار شد:

برگزاری ویژه برنامه حسینیه کتاب

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

برای حفظ ارزش پول ملی استفاده کند. 
بانک  مهدی طغیانی در خصوص جزئیات بررسی طرح اصاح قانون 
مرکزی در صحن علنی مجلس گفت: ماده 37 طرح مذکور مهمترین 
انجام هر گونه عملیات  امروز مجلس شورای اسامی بود که  مصوبه 
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 بانک مرکزی کرد، همچنین بر اساس این ماده انجام عملیات و ارائه 
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 اسامی ادامه داد: در ماده 44 طرح 
اصاح قانون بانک مرکزی که به تصویب نمایندگان رسید، به مدیریت 
شناور نظام ارزی کشور اشاره و به بانک مرکزی اجازه داده شد که از 
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 45 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 خبر داد:

استفاده ازابزارهای 
مشخص شده درچارچوب 
قوانین برای حفظ ارزش 
پول ملی

قهرمـان  نایـب  تایلنـد  در  عیدی ونـدی  پردیـس 
شـد. آسـیا  قهرمانـی  کـوراش  رقابت هـای 

بنابـر اعـام روابط عمومـی اداره کل ورزش و جوانان 
قهرمانـی  کـوراش  رقابت هـای  اصفهـان:  اسـتان 
جوانان آسـیا از روز سـه شنبه ۱5 شـهریور ماه ۱4۰۱ 
در تایلنـد رسـمًا آغـاز شـد و در بخـش بانـوان نیـز 
ورزشـکاران اوزان 57- کیلوگـرم بـا یکدیگـر رقابـت 

کردند.
در وزن 57 کیلوگـرم زنـان، پردیـس عیـدی ونـدی 
ورزشـکار نجـف آبـاد پـس از پیـروزی مقابـل حریف 
ویتنامـی خـود به مصـاف حریفی از قرقیزسـتان رفت 
و در یـک دیـدار نزدیـک، حریـف قدرتمنـد خـود را 

شکسـت داد و راهـی مرحلـه نیمه نهایـی شـد.
نماینـده کشـورمان در نیمه نهایـی ایـن مسـابقات بـه 
مصـاف ورزشـکاری از هنـد رفت و در ایـن مرحله نیز 
موفـق ظاهـر شـد، با کسـب برتـری مقابل ورزشـکار 
هنـدی راهـی دیـدار نهایـی شـد. عیـدی ونـدی در 
مبـارزه پایانـی خـود مقابل حریـف ازبکسـتانی، بازی 
را واگـذار و بـه مـدال نقره دسـت یافـت. در این وزن 
ورزشـکاران تایپـه و هنـد بـه صورت مشـترک سـوم 

. ند شد

آمـوزش  دوره هـای  برگـزاری  از  آمـوزش  کمیتـه 
مربیگـری در 6 اسـتان برگزار می شـود. بـه گزارش 
دوره  یـک  فوتبـال،  فدراسـیون  رسـمی  سـایت 
کاس آمـوزش مربیگـری درجـه D آقایـان از ۱4 
شـهریور ماه آغـاز و تا بیسـتم ادامـه دارد. این دوره 
بـه مدرسـی مجتبـی توتونـی در اصفهـان در حـال 

برگـزاری اسـت.
کاس آمـوزش مربیگـری فوتبـال درجـه D از روز 
چهاردهـم آغاز و تا بیسـتم شـهریور ماه بـه میزبانی 
پرنـو در حـال  و مدرسـی عبدالحسـین  کرمانشـاه 
برگـزاری اسـت. کاس آموزش مربیگری فوتسـال 
ایـران از شـانزدهم شـهریور مـاه به مـدت 5 روز در 

شهرسـتان نجـف آباد به مدرسـی سـعید خدارحمی 
برگـزار می شـود.

درجـه  مربیگـری  کاس  دوره  یـک  همچنیـن 
از ۱9  بـه میزبانـی تهـران )شـهر ری(  آقایـان   D
تـا ۲5 شـهریورماه بـه مدرسـی احمـد اسـماعیلی 
مربیگـری  کاس  دوره  یـک  می شـود.  برگـزار 
درجـه D آقایـان بـه میزبانـی تهـران )چهاردانگـه( 
مرتضـی  مدرسـی  بـه  شـهریورماه   ۲5 تـا   ۱9 از 
مربیگـری  کاس  می شـود.  برگـزار  اسـماعیلی 
درجـه D آقایـان بـه میزبانی مازندران و به مدرسـی 
 رمضانپـور خاکـی از ۱6 تـا ۲۲ شـهریور مـاه برگزار

می شود.

فرهنگی  کانون  عمومی  روابط  مسئول 
نمایشگاه  از گشایش  منتظران مهدی )عج( 
تخصصی »کتاب کودک« در شهر ابوزیدآباد 

خبر داد.
بیدگل  و  آران  در  پور  طاهری  محسن 
کودک«  »کتاب  تخصصی  نمایشگاه  گفت: 
فرهنگ  ترویج  و  توسعه  و  رشد  راستای  در 
کتاب و کتابخوانی در شهر ابوزیدآباد از توابع 

شهرستان آران و بیدگل گشایش یافت.
فرهنگی  کانون  عمومی  روابط  مسئول 
افزود:  ابوزیدآباد  )عج(  مهدی  منتظران 
هیئت  مشترک  همکاری  با  نمایشگاه  این 
فرهنگی  کانون  ابوزیدآباد،  شهر  فاطمیون 
پایگاه  و  ابوزیدآباد  )عج(  مهدی  منتظران 
بسیج شهید همت و صدیقه کبری )س( در 

ابوزیدآباد  فاطمیون  ورزشی  فرهنگی  سالن 
برپا شده است.

طاهری پور ادامه داد: در این نمایشگاه ۲۰۰ 
رنگ  داستان،  موضوعات  در  کتاب  عنوان 
پیامبران،  عقاید  کار،  کتاب  شعر،  آمیزی، 
زندگی ائمه )ع( و مجموعه قصه های کودکانه 
در این نمایشگاه در معرض دید عاقه مندان 

قرار گرفته است.
فرهنگی  کانون  عمومی  روابط  مسئول 
منتظران مهدی )عج( ابوزیدآباد به غرفه های 
متنوع ویژه کودکان با موضوع کتاب و کودک 
اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه کتاب های 
با 4۰ درصد تخفیف به عاقه مندان  کودک 
نمایشگاه،  این  حاشیه  در  و  می شود  ارائه 

برنامه های مختلف فرهنگی اجرا خواهد شد.

رئیـس کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( شهرسـتان دهاقـان 
گفت: در آسـتانه ماه مهـر و به منظور کمک بـه دانش آموزان 
نیازمند شـور عاطفه ها امسـال همزمان با سراسـر کشـور در 

شهرسـتان دهاقـان برگزار می شـود.
عبدالـرزاق میرزایـی، بـا اشـاره بـه شـعار شـور عاطفه هـا بـا 
عنـوان »همه با هم مشـق محبت بنویسـیم« اظهارداشـت: 
کمیتـه امـداد و مراکـز نیکوکاری واقع در سـطح شهرسـتان 
آمـاده دریافـت کمک هـای مردمـی بـرای دانـش آمـوزان 

هسـتند. نیازمند 
وی بـا بیـان اینکـه شـور عاطفه هـا از ۱5 شـهریور مـاه آغاز 
و تـا ۱5 مهرمـاه ادامـه دارد، افـزود: مردم نیکـوکار می توانند 
در تهیـه لـوازم التحریر، پوشـاک، کفش و وجـه کتاب دانش 
آمـوزان نیازمنـد کمـک کننـد، ایـن پویـش با هـدف تأمین 

مایحتـاج تحصیلـی دانش آمـوزان نیازمنـد برگزار می شـود
رئیـس کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( شهرسـتان دهاقـان 
تصریح کرد: زنگ شـور عاطفه ها در روز دوشـنبه ۱۱ مهرماه 
در مـدارس طنیـن انداز می شـود و همچنین در روز دوشـنبه 
مورخـه 3۱ شـهریور پایگاه هـای کمیتـه امـداد در میادیـن 
شـهرو مراکز نیکوکاری در سـطح شهرسـتان و جمعه مورخه 

یکـم مهرمـاه میعـاد گاه نمازجمعه برپا می شـود.
میرزایـی با تقدیـر از همراهی مردم نیکوکار بـا امداد حضرت 
امام در راسـتای کمـک به نیازمندان گفت: مردم نوعدوسـت 
می تواننـد کمک های خـود را از طریق تلفن همراه با شـماره 
گیـری # 3۱3* ۱ * ۸۸77 * و یـا شـماره کارت مجـازی 

6۰3799795۰۰۲۲5۲6 پرداخـت کنند.

بیدگل  و  آران  ارشاد اسامی  و  اداره فرهنگ  رئیس 
از برگزاری »محفل انس با قرآن به مناسبت یکمین 
سالگرد تأسیس موسسه فرهنگی قرآن و عترت موعود 

عارفان در این شهرستان خبر داد.
خبرگزاری  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  سعید ضابطی 
شبستان در آران و بیدگل گفت: همزمان با یکمین 
سالگرد تأسیس مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت موعود 
عارفان، محفل قرآنی در مسجد لیله القدر آران و بیدگل 

برگزار شد.
بیدگل  و  آران  ارشاد اسامی  و  اداره فرهنگ  رئیس 
افزود: این محفل قرآنی با حضور 4۰ نفر از حافظان و 
قرآن آموزان مؤسسه همراه با تجلیل از حافظان جدید و 
نونهال مؤسسه همراه با نوحه خوانی و عزاداری حضرت 

سیدالشهدا )ع( برگزار شد.
ضابطی با اشاره به اینکه قرآن کتاب آسمانی خداوند 
برای هدایت بشریت است، افزود: هر آنچه که از قرآن 
بیاموزیم به عنوان یک راهنما در مسیر زندگی ما قرار 
می گیرد و مفید است و هر آنچه و هر آن مقدار که از 
قرآن فاصله بگیریم و دور شویم چیزی جز ضرر و 

خسران نخواهد بود.
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان آران و 
بیدگل با بیان اینکه دشمن با شبیخون فرهنگی تاش 
می کند جوانان از قرآن فاصله بگیرند و به سمت کتب و 
وسایل ارتباطی مطابق با میل و اهداف خودشان بروند 
افزود: همین باعث شده است که برخی از جوانان و 
نوجوانان از هویت اصلی و اسامی خود دور شوند و 

مسائل و مشکاتی را در جامعه شاهد هستیم.
ضابطی ادامه داد: اگر با قرآن باشیم، قرآن همواره با 
ما خواهد بود و تکیه بر قرآن به عنوان سپر دفاعی 
در مقابل اهریمن نفسانی و اهریمن های خارجی عمل 

خواهد کرد.
عارفان«  »موعود  عترت  و  قرآن  فرهنگی  مؤسسه 
»مستغفرین  حفظ  تخصصی  شهری  قرآن  خانه  و 
باالسحار« به مدیر مسئولی ابوالفضل رحیم حافظ قرآن 
از مؤسسات فعال در شهرستان آران و بیدگل  یکی 
است که به تربیت جوانان و نوجوانان در امر حفظ قرآن 
پرداخته و تاکنون بیش از ۱۰۰ حافظ در اجزای مختلف 

در یک سال فعالیت خود تربیت کرده است.

مدال نقره رقابت های آسیایی 
تایلند بر گردن پردیس 

عیدی وندی

گزارش دوره های آموزشی در استانهای کشور

روابط عمومی کانون فرهنگی منتظران مهدی خبر داد:

نمایشگاه تخصصی »کتاب کودک« در شهر ابوزیدآباد
آران و بیدگل در نخستین سالگرد فعالیت مؤسسه موعود عارفان؛

محفل قرآنی مؤسسه قرآنی موعود عارفان را برگزار کرد

در آستانه ماه مهر:

برگزاری شور عاطفه ها در شهرستان دهاقان ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره  تبلیغـات  و  رسـانه  گـروه  رییـس 
اسـامی اصفهـان گفـت: مبنـای به رسـمیت شـناختن خبرنگاران 
 و اقدامـات حمایتـی بـا مرجعیـت سـامانه جامـع رسـانه ها انجـام

خواهد شد.
بـه گزارش خبرنـگار پایگاه خبری صـدای نایین، مرضیـه باقرصاد 
در جلسـه آموزشـی خبرنـگاران شهرسـتان ناییـن بـا بیـان اینکـه 
تنهـا مرجـع بـه رسـمیت شـناخته شـدن خبرنـگار، سـامانه جامع 
رسـانه های کشـور می باشـد بـر ضـرورت ثبـت نـام و عضویـت 
 e-rasaneh.ir خبرنـگاران شهرسـتان در این سـامانه بـه نشـانی

نمود. تاکیـد 
او افـزود: خبرنـگاران بـا عضویـت در ایـن سـامانه می تواننـد از 
مزایـای صنـدوق هنـر از جملـه بیمه و هنـر کارت اسـتفاده کنند و 
بایـد خبرنـگار بـودن افراد بـرای عضویت در سـامانه محرز شـود.

رییـس گـروه رسـانه اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـامی اصفهان 
بـا اشـاره به ضرورت عضویت در سـامانه جامع رسـانه های کشـور 
بیـان نمـود: مبنـای ما بـرای تمامـی اقدامـات حمایتـی از اینترنت 
خبرنـگاری گرفتـه تـا عضویـت در صنـدوق اعتبـاری هنـر، بیمـه 
تکمیلـی، وام و.. بـا مرجعیت سـامانه جامع رسـانه ها انجـام خواهد 
شـد و هیـچ محدودیتـی هم بـرای عضویت وجـود نـدارد و مبنای 

ثبت نـام هـم خوداظهـاری خبرنـگاران و ارائـه سـوابق از 3 مـاه 
گذشـته و همچنیـن نامه مدیرمسـئول رسـانه که آن فـرد به عنوان 

خبرنـگار معرفـی می کند.
او بـا اشـاره بـه اینکه اگـر در روند عضویت مشـکلی وجود داشـت 
می تواننـد از قسـمت راهنمـای سـایت اسـتفاده کنند، خاطرنشـان 
کـرد: متقاضیان تسـهیات خبرنـگاری می توانند ضمـن بارگذاری 
سـوابق و آثار خود در سـامانه جامع رسـانه های کشـور، درخواسـت 

خـود را پیگیـری کنند.
اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره  رئیـس  فخـارزاده  ماشـاءاله 
شهرسـتان در ایـن جلسـه گفـت: خبرنـگاران متعهـد و توانمنـد با 
اطـاع رسـانی دقیـق، صحیـح و بـه هنـگام، منبـع اعتمـاد عموم 
جامعـه هسـتند و بایـد صداقـت و امانـت داری را در اولویت کاری 
خـود قـرار داده بـه طـوری که نشـر خبر باعـث وحدت رویه شـده 

و نارضایتـی مخاطبـان را در پـی نداشـته باشـد.
در پایـان جلسـه فاطمـه محمـدی مدیـر مسـئول پایـگاه خبـری 
صـدای نایین با تشـکر از زحمـات خانم باقرصاد و آقـای فخارزاده 
رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـامی ناییـن، بـا اهـدای لـوح 
سـپاس از تاش هـای آن هـا در جهـت پیشـبرد اهـداف رسـانه ای 

شهرسـتان تجلیـل و قدردانـی نمـود.

رئیس گروه رسانه و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

 مبنای به رسمیت شناخته شدن خبرنگار
عضویت در سامانه جامع رسانه های کشور است



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

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

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

I s fa h a n  N e w s
Thursday, September 8, 2022- No: 1146 

The 77th Anniversary of Na-
tional Day of Vietnam was 
celebrated at the Embassy of 
Vietnam in Tehran on Monday 
evening.
The event was attended by 
ambassadors of some other 
countries in Iran as well as 
Reza Zabib, the assistant to 
Iranian Foreign Minister Hos-
sein Amir-Abdollahian and 
director general of Asia-Pacif-
ic Department at the Foreign 
Ministry.
Delivering a speech at the be-
ginning of the ceremony, Viet-
namese Ambassador to Iran 
Ambassador Luong Quoc Huy 
said: “I strongly believe that 
Vietnam-Iran relations will 
have new developments”.
The following is some part of 
the ambassador’s speech:
Vietnam and Iran have good, 
traditional and friendly rela-
tions, nurtured by leaders of 
the countries throughout the 
course of history. Vietnam 
will never forget the precious 
affection and support that Iran 
had given to Vietnam. Over the 
years, the two countries have 
shown support for each other 
at international forums and or-
ganizations.
Economically, the two coun-
tries have a huge potential for 
development; the two coun-
tries’ economies are mutual-
ly-complementary. 
The recent visit to Vietnam of 
His Excellency Mr. Reza Zabib, 
Assistant Foreign Minister, is a 
milestone in our bilateral rela-
tions, actively contributing to 
the promotion of Vietnam-Iran 
relations.
In 2023, two countries are ex-
pected to have a lot of mean-
ingful activities to celebrate 
the 50th anniversary of dip-

lomatic establishment (1973-
2023).
I strongly believe that Viet-
nam-Iran relations will have 
new developments, in ac-
cordance to the potentials 
of the two sides, serving the 
interests of the people in the 
future.
In the joy of the 77th National 
Day of the S. R. Vietnam, may 
I propose a toast:
May the friendly, cooperation 
relations between Vietnam and 
Iran will steadily develop.
‘Iran attaches great impor-
tance to relation with Vietnam’
Reza Zabib was the next 
speaker in the event who said 
that the Islamic Republic of 
Iran attaches great importance 
to its relationship with Viet-
nam and is ready to strength-
en bilateral relations with this 
friendly country in all areas.
Fortunately, even during the 
difficult and challenging days 
of Covid-19 pandemic there 
were close connections and 
consultation between the two 
countries at different levels, he 
noted.
“I’m confident that consider-
ing the friendly and construc-
tive approach adopted by Viet-
nam in our relations, bilateral 
relation between Iran and Viet-
nam will be further expanded 
through our joint efforts and 
determination based on mu-
tual respect and benefit”, the 
official underlined.
Interview with Vietnamese 
ambassador
On the sidelines of the Nation-
al Day of Vietnam ceremony, 
the Tehran Times conducted 
an exclusive interview with 
the Vietnamese ambassador 
which comes as follows: 
1. How do you evaluate Iran 

– Vietnam current political, 
economic and trade rela-
tions?
Vietnam always attaches im-
portance to the traditional 
and friendly relations with the 
Islamic Republic of Iran. In 
the recent years, high-rank-
ing leaders of the two coun-
tries have made many visits 
such as the visit of President 
Truong Tan Sang to Iran and 
President Hassan Rouhani 
to Vietnam in 2016, the visit 
of Vice Chairman of Vietnam 
National Assembly Do Ba Ty 
to Iran in 2017 and the visit of 
Speaker of the Islamic Consul-
tative Assembly Ali Larijani to 
Vietnam in 2018. Two coun-
tries have been supporting 
each other on the reciprocal 
basis at the international fora 
and organizations.
Regarding economic, trade 
relations, the two countries 
have vast potential since both 
are big markets (Vietnam has 
a population of over 97 mil-
lion while Iran has approxi-
mately 85 million people). The 
economies of both countries 
are supportive of each other: 
Iran has the advantage of oil, 
petrochemical products while 
Vietnam is a major exporter of 
coffee, tea, rice, pepper, cash-
ew, shoes, textiles,…
2. How much is the worth of 
trade between Iran and Viet-
nam and what are the main 
commodities the two coun-
tries are traded?
In recent years, the average 
bilateral import-export turn-
over has reached 100 million 
USD which is unequal with 
the potentials of the two coun-
tries.
According to Vietnam Custom 
Agency, in 2021 Vietnam’s ex-

port of cashew nut reached 30 
million USD, coffee 17 million, 
coffee beans 30 million, pep-
per 14 million and tea 7 mil-
lion USD. Meanwhile, Vietnam 
mainly imports products like 
plastics, petroleum products, 
metals and new medicines 
from Iran.
3. What are the major bar-
riers in the way of trade be-
tween the two countries?
The biggest barrier for trade 
relations between Vietnam 
and Iran is harsh sanctions 
on Iran. From 2018 onwards, 
the trade and investment ac-
tivities between two countries 
encountered many difficul-
ties, especially in the payment 
through banking transfer.
Another major barrier is that 
businesses of the two coun-
tries do not have enough infor-
mation of the potentials, laws, 
regulations, procedures of do-
ing business in each country.
4. What strategies the two 
countries can take to improve 
the bilateral trade? Is barter 
trade a good solution in the 
sanction condition?
To improve the bilateral trade, 
apart from traditional prod-
ucts, Vietnam will focus on 
exporting other products such 
as manufacturing computers, 
electronic devices,  garments, 
shoes, clothes. Vietnam also 
will promote the export of 
tropical fruit products includ-
ing coconut, pineapple, man-
go, dragon fruit, passion fruit, 
pomelo, papaya… which are 
favored by Iranian people.
In the coming time, the Em-
bassy will coordinate and 
prepare for the 10th meeting 
of the Joint Commission on 
Economic and Commercial, 
expected to be organized in 

Hanoi this year. This meeting 
will identify the difficulties, 
obstacles and set forth main 
contents, solutions, mecha-
nisms to promote the bilateral 
relations in the years to come.
To further boost trade volume 
between the two countries, 
both sides also should reach 
agreement for the conclu-
sion of the Preferential Trade 
Agreement (PTA) and to sign a 
MOU in the field of plant quar-
antine and inspection.
Barter trade is a good option 
in the context of sanctions 
that have not been lifted. The 
two sides need to discuss and 
identify specific companies 
and products participating in 
this mechanism.
5. Other comments
On this very significant occa-
sion of our National Day (Sep 
2nd 1945 – Sep 2nd 2022), 
we highly appreciate and are 
thankful to the President of I. 
R Iran, H. E. Mr. Ebrahim Raei-
si who conveyed his congrat-
ulation message to President 
of the S. R Vietnam, H. E. Mr. 
Nguyen Xuan Phuc.
Next year (2023) will be an 
important milestone in the Vi-
etnam-Iran relationship when 
the two countries will cele-
brate the 50th anniversary of 
the diplomatic establishment 
(August 4th 1973 – August 
4th 2023). It is expected that 
both sides will have a lot of 
meaningful activities on this 
occasion to deepen our friend-
ly relations
I strongly believe that Viet-
nam-Iran relations will have 
new developments, in ac-
cordance to the potentials 
of the two sides, serving the 
interests of the people in the 
future.

National Day of Vietnam celebrated in Tehran

40 technology parks 
to develop knowl-
edge-based activities
The Ministry of Industry, Mining, 
and Trade will develop knowl-
edge-based activities by creating 
40 new technology parks within the 
next five years. The law of knowl-
edge-based production surge has 
been approved to facilitate the 
activity of knowledge-based and 
creative companies and to track 
and target the efforts of the eco-
system of technology and innova-
tion by changing the intellectual 
infrastructure in the economic and 
cultural fields.
The regulations of this law have 
been notified to all related insti-
tutions. The Ministry of Industry, 
Mining and Trade is one of the re-
sponsible bodies, which will play 
a role in supporting production, 
knowledge-based ecosystem, and 
job creation in the related field.

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

Carlos Queiroz al-
most appointed Iran 
coach
With 75 days left of the Qatar 2022 
World Cup, the Football Federa-
tion of the Islamic Republic of Iran 
(FFIRI) almost appointed Carlos 
Queiroz as head coach of the Iran 
national team.
The Portuguese coach will return 
to Iran for a second spell to coach 
the Iranian team at the 2022 World 
Cup. It means the end of Dragan 
Skocic’s tenure at the Persian Leop-
ard’s dugout.
The board of directors of the FFIRI 
had a meeting on Thursday to dis-
cuss the future of the Iran national 
team’s plan ahead of the World Cup.
However, after the first meeting 
of the board of directors with the 
presence of Mehdi Taj, the newly 
re-elected FFIRI president, and the 
spokesperson of the Federation, 
Ehsan Osuli, claimed that there was 
no discussion about Queiroz’s com-
ing to Iran as the new head coach of 
the national team.
“There was discussion about all na-
tional football teams,” said Osuli to 
the reporters after the meeting. But 
there was no discussion about Mr. 
Queiroz. The critical issue for the 
FFIRI board of directors is that all 
national teams – juniors, seniors, 
futsal and women teams – should 
participate in the upcoming tour-
nament with good preparation,” he 
added.
However, minutes later, it was 
confirmed by some Iranian media, 
whose sources were members of 
the board of directors, Queiroz has 
been appointed as the new coach of 
the national team and reported that 
Mehdi Taj had reached a complete 
agreement with the 69-year-old 
coach.
Taj was re-elected president of the 
Iranian Football Federation at an ex-
traordinary General Assembly held 
on Aug. 30.
Immediately after Mehdi Taj’s pres-
idency, Iranian media reported that 
he would bring Queiroz to replace 
Skocic on the national team’s 
bench.
Skocic was appointed to the job in 
February 2020, when back-to-back 
defeats against Bahrain and Iraq – 
under Belgian Marc Wilmots - had 
left Iran on the verge of an early exit 
of the Asian qualifiers.
The Croatian coach did a great job 
and made Iran the first Asian nation 
to book their place via the prelim-
inaries in late January by beating 
neighbors Iraq 1-0 in Tehran.
However, He was never fully sup-
ported by the Iranian Football 
Federation and finally lost his job 
in an abnormal condition which 
is a sign of the turbulence at the 
IRIFF.
Queiroz has been available since 
April after failing to take Egypt’s na-
tional team to the World Cup. Egypt 
had also lost the final of the African 
Nations Cup in January.
Queiroz has led Iran at the 2014 and 
2018 World Cups.

IRGC Chief: Enemy 
Avoids Facing Iran
Chief commander of Iran’s 
Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) Major General 
Hussein Salami said Tuesday 
the U.S. is unable to imple-
ment whatever plots it has 
concocted for the region, 
adding the machinations will 
“definitely fail”.
“The U.S. has 50 percent of 
the world’s military power but 
it is facing many internal prob-
lems,” Salami told a confer-
ence of university professors 
of volunteer Basij forces from 
across the country in the city 
of Mashhad.

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

Iran Seeks to Be-
come Nuclear 
Power Hub
The head of the Atomic Ener-
gy Organization of Iran (AEOI) 
Muhammad Eslami says the 
country pursues the “open 
door policy” and seeks to be-
come a hub for designing and 
building nuclear power plants.
“We seek to create an open at-
mosphere and will pursue the 
open door policy. Fortunately, 
the preparations for the imple-
mentation of this policy have 
been made,” Eslami said, ad-
dressing a conference on the 
exchange of modern energy 
technologies.
He added that pursuing the 
open door policy as well as 
new innovations is high on 
the agenda of the Iranian gov-
ernment, which has prepared 
a number of strategic docu-
ments over the past year to 
achieve its objectives in this 
regard.

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

Envoy: Iran, Tali-
ban Weigh Steps 
to Control Polio in 
Afghanistan
Iranian president’s special en-
voy for Afghanistan, Hassan 
Kazemi Qomi said his country 
has offered to assist the care-
taker government of Afghani-
stan in eradicating polio in the 
neighboring country and pro-
vide it with health and medical 
support.
In a post on his Twitter ac-
count, the Iranian president’s 
special envoy for Afghani-
stan, Kazemi Qomi, said he 
has held a meeting with act-
ing Minister of Public Health 
of Afghanistan Qalandar Ibad 
in Tehran.

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

Art Garden to host 
exhibition of Ru-
holamin’s Ashu-
ra-themed paint-
ings

Ashura-themed works by im-
pressionist painter Hassan 
Ruholamin will be showcased 
in an exhibition at Tehran’s Art 
Garden next week. The center 
will hang a collection of 23 
works by the artist, who is 
best known for his paintings 
on early Islamic historical 
events, from September 11 
to 27.
The exhibition named “The 
Images of the Truthful” will 
be organized to observe 
Arbaeen, which marks the 
end of the 40-day mourning 
period following the martyr-
dom of Imam Hussein (AS) 
and his loyal companions on 
Ashura. 

Iranian Oil Minister Javad Oji has stressed that the 
global energy market needs an increase in the sup-
ply of Iranian oil, saying: “As a major producer of 
oil and petroleum products, we are always ready to 
play our role in maintaining global energy security 
away from politics.”
Speaking after an OPEC+ meeting on Monday, Oji 
noted that the global energy crisis is intensifying, 
especially in Europe, Shana reported.
“Although the Europeans are trying to compensate 
for the lack of energy and reduce the severity of the 
crisis with some changes in their energy policies, 
the stable and reliable supply of energy sources is 
a necessity for European consumers as the fall and 
winter seasons approach,” the minister said.
The official further stated that the role and impor-
tance of Iran’s supply of energy resources, includ-
ing oil, gas, and petroleum products, is of double 
importance in ensuring the stability and security of 
the world’s energy.
“It is a fact that the increase in the price of natu-
ral gas in the European market leads consumers to 
consume oil and oil products, and a significant in-
crease in the demand for oil and oil products in the 
green continent is not far from the mind,” Oji added.

“We have always declared that Iran is ready to con-
tribute to the improvement of the energy security 
in the world by avoiding the political use of energy. 
The global energy market needs an increase in the 
supply of oil and natural gas from Iran,” the min-
ister said.
Elsewhere in his remarks, the official mentioned 
the outcomes of the recent OPEC+ meeting, say-
ing: “From a technical and practical point of view, 
the joint technical committee (JTC) of OPEC+ in its 
base scenario has predicted the excess oil supply in 
2022 to be 400,000 barrels per day, which is about 
600,000 barrels per day less than the previous 
month’s forecast.”
He stated that according to the studies, OPEC+ de-

cisions have helped to improve the conditions of 
the oil market in terms of supply and demand bal-
ance, adding: “However, in the current situation, as 
a result of some concerns about the consequences 
of geopolitical tensions for the world’s economic 
growth and possible demand destruction, the glob-
al oil market is in a fragile state, and the proof of 
this is the high volatility of crude oil prices in recent 
months, which should be taken into account.”
Pointing out that some OPEC+ ministers have also 
underlined the issue in recent weeks, the oil minis-
ter emphasized: “The current situation requires a lot 
of careful consideration.”
“According to the latest published statistics and 
reports, the compliance of OPEC+ countries with 
the cuts deal reached 546 percent in July 2022; the 
main reason for the increase in the compliance level 
was that some member countries did not produce 
at the level they were supposed to.”
“OPEC+ is at the highest level of cooperation and I 
think almost all members of OPEC+ have the same 
opinion regarding the achievements of this cooper-
ation for market stability. The stability and continuity 
of OPEC+ cooperation can greatly help the world’s 
consumers in the current crisis,” he emphasized.

Iran ready to help maintain global energy security: Oji
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Esteghlal and Paykan football 
teams shared the spoils in a 
goalless draw in Iran Profes-
sional League (IPL) on Tues-
day.
The stalemate means Esteghlal 
drop to sixth place, three points 

behind IPL leaders Persepolis 
after five weeks.
Esteghlal were the dominant 
team in the match against Pay-
kan in Tehran’s Azadi Stadium 
but failed to score a goal in their 
home match.

Esteghlal, Paykan 
share spoils in 
goalless draw: IPL

PGMISEZ attracts 
$5b of investment 
from private sector
The managing director of Per-
sian Gulf Mining and Metal 
Industries Special Econom-
ic Zone (PGMISEZ) has said 
more than five billion dollars 
of private sector investment 
has been attracted into devel-
opment projects underway in 
the zone in recent years, IRIB 
reported.
According to Hassan Kha-
laj-Tehrani, currently more 
than 20 renowned private 
companies active in various 
fields including steel, alumi-
num, petrochemicals, etc., are 
constructing complexes or in-
stalling equipment in a variety 
of projects.
The official noted that the com-
pletion of these projects is go-
ing to create job opportunities 
for over 16,000 people.
Over 19 companies with a total 
investment of more than $4.5 
billion are already operating in 
PGMISEZ, Khalaj-Tehrani said.

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

Europe badly 
needs Iran oil at a 
time of soaring gas 
prices: Minister
Iran’s Oil Minister Javad Owji 
said Europe will badly need 
supplies of oil from Iran this 
winter as he insists skyrocket-
ing prices of natural gas in the 
continent have already pushed 
many consumers to switch to 
crude-based fuels.
Owji said during a virtual 
meeting of the global OPEC+ 
oil producers that unit prices 
of natural gas had reached the 
equivalent of $400 per barrel 
of oil in Europe, forcing many 
to think of using oil as a cheap-
er alternative.
“It is a reality that increasing 
gas prices in the European 
market is pushing consum-
ers to use oil and oil products 
and it will be very likely that 
demand for crude oil will in-
crease in the continent”.

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

Iran’s annual 
petchem produc-
tion to increase
Managing Director of the Per-
sian Gulf Petrochemical Com-
plementary Industries Invest-
ment and Development Group 
Company Rashid Qanei said 
new petrochemical projects 
with a total investment of $600 
million are underway by the 
company.
According to Qanei, when 
completed, the projects will 
add 360,000 tons to the coun-
try’s annual petrochemical 
production capacity.

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

Fascinating beau-
ties of Varzaneh 
Desert attract tour-
ists

Desert adventure is one of the 
most fascinating activities one 
can enjoy in Iran, a four-sea-
son country, known for the 
diversity of its natural attrac-
tions, from dense forests, to 
sunny beaches and scenic 
deserts, the most famous of 
which is the Varzaneh Desert.
Introduction
Located near the town of 
Varzaneh, 117 kilometers from 
the city of Isfahan, Varzaneh 
Desert is one of the most pop-
ular desert destinations in Iran.

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 
5,945 points to 1.42 million on 
Tuesday.
As reported, over 4.237 billion se-
curities worth 30.713 trillion rials 
(about $109.68 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index lost 5,013 
points, and the second market’s in-
dex dropped 9,986 points.
TEDPIX fell 2,996 points (0.21 per-
cent) to 1.439 million in the past 
Iranian calendar week (ended on 
Friday).
As reported, 29.571 billion secu-
rities worth 226.63 trillion rials 
(about $810 million) were traded 
through 725.671 deals at the TSE in 
the past week.
The number and value of traded se-
curities dropped 9.11 percent and 
1.26 percent, respectively, and the 
number of deals fell 1.01 percent in 
the past week from the preceding 
week.
TSE is one of the four Iranian stock 

exchanges, the other three ones are 
Iran Mercantile Exchange (IME), 
Iran Energy Exchange (IRENEX), 
and Iran’s over-the-counter (OTC) 
market, known as Iran Fara Bourse 
(IFB).
Head of Iran’s Securities and Ex-
change Organization (SEO) Ma-
jid Eshqi has said the guidelines 
and regulations related to mar-
ket-making activities at Tehran 
Stock Exchange should be amend-
ed.
Speaking at a meeting of the Iran 
Chamber of Commerce, Industries, 
Mining and Agriculture (ICCIMA) 
Stock Market Committee on Mon-
day (August 22), Eshqi also empha-
sized the need to introduce more 
goods to the Iran Merchandise Ex-
change (IME), and to stop interfer-
ence in the stock market.
During the meeting, the members 
of the mentioned committee and the 
SEO head discussed recent issues 
in the stock market and exchanged 
ideas for resolving such issues.

TEDPIX falls nearly 6,000 points on Tuesday

Tehran Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agriculture (TC-
CIMA) will host an Iran-Armenia 
business-banking forum on Sunday 
(September 11).
The event will be held in collaboration 
with Iran-Armenia Joint Chamber of 
Commerce, and is aimed at present-
ing the latest developments in bilateral 
relations and opportunities for coop-
eration, in the continuation of the pro-
gress of negotiations on the preferen-
tial trade agreement between Iran and 
the Eurasian Economic Union (EAEU).
Head of Iran’s Trade Promotion Organ-
ization (TPO) Alireza Peyman-Pak on 

Sunday hosted a meeting with Arme-
nia’s Deputy Economy Minister Narek 
Teryan in which the officials talked 
about a variety of areas for economic 
cooperation between the two coun-
tries.
The development of trade relations, al-
ternative ways of transit, barter trade, 
the establishment of an Iranian car 
production line in Armenia, and the 
establishment of a joint production line 
of household and electronic appliances 
were among the subjects discussed at 
the meeting.
During the talks, Peyman-Pak ex-
pressed the readiness of Iranian con-

tractors and companies to participate 
in Armenia’s transportation projects 
and called on the Armenian side to 
reconsider some of the regulations re-
garding taxes and transit tolls.
Welcoming the presence of Iranian 
companies in the road construction 
projects of Armenia, Teryan for his 
part said: “From Armenia’s point of 
view, revising the tax and toll regu-
lations is a very important issue; Our 
experts conducted many studies in 
this regard the result of which will 
have a great impact on the develop-
ment of trade relations between the 
two countries.”

Managing Director of Persian Gulf Petrochemical Comple-
mentary Industries Investment And Development Group 
Company Rashid Ghanei has said new petrochemical pro-
jects with a total investment of $600 million are underway 
by the company.
According to Ghanei, when completed the mentioned pro-
jects are going to add 360,000 tons to the country’s petro-
chemical production capacity, IRNA reported.
The official noted that most of the above-mentioned pro-
jects are development projects aimed at competing the value 
chain of the country’s petrochemical industry.
Persian Gulf Petrochemical Complementary Industries In-
vestment And Development Group Company is a subsidiary 

of Iran’s biggest petrochemical holding Persian Gulf Petro-
chemical Industries Company (PGPIC).
Over the past few years, Iran’s National Petrochemical Com-
pany (NPC) has been following a new strategy to complete 
the value chain and diversify the portfolio of valuable prod-
ucts in the petrochemical industry.
The industry has played a key role in domestic economic 
growth as it creates value-added and reduces the sale of oil 
and gas on which the economy has been dependent for dec-
ades.
With abundant hydrocarbon reserves and new private sector 
investments, Iran is working hard to maintain its global sta-
tus in this key sector and broaden its scope.

Projects worth 600$m to add 360,000 tons to Iran’s petchem output

TCCIMA to host Iran-Armenia 
business-banking forum on Sunday

Most Colorful Cities In The World
Everyone loves colors and colors have an im-
portant role in our lives. Do you know which is 
the most colorful city in the world? Additional-
ly, which city’s buildings are the most colorful? 
Would you like to go there? We have listed 10 
Most Colorful Cities in the world 2022 here. Let’s 
see!
10. Willemstad, Curaçao
Willemstad is the capital of Curaçao. Curaçao is 
an island in the southern Caribbean Sea that is a 
constituent country of the Kingdom of the Neth-
erlands. With its unique architecture and port en-
trance, it is one of the top 10 most colorful cities 
in the world in 2022. Additionally, Willemstad’s 
city center features an array of colonial architec-
ture influenced by Dutch styles. Willemstad is a 
small town with a population of about 140,000 
and an area of 86 hectares.
• Population: 140,000
09. Guanajuato, Mexico
 Guanajuato is a colorful city in central Mexico 
known for its silver mining history and coloni-
al architecture. Moreover, most of the streets in 
Guanajuato are lanes that cars cannot pass. In 
addition, Guanajuato has an area of 996.7 square 
km, and a population of 190,000. It is one of the 
top 10 most colorful cities in the world 2022.
•Population: 190,000
08. Copenhagen, Denmark
 Copenhagen is the capital of Denmark located on 
the coastal islands of Zealand and the Amager. 
Moreover, it is the most populous city in Den-
mark with a population of 790,000. Also, Copen-
hagen is the 8th most colorful city in the world 
and one of the most expensive cities in Europe. 
Copenhagen is hailed as the happiest city in the 
world, also famous for its canals, excellent food, 
and Tivoli Gardens.
• Population: 790,000

07. Burano, Italy
 Burano is an island in the Venetian Lagoon in 
Italy. It is known for its colorful houses and its 
casual eateries serving seafood from the lagoon. 
In addition, Burano is a colorful city. While walk-
ing through its streets, you will be mesmerized 
by the flashes of blue, pink, red, orange, purple. 
The primary economy of Burano is tourism. It 
is a small town with a total population of about 

2,800. Also, Burano is the 7th most colorful city 
in the world in 2022.
• Population: 2800
06. Havana, Cuba
 Havana is the capital and the largest city of Cuba. 
Also, Havana is one of the top 10 most colorful 
cities in the world.
• Population: 2.1 million
05. Valparaíso, Chile 

 Valparaíso is a colorful city on Chile’s coast. It is 
primarily known for its steeply funky and colour-
ful, rock-built houses. Valparaíso has two state-
owned and several private universities. Moreover, 
the total population of the city is 280,000 and the 
area is 155 sq mi. Also, Valparaíso is one of the 
top 10 most colorful cities in the world.
• Population: 280,000
04. Cape Town, South Africa
Cape Town is a colorful city located on the south-
west coast of South Africa. It is on a peninsu-
la beneath the gorgeous Table Mountain. Cape 
Town is the second most populous city in South 
Africa with a population of 4.6 million. Also, it 
is one of the top 10 most colorful cities in the 
world.
• Population: 4.1 million
03. St. John’s, Canada
St. John’s is the capital and largest city of the Ca-
nadian province of Newfoundland and Labrador. 
St. John’s is primarily known for its colorful Row 
House. Moreover, St. John’s is the easternmost 
city in North America. Also, it is one of the oldest 
and most colorful cities in the world in 2022.
• Population: 110,000
02. Jodhpur, India
Jodhpur is a colorful city located in the north-
western state of Rajasthan, India. Additionally, 
Jodhpur is a popular tourist destination, with 
many palaces and historical forts, and it is known 
as the “blue city” among the people of Rajasthan 
and all over India. It is one of the top 10 most 
colorful cities in the world.
• Population: 3.1million
01. Chefchaouen, Morocco
Chefchaouen is a city in northwestern Morocco. 
Especially known for its blue colored buildings of 
old town. Also, it is one of the most beautiful and 
most colorful cities in the world in 2022. 
Population: 43,000

Source: https://infos10.com/most-colorful-cities-in-the-world/ By: PARISA JAMADI

Top 10 Most Colorful Cities 
In The World 2022
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 یلـدا توکلـی  مراسـم امضـای 
تفاهم نامـه همـکاری بیـن شـرکت 
نفت سـپاهان و اتحادیه فروشـندگان 
السـتیک، فیلتـر و تعویـض روغـن 
تهـران بـه منظـور عرضـه مسـتقیم 
روغـن موتـور اسـپیدی برگـزار شـد. 
در ایـن مراسـم کـه محمـد امیرنیکو 
همـت مدیـر عامـل شـرکت نفـت 
سـپاهان، محمد زین العابدینی رئیس 
هیئـت مدیره شـرکت نفت سـپاهان، 
محمدجـواد نظـرزاده مدیـرکل دفتر 
خدمات آمـاد و توزیـع وزارت صنعت، 
معدن وتجـارت، احمد هاشـمی مدیر 
عامل شـرکت کیمیا اسـپیدی قشـم 
و محمـد آل سـارا رئیـس اتحادیـه 
السـتیک، فیلتـر و تعویـض روغـن 
تهـران حضور داشـتند، شـعبه عرضه 
مسـتقیم محصـوالت شـرکت نفـت 
سـپاهان در ایـن اتحادیـه بـا هـدف 
شفاف سـازی، کاهـش هزینه هـا، 
حـذف واسـطه ها و دسترسـی بهتـر 
مصرف کنندگان نیـز راه اندازی شـد.

• ردیابـی روغن هـای تقلبـی 
وظیفـه نهادهـای نظارت

مدیر عامل شـرکت نفت سـپاهان در 
این مراسم طی سـخنانی گفت: برای 
حـل مشـکل التهـاب قیمـت روغـن 
موتـور در بـازار، بـه افزایـش تولیـد و 
توزیـع مویرگـی محصـوالت اقـدام 
کردیم و همین مسـاله موجب شد که 
تا حـد زیـادی موضوع التهـاب قیمت 
سـر و سـامان پیـدا کنـد. وی تصریح 
کرد: بـه جـز تولید ایـن ۴ پاالیشـگاه 
مابقـی تولیـدات کـه ۱۵ درصـد را 
دربرمی گیـرد و حـدود ۲۰۰ شـرکت 
متولـی آن هسـتند، از روغن هـای 
بازیافـت شـده تولیـد می شـود کـه 
روغـن موتورهای تقلبـی نیـز در این 

دسـته قـرار دارند.
نیکوهمـت ردیابی روغن هـای تقلبی 
را وظیفـه نهادهـای نظارتی دانسـت 
و گفـت: در چنین شـرایطی نهادهای 
نظارتـی بایـد روغن هـای تقلبـی را 
در بـازار شناسـایی کنند تا آسـیبی به 
خودروهـا وارد نشـود چـرا کـه تنهـا 
قشـری کـه از ایـن موضـوع متضـرر 
می شود قشـر ضعیف جامعه است که 

تمایـل دارند روغـن را بـا قیمت کمتر 
و ارزان تر خریـد کنند. وی با اشـاره به 
اقداماتـی کـه می تـوان توزیـع روغن 
موتورهـای تقلبـی را در بـازار کاهش 
داد گفـت: اگـر توزیع شـبکه ای شـود 
ایـن اطمینـان را می توانیـم بدهیـم 
کـه از تولیـد تـا اتوسـرویس هیـچ 
مشـکلی در کیفیـت و قیمـت وجـود 
نداشـته باشـد. مدیـر عامـل شـرکت 
نفت سـپاهان با بیان ایـن که ظرفیت 
تولیـد در کشـور مـا زیـاد اسـت، بـه 
گونـه ای کـه می توانیـم صـادرات نیز 
داشـته باشـیم تاکیـد کـرد: می تـوان 
بـا اقداماتـی ایـن ۱۵ درصـد تولیـد را 
پوشـش داد و اگـر سـتاد تنظیم بـازار 
بـه مـا ابـاغ کند ایـن ایـن مسـاله را 
سـر و سـامان می دهیـم. نیکوهمـت 
افزود: میـزان صـادرات در فروردین و 
اردیبهشـت و خردادمـاه کاهـش پیدا 
کرد امـا در تیر و مـرداد و شـهریور ماه 
روند افزایشـی پیدا کرد تصریـح کرد: 
میـزان تولید در سـه مـاه اخیـر نیز ۱۰ 
درصد نسبت به سـال گذشته افزایش 
یافتـه اسـت. وی با اشـاره بـه اهمیت 
افزایـش کیفیـت در روغـن موتورهـا 
خاطـر نشـان کـرد: تاکیـدات زیادی 
روی ایـن مسـاله صـورت گرفتـه در 
همیـن راسـتا بـه دنبـال برنامه هایی 
بـرای افزایـش کیفیـت هسـتیم. در 
حـوزه قیمت گـذاری نیز ایـن موضوع 
از سـوی  بـا دقـت و حساسـیت 
سـازمان های حمایـت از مصـرف 
کننـده صـورت می گیـرد و نظـارت 

ویـژه ای روی آن وجـود دارد.
مدیـر عامـل شـرکت نفت سـپاهان 
با تاکیـد بـر ایـن کـه قیمت گـذاری 
روی محصـوالت ۴ شـرکت اصلـی 
به صـورت مصوب و بـا نظـارت ویژه 
صـورت می گیـرد تصریـح کـرد: در 
۲۰۰ شـرکت دیگر کـه تولیـد روغن 
فراورشـی یعنـی بازیافـت روغـن، 
صورت می گیـرد، مشـمول ایـن نوع 
قیمـت گـذاری نمی شـوند و همیـن 
مسـاله موجـب ایجـاد یـک التهـاب 
قیمـت در بـازار شـده اسـت. لـذا باید 
برای این اختـاف دو نرخی راهکاری 

ایجـاد شـود.

• سـاماندهی سـامانه توزیـع 
روغـن موتـور در دسـتور کار 

وزارت صمـت
محمدجـواد نظـرزاده، مدیـرکل دفتر 
خدمـات آمـاد و توزیـع وزارت صمت 
)صنعت، معدن و تجـارت( نیز در آئین 
افتتاح شـعبه جدید توزیع محصوالت 
نفـت سـپاهان در اتحادیـه گفـت: 
نوسـازی شـبکه توزیع روغـن موتور 
و سـاماندهی آن در دسـتور کار وزارت 
صمـت اسـت و امیدواریـم که تـا آخر 
هفتـه سـاماندهی سـامانه توزیـع در 
تهـران را در بخـش دیزل )نفـت گاز( 
نهایی کـرده و همـه خرده فروشـی ها 
به سـامانه مـا متصـل بشـوند. وی با 
تاکیـد بر ایـن که قصـد داریـم روغن 
موتـور را در سـامانه کاال به دسـت 
مصرف کننـده نهایی برسـانیم، افزود: 
در قسمت خودروهای بنزینی )سواری 
و وانت هـا( تاش می کنیم با اسـتفاده 
از کـم کـردن فشـار تقاضا، قیمـت را 
مدیریت کنیم. مدیـرکل دفتر خدمات 
آمـاد و توزیـع وزارت صمـت ضمـن 
قدردانی از مدرن سـازی شـبکه توزیع 
شـرکت نفت سـپاهان گفـت: یکی از 
مشـکات اساسـی در تنظیـم قیمت 
روغـن موتـور، نبـود شـبکه مـدرن 
توزیـع بـود کـه بـا راه انـدازی ایـن 
شـبکه در نفـت سـپاهان، امیدواریـم 

اتوسـرویس ها نیـز قیمت مصـوب را 
رعایـت کننـد. نظـرزاده بیان کـرد: با 
حجـم تولیـد افزایـش یافتـه، قیمت 
در بـازار نزولـی اسـت و امیدواریـم بـا 
حجـم افزایـش یافتـه تـا دو الی سـه 
هفته دیگر، بـازار روی آرامش را ببنید 
و شـاهد کاهـش قیمـت در سـطح 

مصرف کننـده نیـز باشـیم.
• روغـن تولید داخل مسـتقیم 
بـه دسـت مصرف کننـدگان 

واقعـی می رسـد
محمدرضا آل سـارا، ریاسـت اتحادیه 
فروشندگان الستیک، فیلتر و تعویض 
روغن تهران نیـز در این آئین با اشـاره 
بـه کمبودهـا و التهـاب بـازار روغـن 
کشور در چندماه گذشته گفت: تاش 
می کنیـم تـا بـا حمایـت از تولیـدات 
داخلـی، رضایـت مصرف کننـدگان 
روغن را به دسـت آوریم. وی با اشـاره 
به تـاش همـه بخش هـای دولتی و 
خصوصی برای کنتـرل و ایجاد تعادل 
در بـازار روغـن و رفع کمبودهـا افزود: 
متاسـفانه وجود روغن هـای تقلبی در 
بـازار، موجـب دریافت شـکایت های 
متعـدد در اتحادیـه شـده بـود کـه بـا 
نشسـت ها و هماهنگی هایـی کـه 
بـا مدیـران شـرکت نفـت سـپاهان 
داشـتیم، برنامه ریزی شـد تـا روغنی 
که با کیفیت مناسـب تولید می شـود، 

دسـت  بـه  مسـتقیم  به صـورت 
مصرف کننـده واقعی برسـد. ریاسـت 
اتحادیه فروشـندگان الستیک، فیلتر 
و تعویـض روغـن تهـران بـا تاکید بر 
لزوم همکاری تنگاتنـگ بین اتحادیه 
و شـرکت نفـت سـپاهان بیـان کرد: 
بـه ایـن منظـور تفاهم نامـه ای مابین 
دو طـرف منعقـد شـد و بـا توجـه بـه 
ایـن کـه اتحادیه هـای صنفـی مجاز 
بـه مشـارکت در کارهـای اقتصـادی 
بـرای  الزم  هماهنگـی  نیسـتند، 
اختصاص فضایی نمایشـگاهی برای 
دسترسـی مسـتقیم به روغن اصل در 

اتحایـه فراهم شـد.
• راهبرد کیمیا اسـپیدی قشم 
حـذف تقلـب در بـازار روغـن 

است
احمـد هاشـمی، مدیرعامـل کیمیـا 
اسـپیدی قشـم نیـز در ایـن مراسـم 
گفت: راهبرد مهـم ما در این شـرکت 
حـذف تقلـب در بـازار روغـن تـا حـد 
امـکان اسـت. در این صنعـت تقلب و 
بداخاقی زیاد اسـت و متاسفانه ضرر 
آن را گروه هـای ضعیـف می بینیـد و 
اولویت نخسـت مـا در شـرکت کیمیا 
اسـپیدی این اسـت کـه روغـن اصل 
و با کیفیـت را با قیمت مصـوب دولت 
بـه دسـت مصـرف کننـده نهایـی 

برسـانیم.
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همزمان با افتتاح متمرکز ۴۵۷ طرح تعاونی در سراسـر کشـور 
کـه در ارتبـاط ویدیـو کنفرانسـی بـا حضـور رئیـس جمهـور 
انجام شـد؛ در اسـتان اصفهان نیز ۳۴ طرح تعاونی با سـرمایه 
گذاری بالغ بـر ۱۱ هزار میلیـارد تومان به بهره برداری رسـید.

میثـم مداحـی مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی 
اسـتان اصفهـان در ایـن مراسـم با بیـان اینکـه اصفهـان در 
سـرمایه گذاری و اشـتغال طرح های تعاونی، ُرتبه اول کشـور 
را دارد گفـت: ۲۷ درصـد از کل سـرمایه گذاری انجام شـده از 
طرح هـای تعاونی مذکـور متعلـق به اسـتان اصفهان اسـت.

این برنامـه در محل پـروژه شـرکت تعاونی مسـکن کارکنان 

عضـو نظـام پزشـکی کاشـان، بـه عنـوان یکـی از ۵ طـرح 
شـاخص و موفق کشـور؛ از طریـق ویدیـو کنفرانس توسـط 
ریاسـت محتـرم جمهـوری و بـا حضـور دکتـر مصطفـی 
خضری معاون توسـعه مدیریت و منابع اسـتانداری اصفهان، 
دکترمحمدشـریف زارعـی فرمانـدار ویـژه کاشـان و جمعـی 
از مدیـران دسـتگاه ها و شـرکت های تعاونـی برتـر اسـتان 

اصفهـان برگزار شـد.
شـایان ذکر اسـت پروژه تعاونی مسـکن کارکنان عضو نظام 
پزشکی کاشـان ۲۵۸ واحد مسـکونی با سـرمایه گذاری بیش 

از ۷۱۵ میلیـارد تومان به بهره برداری رسـید.

مدیر کمیسـیون های تخصصی اتاق بازرگانـی اصفهان گفت: صـادرات فرش 
متفاوت از صادرات سـایر کاالهای صنعتی اسـت و متاسـفانه قوانین و مقرراتی 
همچون تعهـد بازگشـت ارز صادرکننـدگان و ... در کاهش صـادرات این کاال 

نقش داشـته، در حالیکه نـوع فروش فرش نمایشـگاهی اسـت و بیـش از یک 
سـال طول می کشـد تا فرشـی که از کشـور خارج شـده، تبدیل به ارز شـود.

روح اهلل میـرزا امیـری در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه اینکـه در حالیکـه 
فرش با نـام ایـران گره خـورده، امـا امروز ایـران جایـگاه خـود را در جهـان از 
دسـت می دهد و کشـورهای دیگر در حوزه صـادرات جایگاه ایـران را تصاحب 
می کننـد، اظهـار کـرد: در این راسـتا ایجـاد سـاختارهایی بـرای تقویـت برند 

فـرش در کشـور بسـیار مؤثر اسـت.
وی با بیـان اینکه در کشـور حدود چهـار قطب تولیـد فرش داریم کـه اصفهان 
شـاخص ترین آن بـه دلیـل رسـته های مختلـف فـرش بافـی اسـت، تأکیـد 
کـرد: متاسـفانه طـی بیسـت سـال اخیـر آمـار صـادرات فـرش ایـران نزولی 
بـوده، در حالیکه زمانـی صـادرات فرش یکـی از محل هـای تأمین ارز کشـور 
بـود، اما امـروز بـه دلیـل سیاسـت های غلـط در حـوزه صـادرات و بین الملل و 
آیین نامه هـای مختلف، صادرات فرش روند کاهشـی داشـته اسـت که اصاح 
این شـرایط نیازمند اتفاقـات و تعریف سـاختارهای جدید در حوزه فرش اسـت 
که جشـنواره قالی فاخـر می تواند در حـوزه برندینـگ و اسـتاندارد کردن فرش 

ایفـای نقـش کند.
مدیـر کمیسـیون های تخصصـی اتـاق بازرگانی اصفهـان بـا اعتقاد بـر اینکه 
برای توسـعه و بهبود صادرات فرش دسـتباف زنجیـره ای اقداماتـی باید انجام 
شـود، گفت: حمایـت از قالیبافـان و به رسـمیت شـناختن این حرفـه به عنوان 

یـک شـغل و حـل مشـکل بیمـه بافنـدگان فـرش ضـرورت دارد، بنابرایـن 
زمانی که قالیبافـان از حداقل های معیشـتی و بیمـه ای محروم باشـند آرام آرام 

با کنـار گذاشـتن این شـغل بـه سـراغ مشـاغل دیگـر می روند.
به گفتـه میرزا امیـری، صـادرات فـرش بایـد تقویت شـود و ایـن رونـد باید با 
نـگاه سـهل گیرانه بـه صـادرات فـرش صـورت گیـرد. بایـد توجه داشـت که 
صادرات فـرش متفـاوت از صادرات سـایر کاالهای صنعتی اسـت و متأسـفانه 
قوانیـن و مقرراتـی همچون تعهـد بازگشـت ارز صادرکننـدگان و ... در کاهش 
صـادرات ایـن کاال نقـش داشـته در حالی که نـوع فـروش فرش نمایشـگاهی 
اسـت و بیش از یک سـال طـول می کشـد تا فرشـی که از کشـور خارج شـده، 

تبدیـل به ارز شـود.
وی تأکیـد کرد: متأسـفانه تصمیم گیـران در مقطعی بدون مشـورت بـا فعاالن 
حوزه فـرش اقدام بـه وضـع قوانیـن و مقرراتـی کردند کـه به صـادرات فرش 
ضربه زد، در حالیکـه بهترین راه حمایـت از این صنعت، توسـعه صادرات فرش 

اسـت، چراکه داخـل بـرای تولید فرش بـازار محدودی اسـت.
مدیر کمیسـیون های تخصصی اتاق بازرگانـی اصفهان پیشـنهاد داد: در درجه 
اول هر موقع دولت قصـد وضع بخشـنامه و آیین نامه ای دارد باید براسـاس بند 
دو قانون بهبود فضای کسـب و کار حتمًا نظر تشـکل های بخـش خصوصی را 

جویا شـود که در سـال های اخیر ایـن اتفاق رخ نداده اسـت.
وی ادامـه داد: با توجه به آسـیب های جـدی حوزه فـرش طی چند سـال اخیر، 

امروز ایـن صنعت بـرای بهبـود نیازمنـد حمایت هـای ویژه تر معنـوی و مادی 
اسـت؛ به عنـوان مثـال صـادرات فـرش از تعهد بازگشـت ارز مسـتثنی شـود، 
چراکـه حجـم ارز آن در مقایسـه بـا منابع اصلـی صـادرات ماننـد محصوالت 
پتروشـیمی زیاد نیسـت، در حالی که ایجاد شـغل و اشـتغال و توسـعه مشـاغل 
خانگـی در حـوزه فـرش باالسـت، بنابراین دولـت بایـد در سیاسـت های خود 
بازنگـری کنـد و قیـد ارز صـادرات فـرش را زده و بـا تسـهیل صـادرات ایـن 

محصـول، موجب جهـش چنـد برابری شـاغلین حـوزه فرش شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز یکـی از چالش های حـوزه فـرش نگاه سـنتی 
به تولیـد، مـواد اولیـه و به خصـوص نقشـه های فـرش و عـدم توجه بـه ذائقه 
جهانـی آن اسـت، تاکید کـرد: یکـی از بهتریـن اتفاقات بـرای رفع ایـن عیب، 
ورود نسـل جدید و تحصیل کـرده و نوآوری و فنـاوری، ایجـاد خانه های خاق 
فرش، ایجـاد مراکز نـوآوری و فنـاوری در حـوزه فرش اسـت که با مشـارکت 
جوانان تحصیلکـرده رقـم می خورد و ایـن شـرایط می تواند موجب سـوددهی 

صنعـت فرش شـود.
به گفتـه میرزاامیـری، اگـر این تغییـر نگـرش روی ندهد فـرش ایـران روز به 
روز جایـگاه خـود رادر دنیـا از دسـت می دهـد، بنابرایـن تقویـت تشـکل ها و 
انجمن هـای تولیدکننـده و صادرکننده فـرش و اقدامـات آموزشـی و ترویجی 
بـرای افزایش مهـارت و توانمنـدی قالیبافـان در افزایـش کیفیت فـرش مؤثر 

خواهـد بود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در آئین افتتاح متمرکز 34 طرح تعاونی عنوان کرد:

۲۷ درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده از طرح های تعاونی متعلق به استان اصفهان

مدیر کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان خواستار شد:

ایجاد ساختارهایی برای تقویت برند فرش در کشور

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت نفت سپاهان و اتحادیه فروشندگان الستیک، فیلتر و تعویض روغن تهران برگزار شد:

حرکت به سمت رفع التهاب قیمت روغن موتور در بازار

ابوالفضل توکلـی در خصوص شـائبه ای که نسـبت به عملکرد سـازمان 
پایانه هـای مسـافربری شـهرداری اصفهـان پیرامـون فـروش بلیـت 
اتوبـوس اربعیـن حسـینی در فضـای مجازی منتشـر شـده بـود، اظهار 
کرد: اساسـنامه تشـکیل سـازمان پایانه های مسافربری شـهرداری های 
کل کشـور صراحتًا شـرح وظایف و حدود اختیـارات سـازمان پایانه های 
مسـافربری را توضیح داده و تأکیـد دارد که تعمیر، نگهـداری، راه اندازی 
و توسـعه پایانه هـای مسـافربری بـرون اسـتانی اصلی تریـن وظیفـه 
سـازمان پایانه ها اسـت و شـرکت های حمل و نقلـی موجـود در پایانه ها 
زیـر نظـر اداره کل راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای فعالیـت می کنند.

او افـزود: سـازمان پایانه هـای مسـافربری شـهرداری اصفهـان متولـی 
امور سـخت افزاری و خدماتـی پایانه های پنجگانه شـهر اصفهـان بوده 
و اداره مسـافربری ذیـل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان 
اصفهان وظیفه مدیریـت امور نرم افـزاری پایانه ها شـامل عملکردهای 
شـرکت های حمـل و نقـل جـاده ای و فـروش بلیـت را برعهـده دارد، 
بنابرایـن سـازمان پایانه هـا طبـق قوانیـن هیچ گونـه مسـئولیت و اجازه 
دخالتـی در امـور موجـود و یـا نبـود اتوبـوس، فـروش و قیمـت بلیت ها 

نـدارد.
توکلـی تأکید کـرد کـرد: در همـه پایانه هـای پنجگانـه شـهر اصفهان، 
نماینـده اداره کل راهداری و حمـل و نقل جاده ای اسـتان اصفهان برای 

پاسـخگویی به شـهروندان حضـور دارد.
مدیرعامل سـازمان پایانه های مسـافربری شـهرداری اصفهان با اشـاره 
به تعـدد تماس هـای شـهروندان بـا سـامانه ارتبـاط مردمی شـهرداری 
اصفهـان )۱۳۷( در خصـوص اعـام گایه منـدی از نحـوه تخصیـص 
اتوبوس هـا و فروش بلیط بـرای اربعین حسـینی گفت: سـازمان پایانه ها 
در راسـتای مسـئولیت انسـانی خـود ایـن گزارش هـا را بـه مسـئوالن 
مربوطـه در اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان منتقـل 

خواهـد کرد.
او حضـور دالالن فـروش بلیـت اتوبوس هـای اربعیـن حسـینی در 
پایانه هـای مسـافربری را یکـی از دیگر معضـات پایانه هـا در روزهای 
اخیـر دانسـت و تأکید کـرد: از ایـن رو طبـق نظـر اسـتانداری، اداره کل 
تعزیرات حکومتی مسـئول رسـیدگی و پیگیـری این مهم شـده و در این 
راستا قاضی کشـیک جهت رسـیدگی به این تخلفات از شـب گذشته در 

پایانه ها مسـتقر شـده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه شـهروندان و زوار حسـینی می توانند هرگونـه تخلف، 
شـکایت و گایه مندی خود را در این زمینه از طریق سـامانه ۱۴۱ اعام 
کنند، تصریـح کرد: طبـق تأکیـد سـتاد اربعین کشـور، حجـم انبوهی از 
اتوبوس های شـرکت های مسـافربری به انتقـال زوار به مرزهای کشـور 
اختصـاص یافته اسـت به همیـن دلیل ایـن روزها شـاهد کاهـش تعداد 

اتوبوس هـا در خطـوط دیگر هسـتیم.
توکلی بـا تأکید بر اینکـه نقش آفرینـی در مسـیر خدمت رسـانی به زوار 
اربعین حسـینی را در قالب شـرح وظایف و اختیارات سـازمان پایانه های 
مسـافربری شـهرداری وظیفه خود می دانیم، خاطرنشـان کرد: سـازمان 
پایانه هـا ویژه ایـام اربعیـن اقـدام بـه برگـزاری برنامه هـای فرهنگی از 
جمله آئین بدرقه زوار و راه اندازی سیسـتم هوشمندسـازی کرده اسـت، 
بر این اسـاس زوار اربعین حسـینی حاضـر در پایانه ها پنجگانـه اصفهان 
می توانند بـدون اتصـال بـه اینترنـت اطاعـات جامعـی را در خصوص 

راهپیمایـی اربعین دریافـت کنند.

مدیرعامل سازمان پایانه ها مسافربری شهرداری 
اصفهان گفت: متولی امور سخت افزاری و خدماتی 
پایانه های پنجگانه شهر اصفهان، سازمان پایانه ها 
است و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان وظیفه مدیریت و نظارت بر عملکرد شرکت های 
مسافربری، تعیین قیمت و فروش بلیت را بر عهده دارد.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان تأکید کرد:

متولی فروش بلیت در پایانه های شهر 
اداره کل راهداری است

گزارش
مدیـر کل هماهنگـی امور سـرمایه گذاری 
و اشـتغال اسـتانداری اصفهـان گفـت: ۶۰ 
درصـد از مجمـوع ۳۱ هـزار و ۷۰۱ میلیارد 
تومان اعتبـار تسـهیات مصوب شـده در 
سـفر رییس جمهور بـه اسـتان اصفهان به 
بخش صنعـت، معدن و تجـارت اختصاص 

دارد.
محسـن ایروانی در نخستین جلسه بررسی 
مصوبـات تسـهیات سـرمایه در گـردش 
سـفر رییـس جمهـور، افـزود: در مجمـوع 
۱۹ هـزار و ۷۰ میلیـارد تومان اعتبـار برای 
بخش صنعت و معدن پیش بینی شـده که 
۶۰ درصد اعتبار اسـتان را تشکیل می دهد.

وی ادامـه داد: ۲۳۶ طرح صنعتی در اسـتان 
وجـود دارد که هشـت هـزار و ۴۰۰ میلیارد 
آن سـرمایه ثابـت اسـت و ۱۰ هـزار و ۶۶۵ 
میلیـارد تومـان هـم سـرمایه در گـردش 

اسـت.
مدیـر کل هماهنگی امور سـرمایه گذاری و 
اشـتغال اسـتانداری اصفهان با بیـان اینکه 
اباغیه نهاد ریاست جمهوری و معاون اول 
ریاسـت جمهوری و اباغیه بانک مرکزی 
بـه دسـتگاه ها مبنـای کار مـا محسـوب 
می شـود، اظهـار داشـت: سـهم بانک های 
مختلف از ایـن اعتبـار در بخـش صنعت و 
معـدن مشـخص شـده کـه بانک ملـت با 
۳۴ طـرح و بانک تجارت با ۲۴ طرح اسـت.

وی اضافـه کـرد: حـدود ۵۸ طـرح در ایـن 
۲ بانک وجـود دارد کـه برنامه ریـزی الزم 
برای ۲ سـال بایـد انجام شـود و بر اسـاس 
تصمیمی که در اسـتان گرفته شـده اسـت 
باید طرح هـا را در این کمیتـه اولویت بندی 
کـرد و تـا پایـان سـال ۱۴۰۲ بتوانیـم تمام 

طرح هـا را معرفـی کنیم.
ایروانی خاطرنشـان کـرد: بررسـی الزم در 
مـورد همـه طرح هـا تـا چنـد جلسـه آینده 
انجام خواهد شـد و بـر اسـاس جمع بندی، 
اولویـت بنـدی الزم را انجام خواهیـم داد و 
ایـن طرح هـا را بـه شـبکه بانکـی معرفی 

خواهیـم کـرد.
وی بیان کرد: ۲۳۶ طرح صنعتـی را تا چهار 
جلسـه آینـده بررسـی و طرح هـای مـورد 
پذیرش را در ۶ مرحله معرفـی خواهیم کرد 

تا کارها بـه نتیجه الزم برسـد.
مدیـر کل هماهنگی امور سـرمایه گذاری و 
اشـتغال اسـتانداری اصفهان با بیـان اینکه 
بررسـی ها در ایـن کمیتـه و معرفی هـا از 
طریق اسـتانداری انجام خواهد شـد افزود: 
در صورت امکان، مبنای کار خود را سـامانه 
بهین یـاب در نظـر خواهیم گرفـت در غیر 
اینصـورت از روش دیگـری معرفی طرح ها 

انجام می شـود.
وی ادامه داد: فهرست متقاضیان تسهیات 
در بـازه زمانی مشـخص تهیه و بـا امضای 
مدیـران شـبکه بانکـی اسـتان به ریاسـت 
جمهوری ارسال و مقرر شـد که تسهیات 
بـر اسـاس نـرخ مصـوب شـورای پـول و 
اعتبار و ضوابط جاری که در شـبکه بانکی، 

پرداخت شـود.
ایروانـی بـا بیـان اینکه شـبکه بانکـی باید 
منابع مـورد نیـاز را تا سـه ماه آینـده تجهیز 
کند، گفـت: در صورتیکه طرحی در سـقف 
اعتبـار مصوب رد شـد باید طـرح جایگزین 

معرفـی کنیم.

۶۰ درصد تسهیالت مصوب 
سفر رییس جمهور مربوط به 

صنعت و معدن

مدیر هماهنگی امور سرمایه گذاری 
استانداری اصفهان خبر داد:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

رئیـس پلیـس راهـور فرماندهـی انتظامـی اسـتان اصفهـان گفـت: متـرو 
اولویـت برنامه هـای مدیـران شـهری قـرار گیـرد.

محمدرضا محمـدی در جمع خبرنـگاران در حاشـیه بازدید از پـروژه خط ۲ 
مترو شـهر اصفهـان بیان داشـت: یکـی از راه های نجـات شـهر اصفهان از 
گره های کـور ترافیکی، اسـتفاده از حمـل و نقل ریلـی به ویژه مترو اسـت.

وی افـزود: متـرو مزیت هـای زیادی بـرای جامعـه شـهری امـروز دارد اما 
۳ مزیـت مهـم آن کاهـش آلودگی هـوا، کاهـش ترافیـک و کاهـش جان 

باختـگان ناشـی از تصادفات اسـت.
رئیـس پلیـس راهـور فرماندهـی انتظامی اسـتان اصفهـان گفت: بخشـی 
از ترافیـک شـهر اصفهـان بـه دلیـل جابجایـی شـهروندان بـا خودروهای 
شـخصی از شـهرهای اطراف اسـت که همه روزه برای انجام امـورات خود 

بـه ایـن شـهر سـفر می کنند.
محمـدی ادامـه داد: در صـورت اتصـال شـهرهایی نظیـر خمینـی شـهر، 
شـاهین شـهر، برخـوار، فاورجـان و حتـی شـهرضا و مبارکـه بـه شـهر 

اصفهـان بـا اسـتفاده از حمـل و نقـل ریلـی بـه میـزان بسـیار زیـادی بـار 
ترافیـک و آلودگـی هـوای شـهر اصفهـان کاهـش می یابـد.

وی بـا اشـاره بـه مزیت هـای متـرو بـرای کاهـش آلوگـی هـوا، ترافیک و 
کاهـش جـان باختـگان ناشـی از تصادفـات تاکید کـرد: توسـعه متـرو باید 
جزو پـروزه های اولویـت دار از نگاه مسـئوالن کشـوری و اسـتانی باشـد و 
امیدواریـم این پـروژه هرچه سـریع تر به سـرانجام برسـد و مـردم از برکات 

آن بهـره مند شـوند.

رئیس پلیس راهور فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان:

مترو اولویت 
مسئوالن شهری 
باشد



جهـــــــان

Isfahan News

 اخبار اصفهـان  براسـاس اعـام مقامـات ارتـش، خرید 
جنگنده های سـوخو ۳۵ از روسیه در دسـتورکارنیروی هوایی 

ارتش جمهوری اسـامی ایران قـرار گرفته اسـت. این خبررا 
امیرسـرتیپ حمیـد واحـدی، فرمانـده نیـروی هوایـی ارتش 

جمهوری اسـامی در گفت وگو با خبرگزاری برنا داده اسـت. 
وی با بیـان اینکـه خریـد سـوخو ۳۰ در برنامه نیسـت و فعًا 
خرید سـوخو ۳۵ از روسـیه مطرح اسـت، افزود: ایـن موضوع 
در دسـتورکار قـرار دارد و امیدواریـم بتوانیـم در آینـده به این 

جنگنده های نسـل 4++ دسـت پیـدا کنیم.
سـوخو ۳۵ آخریـن نمونـه عملیاتـی سـاخته شـده از خانواده 
فانکـر اسـت کـه ناتـو آن را بـا نـام فانکـر E می شناسـد. 
توسـعه ایـن جنگنـده در دوران شـوروی آغـاز شـد، امـا بـا 
فروپاشـی این کشـور پروژه جنگنده جدیـد نیز نیمـه کار رها 
شـد. پـس از آن، روسـیه با مشـکات مالـی شـدیدی مواجه 
شـد و جنگنـده فراموش شـده باقی مانـد. در دهـه اول هزاره 
جدید، روسـیه مجدداً به سـراغ طرح سـوخو رفت و تکمیلش 
نمـود. پیش نمونـه جنگنده سـوخو ۳۵ نخسـتین پـروازش را 
در سـال ۲۰۰۸ انجـام داد. کار سـاخت ایـن جنگنـده توسـط 
کمپانـی روسـی کمسومولسـک انجـام و از سـال ۲۰۱4 وارد 

فعالیـت در نیـروی هوایی روسـیه شـد.
سـوخو ۳۵ یک جنگنـده چندمنظـوره اَبَرچابـک تک خلبان با 
قابلیـت مانـور بـاال اسـت. سـوخو ۳۵ از رادار N035 ایربیس 
E بهره می بـرد که بـه پلنگ برفی مشـهور اسـت. ایـن رادار 
توانایی شناسـایی اهداف هوایی در فاصلـه 4۰۰ کیلومتری را 
دارد و می توانـد ۳۰ هـدف هوایی را از فاصلـه ۳۰۰ کیلومتری 

رهگیری کـرده و همزمان بـا ۸ فرونـد از آنها درگیر شـود.
جنگنـده سـوخو ۳۵ می توانـد از فاصلـه ۳۰۰ کیلومتـری 

موشـکهای هـوا بـه هـوا یـا کـروز شـلیک کنـد.
ویژگـی پـرواز ابرپیمایشـی کـه در سـوخو ۳۵ وجـود دارد، 
موجب می شـود که این جنگنده بتوانـد بـا هواپیماهای دیگر 
کـه بـا سـرعت و ارتفـاع بیشـتری پـرواز می کنند بـه راحتی 

درگیـر و بر آنهـا پیروز شـود.
شـرکت آمریکایـی رنـد کورپوریشـن مدعـی شـده جنگنده 
سـوخو ۳۵ برتـر از اف ۳۵ آمریـکا اسـت. تحلیـل پایـگاه این 
شـرکت آمریکایـی نشـان داد که بـه ازای سـقوط هـر فروند 
جنگنـده سـوخو ۳۵، ایـن هواپیمـا توانایـی سـرنگون کردن 
نرخ ۲٫۴ جنگنـده اف ۳۵ را دارد که نسـبت ۱ بـه ۲٫۴ را ایجاد 

. می کنـد
ایـن جنگنده ها کـه می توانند ۸ هـدف را همزمان شناسـایی، 
تعقیـب و بـا موشـک های پیشـرفته نابـود کننـد، همچنین با 
سـامانه پارازیت افکنـی، تـوان باالیی بـرای پنهان شـدن از 

دید رادارهـای دشـمن دارند.
روسـیه در عملیات ضدتروریسـتی در سـوریه به طور گسترده 

از جنگنده های سـوخو ۳۵ علیه تروریسـت ها اسـتفاده کرد.
چیـن، اندونـزی و مصـر از جملـه مشـتریان اصلـی سـوخو 
روسـیه هسـتند و همچنین قرار است برخی کشـورها از جمله 

ترکیـه نیز بـه فهرسـت مشـتریان سـوخو ۳۵ اضافه شـوند.
نـد نیـروی هوایـی ایـران را کـه  خریـد سـوخو می توا
مدت هاسـت به علـت تحریم ها بـه روز رسـانی نشـده، احیاء 
کنـد. روزنامه اوراسـیادیلی چاپ مسـکو مدتی پیش نوشـت: 
بخـش عمـده نـاوگان هوایـی نظامـی ایـران از هواپیماهای 
خریداری شـده از آمریـکا شـامل اف-۱4 ای، اف-4 و اف-۵ 
می شـود که قبل از پیروزی انقاب اسـامی خریداری شـده 
و در دوره پـس از پیـروزی انقاب هـم تهران چندیـن فروند 

شـکاری های میـگ-۲۹ از مسـکو خریـداری کـرد.
روزنامه روسـی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـران از اوایـل دهه ۹۰ 
میـادی هواپیماهـای تهاجمـی نخریـده اسـت، نوشـت: 
بنابراین با خریـداری ۲۰ هواپیمـای جدید پیشـرفته می تواند 

نـاوگان هوایـی نظامی خـود را بطـور قابـل توجهـی تقویت 
کنـد.

همچنیـن، پایـگاه فوربـس مدتـی پیـش مدعـی شـد خرید 
سـوخو ۳۵ از روسـیه در ازای فـروش پهپـاد ایران به مسـکو 
صـورت می گیـرد. ایـن پایـگاه در رابطه بـا همـکاری هوایی 
ایـران و روسـیه نوشـت: آخریـن گمانـه زنـی در مـورد آینده 
روابـط دفاعـی روسـیه و ایران این اسـت کـه تهـران ممکن 
اسـت در ازای تأمین اعطای پهپادهای بومی خود به مسـکو، 

جت هـای جنگنـده سـوخو-۳۵ روسـیه را دریافـت کند.
فوربـس این اتفـاق را یکـی از مهم تریـن رخدادهـای نظامی 
منطقـه دانسـت و مدعـی شـد: خلبانـان و تکنسـین های 
ایرانـی برای آمـوزش هواپیمـای سـوخو ۳۵ به روسـیه اعزام 

. ند می شـو
 )ISW( در همین رابطه، اندیشـکده موسسـه مطالعـات جنگ
نوشـت: گزارش هـا نشـان می دهـد کـه تهـران و مسـکو 
همکاری های هوایی بیشـتری را بـرای دور زدن تحریم های 
بین المللـی دنبـال می کننـد... اگـر ایـن ادعـا درسـت باشـد، 
ممکـن اسـت ایـران در ازای پهپادهـا، هواپیماهـای سـوخو 
۳۵ روسـی را دریافـت کند کـه ایـن امـر می تواند بخشـی از 
توافقنامـه امضا شـده توسـط مسـکو و تهـران در ۲6 جوالی 

باشـد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در ابتـدا قرار بـود ایـران سـوخو ۳۵ 
روسـیه را از مصـر بخرد امـا قاهـره با دخالـت دولـت آمریکا 
از تصمیـم خـود عقـب نشـینی کرد. بـا آغـاز جنـگ اوکراین 
و احتیـاج روسـیه بـه پهپادهـا، معاملـه سـوخو و هواپیماهای 
بدون سرنشـین به صورت مسـتقیم صورت گرفتـه و احتمااًل 

تا چنـدی دیگـر نهایی شـود.

مقام های ایرانی خبر خرید جنگنده جدید از روسیه را تأیید کردند؛

سوخو ۳۵؛ نیروی جدید ارتش ایران

 زینب کیانی  مســئله جریان ها و 
احزاب سیاسی در عراق از سال ۲۰۰۳ 
و پس از اشــغال این کشــور توسط 
آمریکا یکی از اساسی ترین مباحث 
در عراق بوده اســت. شیعه به عنوان 
اکثریت جمعیت عــراق برای اولین 
بار پس از ۱۳۰۰ سال، حکومت را در 
این کشور به دست آورده است تا به 
جایگاه واقعی خود دست یابد. در میان 
احزاب مسلمان در عراق جریان صدر 
به دالیل مختلف ازجمله وابستگی به 
خانواده آل صدر و نقش خانواده صدر 
در سلســله جنبان تحزب در جامعه 
شیعیان عراق، شــعارهای مساوات 
طلبانه و عدالت جویانــه و اظهارات 
ضدامریکایی و حرام دانستن هرگونه 
مماشات با آمریکا توسط مقتدی صدر 
و از همه مهم تر در اختیار داشتن یک 
شــاخه نظامی بانام جیش المهدی 
پرداختن به جریان صدر و بررسی و 
کالبدشــکافی این گروه را ضروری 

می نماید.
سـید مقتـدی صـدر بـا اسـتفاده 
از اعتراضـات خیابانـی هـواداران 
خـود، منافـع سیاسـی خـود ازجمله 
اسـتعفای دولـت عـادل المهـدی را 
پیـش بـرده می بـرد. الیـه سیاسـی 
جنبـش صـدر سـاختی هرمـی و 
مبتنـی بـر شـخص دارد. در الیـه 
نظامـی تحـوالت متنوعـی از سـال 
۲۰۰۳ بـه بعد رخ داده اسـت. سـرای 
االسـام و کاه آبی هـای وفـادار به 
صـدر در ایـن الیـه قـرار دارنـد. در 
الیه اجتماعی جنبـش اغلب طبقات 
تهیدسـت شـیعی حضـور دارنـد که 
پیاده نظام خیابانـی و در برخی مواقع 
سـاماندهی آشوب های شـهری را بر 

عهده دارنـد.
در این چارچـوب مقتدا صدر از سـال 
۲۰۰۳ میـادی بـا ایـده تشـکیل 
حکومت اسـامی و بـا ایجـاد گروه 
شـبه نظامی جیـش المهـدی و بیان 
خطابه های آتشـین علیه اشغالگران 
آمریکایـی موقعیـت خـود را در بین 
هوادارانـش به ویـژه در شـهرک 
صـدر بغـداد تثبیـت کـرد. محـور 
اصلـی فعالیت هـای مقتـدا صـدر تا 
سـال ۲۰۰۸ میـادی )زمـان خروج 
نظامیـان آمریکایی از عـراق( عمدتًا 
علیه اشـغالگری و حتـی مخالفت با 
دولت تحـت حمایت آمریکا بـود. اما 
رفته رفتـه مقتـدا صـدر گرایش های 
خـود را بـه سمت وسـوی ایجـاد 
روابط بـا عربسـتان و امـارات عربی 

قرار داده و سـعی در ایجـاد حکومتی 
شـیعی با همـکاری عربسـتان دارد.

از ویژگی هـای صـدر ایـن اسـت که 
ذیـل ورود بـه مسـائل اجتماعـی، 
سیاسـی،  مذهبـی،  خدماتـی، 
بین الملـل، رسـانه ای و تشـکیل 
بدنـه ای از نظامیان طی این سـال ها 
سـعی کرده اسـت به مثابه یک شـبه 
دولـت، پهلـو بـه پهلـوی دولـت 

رسـمی بغـداد عمـل کنـد.
بـه دنبـال  سـید مقتـدی صـدر 
در دسـت گرفتـن رهبـری دینـی، 
در  عـراق  سیاسـی  و  اجتماعـی 
سـال های آینـده به ویـژه در دوره 

اسـت. پساسیسـتانی 
قانون اساسـی عراق در سـال ۲۰۰6 
و بـا مشـارکت گسـترده حقوقدانان 
آمریکایی و اروپایی تدوین شـد. این 
متـن، ماننـد لبنـان، قـدرت را میان 
گروه هـای مذهبـی و قومی سـاکن 

عـراق فـدرال تقسـیم می کند.
همـواره فضـای عـراق پـس از 
برگـزاری انتخابـات و پیـش از 
تشـکیل دولـت فضـای چالشـی 
اسـت؛ چراکه معمـواًل هیچ کـدام از 
فهرسـت های انتخاباتـی اکثریت آرا 
را کسـب نمی کنند تا بتواننـد دولتی 
مسـتقل تشـکیل دهنـد و از سـوی 
دیگـر نیـز همـه بـه دنبـال گرفتـن 
سـهم و امتیازات بیشـتری هسـتند. 
بـر همیـن اسـاس فضـای سیاسـی 
این کشـور به سـمت دولت ائتافی 

در حـال حرکـت اسـت.
رونـد سیاسـی در عـراق از زمـان 
اکتبـر  انتخابـات  نتایـج  اعـام 
۲۰۲۱ تاکنـون، و در پـی اسـتعفای 
تمـام نمایندگان وابسـته بـه جریان 
صدر از مجلـس و تحصـن نامحدود 
هـواداران، وارد یک دوران بی سـابقه 
بحران سیاسـی شـده اسـت بیش از 
۱۰ مـاه می گذرد، و شـاهد بن بسـت 
بـه خاطـر اختافـات میـان احـزاب 
سیاسـی بوده اسـت و تا امروز تعیین 
رئیس جمهـور و تشـکیل دولـت در 

عـراق نـاکام مانده اسـت.
دونیـروی عمـده شـیعه حاضـر 
در مجلـس، ائتـاف سـائران و 
چارچـوب هماهنگـی، همچنـان 
بـر خواسـته های خـود پافشـاری 
ترکیـب  درحالی کـه  می کننـد. 
مجلـس مانـع از تشـکیل دولـت 
جدیـد شـده اسـت و حتـی توانایـی 
انتخـاب رئیس جمهـوری را نـدارد، 
صـدر خواهـان انحـال مجلـس و 

برگـزاری انتخابات زودهنگام اسـت 
و چارچـوب هماهنگـی، بر تشـکیل 
فـوری دولـت پیـش از برگـزاری 
انتخابـات دوبـاره تأکیـد می کنـد.

رهبـر ائتـاف سـائران پیش ازایـن 
و در سـال ۲۰۱4 هـم از سیاسـت 
کناره گیـری کـرده و مجدداً بـا تمام 
قـوی بـه میـدان بـازی قـدرت در 

عـراق بازگشـته بـود.
اآلن همـه تـاش مقتـدی صـدر 
تشـکیل یک دولت متمایـل به خود 
اسـت اما ایـن بـدان معنا نیسـت که 
مقتدی صـدر نخواهد سـایرین را در 
این دولت مشـارکت دهـد؛ وضعیت 
عـراق نیـز به گونـه ای نیسـت کـه 
او بـر مواضـع خـود اصـرار کنـد و 
نگـذارد سـایر گروه هـای سیاسـی 

نقش آفرینـی کننـد.
در ایـن میـان باوجـود ائتـاف 
صدری هـا بـا ائتـاف التقـدم، العزم 
و بارزانی ها ولی آنها نتوانسـتند رأی 
الزم برای تعیین نخسـت وزیر دست 
یابنـد لـذا اسـتعفای خـود را اعـام 
کردنـد کـه بـا موافقـت همراه شـد.

در پی اسـتعفای آیـت اهلل حائـری از 
مقام مرجعیـت تقلید مقتـدی صدر، 
روحانـی تنـدروی شـیعه عـراق روز 
دوشـنبه اعـام کـرد برای همیشـه 
از سیاسـت کنـار مـی رود. بافاصله 
پـس از انتشـار ایـن پیـام، هـزاران 
هـوادار مقتـدی صـدر کاخ ریاسـت 
جمهـوری در مرکز بغـداد را اشـغال 
کردنـد. در پی بـاال گرفتـن تنش ها، 
ارتـش در پایتخـت مقـررات منـع 

آمدوشـد اعـام کـرد.
آیـت الـه حائـری، روز دوشـنبه بـا 
انتشـار پیامـی اعـام کـرد بـه 
دلیـل ناتوانـی جسـمی و بیمـاری از 
مرجعیـت تقلیـد شـیعیان انصـراف 

. هـد می د
ایـن مرجـع تقلیـد بـزرگ شـیعیان 
عراق مقلـدان و شـیعیان را به تبعیت 
و اطاعـت از رهبـر ایـران آیـت ا... 
خامنـه ای دعوت کـرده و رهبر ایران 
را »شایسـته ترین فرد بـرای رهبری 

امـت اسـام« توصیـف کرد.
در بیانیـه آیـت اهلل حائـری بـا انتقاد 
تلویحـی از مقتدی صدر آمده اسـت 
»هرکسـی بخواهـد با بهره بـردن از 
نام دو شـهید صدر میان مـردم عراق 
اختـاف بینـدازد و درحالی کـه فاقد 
درجـه اجتهـاد و دیگـر شـرایط الزم 
اسـت، بخواهد رهبری شـرعی را بر 
عهده بگیـرد، از صدری ها نیسـت.«

تنهـا دقایقـی پـس از صـدور ایـن 
پیامـی  در  آقـای صـدر  بیانیـه، 
توییتـری نوشـت: »تصمیـم گرفتم 
دیگـر در امور سیاسـی دخالت نکنم. 
بنابرایـن کناره گیـری خـود از تمـام 
امـور سیاسـی و تعطیلی تمـام دفاتر 
]وابسـته به خودم[ به اسـتثنای حرم 
شـریف )مطهـر( ]پـدرم محمدباقـر 
صدر[، موزه مقدس و هیـات موروثه 
خانـواده صـدر را اعـام می کنـم«؛ 
درحالی کـه درگیری های مسـلحانه 
در مرکـز بغـداد ادامـه داشـت، صدر 
نزدیک به ۲4 سـاعت سـکوت کرد.

در آن زمان، شـخصیت های مذهبی 

شیعه در سراسـر عراق سـعی کردند 
صـدر را متقاعد کنند که خشـونت ها 
را متوقف کند. شـخصیت های شیعه 
در ایـران و لبنان نیـز به افـراد داخل 
عـراق پیوسـتند تـا فشـار بـر صـدر 
از طریـق دفتـر سیسـتانی در نجـف 

انجام شـود.
آخریـن  در  صـدر  آقـای  آنچـه 
کنفرانـس مطبوعاتـی خـود بیـان 
کرد، اگرچـه به معنای عقب نشـینی 
از مواضـع گذشـته اش اسـت اما این 
بـه معنـای پایـان بحـران عـراق 

. نیسـت
آقـای صـدر کـه بارهـا از سیاسـت 
خداحافظـی کـرده و پـس از مدتـی 
دوباره بـه بازیگـری فعـال در عراق 
تبدیل شـده اسـت، ایـن بـار هـم 
مشـخص نیسـت که چگونـه عمل 

کنـد.
هرچنـد نمی توان سـناریوهای آینده 
عراق را به صـورت قطعی تصور نمود 
ولی آنچه به نظر می رسـد این اسـت 
کـه صدری هـا از امـروز وارد بـازی 
اپوزیسـیونی خود با سـاختار مسـتقر 
خواهنـد شـد. بـازی کـه شـرایط 
عـراق را پیچیده تـر خواهـد کـرد. 
عراقـی کـه تحـوالت اخیـر نشـان 
می دهـد نیروهـای فاسـد داخلـی 
بـه همـراه محـور عبری-عربـی-

غربی بـه دنبـال بحران هایی شـبیه 
آشوب های اکتبر سـال ۲۰۱۹ در آن 
هستند؛ عراقی خسـته از ناکارآمدی، 

بیـکاری، جنـگ، فسـاد و ... .
 کارشناس روابط بین الملل 

پنج شنبه 17 شهریور 1401  | شمـاره 1146

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن کسب تساوی مقابل سپاهان را نتیجه یک کار بزرگ 
از سوی بازیکنان خود دانست.

مهدی تارتار در نشست خبری بعد از مصاف با سپاهان که با تساوی همراه بود، اظهار 
داشت: بازی زیبایی بود، دو گل داشت و می توانست گل های بیشتری نیز داشته باشد 

زیرا هر دو تیم برنامه داشتند و از حمات سریع استفاده می کردند.
وی افزود: موقعیت های خوبی برای دو تیم ایجاد شد، بازی شطرنج گونه بود، جا دارد 
از بازیکنانم تشکر کنم وقتی همه جوانب سنجیده می شود و بودجه دو تیم روی کفه 

ترازو گذاشته می شود ارزش کار بازیکنان ما مشخص می شود.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: مقابل تیم مدعی سپاهان یک تیم دست 
و پا بســته نبودیم، بازی زیبا بود اما ای کاش بازی برنده داشت و این سه امتیاز از 

اصفهان نمی رفت.
تارتار تاکید کرد: ما قرعه بسیار سختی داشتیم، اما در این شرایط تیم ما شخصیت 
الزم را پیدا کرده و نه تنها مقابل تیم های مدعی نمی بازد بلکه بازی های خوبی 

مقابل رقبا نشان می دهد.
وی در واکنش به سوالی مبنی بر مقایسه کیفیت سپاهان و پرسپولیس گفت: صحیح 
نیست که در مورد تیم های دیگر صحبت کنم، سپاهان و پرسپولیس تیم های خوب 

و باکیفیتی هستند.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص پنج رقابت هفته های اول ذوب آهن 
تصریح کرد: استراتژی خاصی برای این ۵ هفته داشتیم، ۵ بازی اول واقعاً سنگین 
بود، تا االن به خواسته خود رسیدیم، هر چند در تبریز می شد برنده باشیم، فوتبال 

است و اتفاقاتش، سعی می کنیم از هفته های آینده برای برنده شدن بازی کنیم.
وی با اشاره به انگیزه باالی تیم خود گفت: دربی است و حساسیت خاص خود را 
دارد، دوست نداریم به تیم همشهری ببازیم، من و بازیکنان انگیزه خاصی برای 

این بازی داشتیم.

تفاوت بودجه سپاهان و 
ذوب آهن نشان دهنده 
کار بزرگ بازیکنان 
ماست

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مدیرکل نوسازی اصفهان درباره تأمین 
فضای آموزشی:

برخی صنایع و شهرداری ها 
 به مسوولیت خود

عمل نکردند

مریم خلیفه سلطانی اظهار داشت: در هر سال بطور تقریبی ۵۰ مورد مرگ 
مغزی در استان اصفهان داریم که به مرحله اهدای عضو می رسند به طوری که 
در سال ۹۸ با وجود توقف پیوند عضو در ۲ ماه آخر سال به علت شیوع کرونا، 4۲ 
مرگ مغزی به اهدای عضو ختم شد که از آنها ۱۱۰ عضو برداشت و ۷۷ عضو 

در اصفهان پیوند شد.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( 
تصریح کرد: در سال ۹۹ تعداد ۱۷ مورد اهدای عضو از مرگ مغزی ثبت شد که 

به برداشت ۵۰ عضو انجامید.
وی با بیان اینکه سال گذشته، ۲۵ مورد اهدای عضو از افراد مرگ مغزی ثبت 
شده است، ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون نیز ۱۷ مورد مرگ مغزی منجر 

به اهدا شده است و بیش از چهار مورد به علت کرونا از لیست اهدا حذف شدند.
خلیفه سلطانی با مقایسه آمار پیوند عضو سه ماه اول امسال با مدت مشابه سال 
گذشته گفت: در این مدت ۱۳ مورد اهدای عضو از مرگ مغزی و ۳۳ پیوند کلیه 
ثبت شد که از این تعداد ۱6 پیوند کلیه از مرگ مغزی، ۱۷ پیوند کلیه از زنده 

دریافت و ۲ مورد پیوند قلب ثبت شد.
وی خاطرنشان کرد: در سه ماه نخست پارسال، هفت مورد اهدای عضو از مرگ 
مغزی ثبت شد که به سه پیوند کلیه انجامید و همچنین یک مورد پیوند کلیه از 

زنده گزارش شد.
وی با اشاره به توقف فعالیت بخش پیوند عضو در دوران کرونا، گفت: هنوز پیوند 
کبد در اصفهان از سر گرفته نشده است و اکنون حدود ۵۰ بیمار در فهرست انتظار 

پیوند کبد، ۲۳ نفر برای پیوند قلب و حدود 4۰۰ نفر برای پیوند کلیه هستند.
خلیفه سلطانی با بیان اینکه ۷۰ درصد از خانواده های افراد مرگ مغزی در 
اصفهان به اهدای عضو راضی می شوند، تصریح کرد: در دید عموم، ُکما با مرگ 
مغزی اشتباه گرفته می شود در صورتیکه در کما بیمار عائم حیاتی مغزی را دارد 
اما در مرگ مغزی، عایمی از حیات مغز وجود ندارد و دستگاه تنفس مصنوعی 

به فرد، انفس می دهد و تا زمان ایست قلبی، امکان اهدای عضو هست.
به گفته وی، چنانچه در ساعت های اولیه مرگ مغزی، خانواده بیمار راضی به 
اهدا شوند می توان بیشترین بهره برداری را کرد زیرا از زمان مرگ مغزی به 
مرور زمان، اعضای بدن کارکرد خود را از دست می دهند تا به ایست قلبی و 

مرگ منتهی شود.
خلیفه سلطانی با اشاره به اینکه از هر مرگ مغزی حداکثر هشت عضو قابل 
برداشت و پیوند است، گفت: برداشت نسج، پیوند روده، لوزالمعده و ریه در 

اصفهان در زمان حاضر انجام نمی شود.
وی آغاز اهدای عضو از مرگ مغزی در اصفهان را مربوط به سال ۸۱ دانست 
و افزود: این عمل از همان سال از نظر مسائل شرعی و قانونی مورد تأیید قرار 

گرفت.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( 
با بیان اینکه کرونا، آمار اهدای عضو از مرگ مغزی را به شدت کاهش داد، 
خاطرنشان کرد: برای اهدای عضو از مرگ مغزی از تمام اعضای خانواده رضایت 

گرفته می شود در صورتی که مطابق با قانون تنها رضایت پدر ضروری است.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی 
درمانی الزهرا )س( اصفهان گفت: اصفهان دارای 
چهار تیم پیوند عضو شامل ۲ تیم پیوند کلیه و کبد در 
بیمارستان الزهرا )س(، یک تیم پیوند کلیه در بیمارستان 
»نور علی اصغر« و یک تیم پیوند قلب در بیمارستان 

چمران است.

 گفت و گو

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز 
آموزشی درمانی الزهرا )س( اصفهان:

اصفهان به ۴ تیم پیوند عضو 
مجهز است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اصفهان گفت: برخی صنایع و شهرداری های 
استان به مسوولیت اجتماعی و قانونی خود از 
بابت کمک به تأمین فضاهای آموزشی عمل 

نکرده اند.
مجید نسیمی در جمع خبرنگاران افزود: برخی 
صنایع فعال در استان با وجود آنکه فعالیت آنها 
عواقب و مشکاتی برای استان و شهرستان ها 
دارد حاضر به کمک برای تأمین فضاهای 
آموزشی که یکی از چالش های موجود در 

استان است، نیستند.
وی با اشاره به صنایع بزرگ و ملی استان 
همانند فوالد مبارکه، ذوب آهن و پاالیشگاه 
اظهار داشت: تاکنون این صنایع به غیر از 
پاالیشگاه که بتازگی یک میلیارد تومان 
برای یکی از طرح های احداث مدرسه متعهد 
شده است حاضر به کمک برای تأمین فضای 

آموزشی نشدند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اصفهان افزود: از سویی مصوبه ای در بودجه 
امسال پیش بینی شده که باید یک دهم درصد 
از درآمدهای صنایع، بانک ها و مؤسسات 
دولتی برای ساخت و توسعه فضای آموزشی 
تخصیص پیدا کند که این مصوبه قانون بودجه 

سال ۱4۰۱ است.
وی خاطرنشان کرد: اگر این مصوبه عملیاتی 
حوزه  نیازهای  و  مشکات  همه  شود 
سخت افزاری آموزش و پرورش رفع خواهد 

شد.
نسیمی همچنین با بیان اینکه در ماده ۱۳ و ۱۸ 
قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش هم 
مصوب شده است که سه درصد عوارض صدور 
پروانه شهرداری ها باید برای ساخت و توسعه 
فضاهای آموزشی اختصاص یابد، گفت: 
این موضوع هم در شهرداری برخی شهرها 

بصورت ناقص تحقق یافته است.
وی از شهرداران تقاضا کرد که با عنایت به 
اینکه فضاهای آموزشی بخشی از شهرهاست 
در این زمینه به تأمین و توسعه فضاهای 

آموزشی استان کمک کنند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اصفهان افزود: همچنین براساس ماده ۱۸ 
مصوب شورای آموزش و پرورش، شهرداری ها 
باید در زمان صدور پروانه به انبوه سازان آنها را 

ملزم به تأمین فضای آموزشی کنند.
وی ادامه داد: در این زمینه قانون به صراحت 
تاکید دارد اشخاصی که به انبوه سازی باالی 
۲۰۰ واحد اقدام می کنند باید در کنار آن یک 
واحد آموزشی هم احداث کنند و برای عمل 
به این قانون، شهرداری ها باید تا زمان عمل 
به تعهد این افراد، پروانه پایان کار به آنها ندهند.

در زمان حاضر حدود پنج هزار واحد آموزشی 
در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد 
بالغ بر ۱۰ هزار کاس درصد باالی 4۰ سال 

قدمت دارد.

عراق کشور بحران های ناتمام!
معادله صدر؛ چند مجهولی و سخت



 امیـن رضایـی  وزیلر فرهنلگ و ارشلاد اسلامی 
شلامگاه که به همراه خانواده خود به تماشای نمایش-

موسلیقی علمدار در تاالر وحدت نشست، در حاشیه این 
اجرا به اهمیت برگلزاری چنین برنامه هلای فرهنگی و 
هنری در کشلور اشلاره کرد و گفت: در سلال های اخیر 
به خاطلر همله گیلری کرونلا، بسلیاری از برنامه های 
فرهنگی هنلری تعطیل شلده بلود املا موفقیلت اخیر 
در عبور از بحلران کرونلا در ایران، فرصلت بهره مندی 

مردم از چنیلن اجراهایلی را فراهم کرده اسلت.
محمدمهلدی اسلماعیلی گفلت: حمایلت از نگرش ها 
و برنامه های همسلو بلا عایق هویتلی ملردم یکی از 
رویکردهای اصلی وزارت فرهنگ در دوره جدید اسلت 
و وزارت فرهنلگ از اجرای آثار فاخلر هنر دینی حمایت 

ویژه خواهلد کرد.
وی بلا تقدیلر از عواملل نمایلش موسلیقی علملدار به 
خصوص پرویز پرسلتویی بله عنلوان روایتگر ایلن اثر 
دینلی گفلت: اجلرای ایلن کار فاخلر در ملاه صفلر که 
ماه حلزن و انلدوه آل اله اسلت، نشلانه همراهی عملی 
هنرمندان کشلور با عایق دینی و مذهبی مردم اسلت.

وی تاکیلد کرد: سیاسلت اصللی ملا در وزارت فرهنگ 
حمایلت از چنین نگلرش و اجلرای برنامه هایلی از این 
دسلت اسلت و امیدواریم بلا برنامه ریزی هلای صورت 
گرفته از سلوی بنیاد رودکی، در روزهلا و ماه های آینده، 
تلداوم اجراهای همسلو بلا عایلق هویتلی و تاریخی 

مردم ایران را شلاهد باشلیم.
وزیر فرهنگ در بخش دیگری از سلخنان خود با اشاره 
تاش های دوللت مردمی برای تأمین زیرسلاخت های 
فرهنگی در سراسلر کشلور گفت: در ماه های اخیر چند 
مجموعه مهلم از تاالرهای مرکزی در اسلتان ها افتتاح 

شلد و چندین تاالر مرکزی در نوبلت افتتاح قلرار دارند 
کله ایلن مجموعه هلا از فناوری هلای روزآملد بلرای 

اجلرای تئاتر و نمایلش فیلم بهلره می برند.
وی تصریح کلرد: املکان اجلرای چنیلن طرح هایی با 
فوریت و سلرعت قابل قبول طی یکسلال اخیر در نقاط 
مختلف کشور فراهم شلده اسلت که این مسئله نشان 
دهنده تحقق عداللت فرهنگی بله عنوان شلعار دولت 

انقابی اسلت.

گفتنلی اسلت در پایلان ایلن برنامله وزیلر فرهنلگ با 
حضلور در پشلت صحنله ایلن رویلداد هنلری ضملن 
قدردانی از تلاش تمامی عواملل این رویلداد هنری با 

آنلان بله گفتگو نشسلت.
همچنیلن سلخنگوی دوللت نیلز اخیلراً بله تماشلای 
موسلیقی- نمایش »علمدار« نشسلت. عللی بهادری 
جهرملی پس از تماشلای موسلیقی نمایش علملدار به 
ایرنا گفت: این برنامه، در همه ابعاد آن، بسلیار تماشایی 

و هنرمندانه بود. از بخش نمایش آن گرفته تا موسلیقی 
و دکلمه، همه چیز در حد قابل قبول و تحسلین برانگیز 

انجام شلد.
وی بلا بیان اینکله علملدار، هم بله لحاظ محتلوا و هم 
در زمینه اجلرا، عمیق و معنوی ارائه شلد، افزود: بسلیار 
افتخلار می کنیم که چنیلن هنرمندانی در کشلور داریم 
کله می تواننلد بسلیار هنرمندانله و پرمغلز، مفاهیلم 
اعتقلادی را بیان کننلد. من بله هنلر و درک عمیق این 

عزیلزان، غبطله می خلورم.
دبیر هیئلت دوللت اضافه کلرد: زمینله این اجلرا که 
قرار اسلت چهلار شلب دیگلر ادامه داشلته باشلد، با 
حمایلت خلوب وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلامی 
فراهلم آملده اسلت. نیلت خلوب گلروه موسلیقی-

نمایلش علملدار کله بلرای املور خیریله و کمک به 
مناطق محروم اسلتان سیسلتان و بلوچسلتان است، 
سلبب شلده تلا دوللت امکانلات ملورد نیلاز از جمله 
ملکان و ملزوملات دیگلر را بله صلورت رایلگان در 
اختیلار این گلروه قلرار دهلد و در ایلن املر خیریه و 

خداپسلندانه مشلارکت داشلته باشلد.
موسلیقی نمایش عاشلورایی »علملدار« بلا همراهلی 
ارکسلتر سلمفونیک تهلران در اّیلام منتهی بله اربعین 

حسلینی )ع( در تلاالر وحلدت روی صحنله ملی رود.
علملدار، روایلت دالوری و وفاداری حضلرت ابوالفضل 
العبلاس )ع( در ۱۱ پلرده نمایشلی به روایتگلری پرویز 
پرسلتویی، به همت بنیاد رودکی و با همکاری مؤسسه 
فرهنگی »خادمین عللی ابن ابیطاللب )ع(« از ۱۴ تا ۱۸ 

شلهریور اجرا می شلود.
ارکسلتر سلمفونیک تهلران را در ایلن اجلرا بردیلا 
کیلارس رهبری می کنلد که بلا همراهی گلروه آوازی، 
آهنگسلازی پوریلا خلادم و آواز پوریلا اخلواص هملراه 

اسلت.
بلیت هلای موسلیقی- نمایش »علملدار«، بله صورت 
هملت عاللی فروختله می شلود و همله عوایلد حاصل 
از هنلری فلروش اجراهلای این اثلر، صلرف کمک به 
خانواده هلای بی سرپرسلت، سلاخت خانله، ملدارس 
و خانله بهداشلت و اشلتغال زایی در مناطلق محلروم 

می شلود.
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تیم هندبال گیتی پسند با تصمیم فدراسیون هندبال به لیگ برتر راه یافت تا اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

اصفهان عاوه بر سپاهان یک نماینده دیگر در لیگ برتر هندبال داشته باشد.
تیم هندبال گیتی پسند فصل گذشته در نخستین سال حضور خود در این 
رشته نتوانست به طور مستقیم راهی سوپرلیگ هندبال شود و بر سکو سوم 
لیگ دسته اول ایستاد. حال پس از تصمیماتی که در فدراسیون هندبال 
گرفته شده گیتی پسند نیز به سوپر لیگ راه پیدا کند. البته انصراف برخی 
تیم ها از حضور در لیگ برتر مانند ذوب آهن نیز در این تصمیم بی تأثیر نبودند.

جواد شریف، مدیر روابط عمومی باشگاه گیتی پسند در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: با توجه به سیاست باشگاه گیتی پسند مبنی بر حمایت از ورزش 
استان اصفهان سال گذشته به درخواست جامعه هندبال اصفهان و وجود 

ظرفیت و پتاسیل این استان در لیگ دسته اول هندبال حضور پیدا کردیم و 
توانستیم در اولین سال حضور خود در این رشته موفق ظاهر شویم و عنوان 

سوم لیگ دسته اول باشگاه های کشور را به دست آوریم.
وی ادامه داد: با توجه به مکاتبات فدراسیون هندبال و جمع بندی کارشناسان 

امسال به صورت قطعی در لیگ برتر هندبال حضور پیدا خواهیم کرد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه گیتی پسند در رابطه با 
هدف گذاری این باشگاه در لیگ برتر هندبال، خاطرنشان کرد: مطمئنًا 
به دنبال زنگ تفریح شدن برای تیم های دیگر در این رشته نیستیم و با 
سیاست و برنامه ریزی دنبال جوان گرایی، بومی سازی و آینده نگری در 

این رشته هستیم.

اضافهشدنگیتیپسندبهجمعلیگبرتریها

 پریسا جمدی  در حالت ایده آل 
بهترین راه زود به رختخواب رفتن 
و زود از خواب بیدار شدن و سپس 
پربار  پربرکت و  داشتن روزی 
است. اما برخی شرایط خاص از 
جمله وظایف شغلی، بچه داری 
و غیره ممکن است بر این روند 
تأثیر بگذارند. خوابیدن 2 بُعد مهم 
دارد: یکی مدت زمان خواب است 
و یکی داشتن یک چرخه ثابت. به 
منظور حفظ سامتی بدن داشتن 
خواب کافی بسیار مهم است. برای 
دستیابی به نکاتی برای داشتن 
خواب خوب و کافی، این مقاله را 

مطالعه کنید.
به  زود  باید  ایده آل  حالت  در 
رختخواب بروید و صبح زود نیز بیدار 
شوید. این روند از نظر بیولوژیکی 
بهترین الگو برای تطبیق الگوی 
خواب با خورشید است. ممکن 
است به طور طبیعی پس از غروب 
آفتاب و تاریک شدن هوا احساس 

خواب آلودگی کنید.
ریتم شبانه روزی به چرخه خواب و 
بیداری مغز گفته می شود. در واقع 
ریتم شبانه روزی همان ساعت 

داخلی بدن است.
همه در یک دوره زمانی 2۴ ساعته 
در زمان های مشخصی، افت طبیعی 
هوشیاری و افزایش بیداری را تجربه 
می کنند. افراد معمواًل در دو زمان 
خواب آلودترین حالت خود را تجربه 
می کنند: بین ساعت ۱ و 3 بعد از 

ظهر و بین ساعت 2 تا ۴ بامداد.
هرچه کیفیت خواب فرد بیشتر باشد، 
احتمال احساس خواب آلودگی او در 

طول روز خیلی کمتر است.
بعاوه، ریتم شبانه روزی، باعث 
بیداری  و  خواب  تنظیم چرخه 
صبحگاهی می شود. هنگامی که 
عادت کنید هر روز رأس یک ساعت 
بخوابید و سر ساعتی معینی از خواب 
بیدار شوید، مغز نیز به این روال 

عادت می کند.
به این ترتیب، شب ها راحت تر به 
خواب رفته و صبح ها نیز قبل از به 
صدا در آمدن آالرم بیدار خواهید شد.

در صورتی که چرخه خواب و بیداری 
معینی نداشته باشید، و در طول هفته 
در ساعات مختلف به خواب رفته و از 
خواب بیدار شوید، ریتم شبانه روزی 
نامتعادل شده و ممکن است در طول 
روز مدام احساس خواب آلودگی 

کنید.
درحالی که عوارض مربوط به 
کم خوابی اثبات شده است، محققان 
در حال تحقیق بر روی عوارض 

مربوط به خوابیدن زیاد هستند.
در صورتی که در طول شبانه روز 
به بیش از ۸ تا 9 ساعت خواب نیاز 
دارید و مدام خواب آلوده هستید، 
ممکن است باعث شود زیاد بخوابید.

بهترین زمان برای خوابیدن در شب، 
هنگامی است که بتوان به میزان 

خواب توصیه شده دست پیدا کرد.
 مثًا اگر مقدار خواب توصیه شده به 
شما 7 ساعت در طول شب است، و 
شما باید 7 صبح بیدار شوید، بهترین 
زمان برای خوابیدن ساعت ۱2 

است.
در کل بهتر است شب ها زودتر 
بخوابید و صبح ها زودتر بیدار شوید. 
اما ممکن است پیروی از این برنامه 

برای همه امکان پذیر نباشد.

Source: https://www.
healthline.com/
health/best-time-to-
sleep#summary

زندگی سالم
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بهترین زمان برای 
خوابیدن و بیدار شدن

وزیر ارشاد و سخنگوی دولت به تماشای »علمدار« نشستند؛

نمایشینشاندهندههمراهیهنرمندانبادینومذهب

 امیرمیریـان  جمعله دوم سلپتامبر روزنامله الشلرق االوسلط به نقل 
از برخلی منابلع آگاه سلوری مدعی شلد به دلیلل تشلدید عملیات های 
هوایلی رژیم صهیونیسلتی علیه اهلداف نظامی در سلوریه، فرماندهان 
روسلی از همتایان ایرانی خود خواسلته اند بلرای جلوگیلری از حمات 
تل آویلو، نیروهلای مقاوملت برخلی پایگاه هلای نظاملی خلود را در 
اسلتان های حملاه و طرطلوس تخلیله کنلد. ایلن درخواسلت روسلیه 
روز چهارشلنبه نهم شلهریور ماه در جریان نشسلت سله افسلر روسلی 
با همتایلان ایرانی آنهلا در فرودگاه نظاملی حما در مرکز سلوریه مطرح 
شلده اسلت. البتله ایلران و روسلیه واکنشلی بله ایلن گلزارش نشلان 
نداده انلد. اکنون سلوالی کله پیش می آیلد این اسلت که چلرا در مقطع 
کنونی که ایران توانسلته نقلوذ گسلترده ای درمنطقه سلوریه پیدا کند، 
روس ها از ایلران درخواسلت کرده اند برخلی پایگاه های خلود را تخلیه 
کنند. آیلا هدف انها واقعلًا در امان مانلدن نیروهای مقاوملت از حمات 

اسرائیلی هاسلت؟
• فضاسازی علیه همکاری ایران و روسیه در سوریه

واقعیلت ایلن اسلت کله افلکار عموملی ایلران بله دالیلل تاریخلی- 
سیاسلی حساسلیت زیلادی نسلبت بله نلوع سیاسلت ورزی و عملکرد 
روس هلا دارنلد املا مدافعیلن همکاری هلای ایلران و روسلیه انتشلار 
چنین خبری را در راسلتای اقداملات عملیات روانی رژیم صهیونیسلتی 
درکنلار اقدامات سلخت این رژیلم در سلوریه تحلیلل می کننلد. آن ها 
معتقدنلد کله از زملان مداخلله نظاملی روسلیه در سلوریه در سلپتامبر 
20۱5 هملکاری نظاملی ایلران و روسلیه از بعلد تاکتیکلی بله بعلد 
اسلتراتژیک تغیییلر کرده اسلت. اما همزملان با اغلاز بحلران اوکراین، 
مسلکو سیاسلت خلروج نیروهای خلود از سلوریه بلرای انتقلال انها به 
جبهه اوکرایلن را دنبال کرد. ضمن اینکه گفته شلد روسلها بسلیاری از 
پایگاه های خلود را به ایران و حلزب اهلل لبنلان تحویلل داد. این تحول 
جدیلد یعنلی خلروج بخشلی از ایلن نیروهلا از سلوریه می توانلد برای 
اسلرائیل که به دنبلال جلوگیلری از اسلتقرار بیشلتر ایلران در سلوریه 
اسلت، مشکل سلاز باشلد؛ چراکه بدون نفوذ روسلیه در دمشلق، تهران 
می توانسلت آسلان تر واحدهای خود را به سلوریه وارد کنلد و همچنین 
کنتلرل ایلران بر رژیلم اسلد بیشلتر خواهد شلد. بیشلترین چیلزی که 
اسلرائیل را خشلمگین کلرده اسلت موضلع گیلری دوبلاره نیروهلای 

ایرانی در سلوریه و نزدیک شلدن این نیروها به مرزها با سلرزمین های 
اشلغالی و مسلتقر شلدن درجنوب سلوریه اسلت و همین امر باعث شد 
که بشلار اسلد بله تهلران بلرود و درخصلوص چالش هلای احتمالی با 
عالی تریلن مقلام ایلران رایزنلی کنلد. اکنلون رژیلم صهیونیسلتی به 
خوبلی از هملکاری نزدیک میلان ایران و روسلیه بر مبنلای اصل حفظ 
منافلع ملی باخبلر اسلت، به همیلن دلیل قصلد دارنلد بلا دروغ پراکنی 
یا پر رنگ کلردن اختافلات تاکتیکی )کله موضوعی علادی در بخش 
نظامی اسلت( به کارشلکنی در روابط میان دو کشلور بپردازد و وضعیت 
امنیتلی سلوریه را برای تجلاوز نظاملی آماده کنلد. وجه دیگلر عملیات 
روانلی صهیونیسلت ها و رسلانه های غربلی، پلر رنگ کلردن حمات 
هوایلی رژیم و نلوع برخلورد سلامانه های پدافنلدی روس با آنهاسلت.

• کاهش نفوذ ایران در سوریه؛ هدف پنهان روسها
گفته می شلود که درخواسلت روسلها از ایلران با عنلوان تخلیله برخی 
از پایگاه هلای نظامیشلان در سلوریه بلا این ادعلا صورت گرفته اسلت 
که شلبه نظامیلان ایرانلی بتوانند از حملات هوایلی اسلرائیل در امان 
بمانند؛ چراکه در روزها گذشلته حمات منتسلب به اسلرائیل در سوریه 
افزایلش یافتله اسلت و ضملن اینکله روسلها تاکیلد کرده انلد پایلگاه 
نظاملی ایلران در نزدیکلی محلل هنلگ ۴9 کله متعللق بله نیروهای 
دولتی سلوریه اسلت تخلیه شلود. این پایلگاه بلرای حکومت ایلران از 
اهمیلت نظامی قابلل توجهی برخلودار اسلت و موشلکهای اس 200 و 
سلایر تهیلزات نظاملی سلاخت روسلیه را در خود جلای داده اسلت. اما 
مخالفیلن ایلن درخواسلت روسلها میگوینلد نمی توان نسلبت بله این 
درخواسلت زیاد خوشلبین بود. کرد؛ چراکه در طول جنگ سلوریه دیده 
شلده که نیروهلای روسلیه در سلوریه بارها چشلم خلود را بلر حمات 
هوایلی اسلرائیل علیله محلل اسلتقرار و انتقلال تسللیحات نیروهلای 
تحلت حمایلت ایلران بسلته اند. همچنیلن درسلت اسلت کله روسلها 
هنلگام خلروج از سلوریه پایگاه هلای خلود را بله ایلران تحویلل دادند 
وللی انها هملواره تلاش کلرده از میلزان نفوذ جمهلوری اسلامی در 
ارتش سلوریه و نهادهلای امنیتی این کشلور بکاهلد. نکته بعلد که باید 
به آن اشلاره کرد این اسلت که روسلها اکنلون درصدد هسلتند با توجه 
به خلاء حضورشلان در میدان سلوریه به دلیلل جنگ اوکرایلن، به هر 
نحوی شلده ثبات در غلرب سلوریه را ایجاد کلرده و فعًا هلر بهانه ای 

را از اسلرائیلی ها بلرای ادامه بمبلاران بخش هلای مهم سلوریه بگیرند 
بنابرایلن بهتریلن گزینه بلرای روسلها در جهلت آرام کردن اسلرائیل، 
کنتلرل رفتلار تهران اسلت. ضملن اینکه بلا تجربله ای که از سیاسلت 
خارجلی روسلها در ذهن ها داریم از روسلیه بعید نیسلت که بلا متحدان 
خود علیله یک دشلمن مشلترک هملکاری کنلد و بعلد از شکسلت یا 
تعقیلب آن دشلمن، علیله متحلدان خلود شلود. بله نظلر می رسلد بله 
احتمال زیلاد روسلیه از هم اکنلون در حلال برنامله ریزی برای ریشله 

کن کلردن نفلوذ ایران در سلوریه اسلت.
• بیـزاری دولـت سـوریه از افزایـش تنش هـا در خـاک 

سـوریه
در گلزارش فوق به این نکته اشلاره شلده اسلت کله درخواسلت تخلیه 
پایگاه های ایران در سلوریه با موافقت بشلار اسلد صورت گرفته اسلت. 
واقعیت این اسلت که بشلار اسلد سله سلال اسلت که ایران را از تافی 

حمات اسلرائیلی بله سلوریه منع کرده تلا از تشلدید تنلش جلوگیری 
کند. این خواسلته بشلار اسلد در زمان حیات شلهید قاسلم سللیمانی با 
ایران در میلان گذاشلته شلد و بعلد از شلهادت فرمانده نیلروی قدس، 
ایران این خواسلته را تلا حد زیلادی رعایت کرده اسلت؛ چراکله مطمنا 
شلکاف در روابلط ایلران و سلوریه چیلزی نیسلت کله مقاملات ایرانی 
خواستارآن باشند و از این شلکاف، اسرائیل بیشلترین نفع را خواهد برد. 
شلاید رهبر سلوریه نمی خواهد خاک کشلورش به سلکویی برای تنش 
میلان اسلرائیل و ایران مبلدل شلود و از وقلوع یلک جنلگ در ابعادی 
گسلترده نگران اسلت بله ویلژه اینکله سلوریه که بیلش از یلک دهه 
درگیر یک جنگ گسلترده و شلدید بلوده و اکنلون کامًا ضعیف شلده 
اسلت. شلاید هم بشلار اسلد می خواهلد کم کلم حرکلت ایرانی هلا در 
سلوریه را محدود کند و برای بازسلازی کشلور جنگ زده اش همکاری 

با کشلورهای علرب حوزه خلیلج فلارس را به ایلران ترجیلح دهد.

مسلوول سلامانه های نوین آبیلاری سلازمان جهاد کشلاورزی اصفهلان گفت: سلامانه های 
نویلن آبیلاری از ابتدای سلال تاکنلون در 2 هلزار و 3۶0 هکتار از ملزارع این اسلتان با هدف 

مصلرف بهینه آب اجرا شلده اسلت.
محمود صالحان افزود: شهرسلتان های اصفهان بلا 5۴0، تیران و کرون ۴57 و سلمیرم 37۸ 

هکتار بیشلترین آمار اجرای این سلامانه در سلال جاری را داشتند.
وی بلا بیلان اینکله تاکنلون ۶۶ میلیلارد توملان بلرای اجلرای طرح هلای آبیلاری موضعی، 
بارانی و کم فشلار هزینه شلده اسلت تصریلح کلرد: افزایش قیمت وسلایل و تجهیلزات این 
سلامانه ها نسلبت به سلال های قبل افزایش چشلمگیری یافته و همیلن امر، انجلام طرح ها 

را با سلختی روبله رو کرده اسلت.
مسلوول سلامانه های نوین آبیاری سلازمان جهاد کشلاورزی اصفهلان اضافه کلرد: تاکنون 
حلدود ۱35 هزار هکتلار از مزارع اسلتان به طرح هلای آبیاری موضعلی، آبیلاری بارانی و کم 

فشلار تجهیز شلده است.

صالحلان با اشلاره بله کم آبلی در اسلتان اظهلار داشلت: اجلرای چنیلن سلامانه هایی برای 
مصلرف بهینله آب و صرفله جویلی نقلش کلیلدی دارد و می توانلد سلبب بهلره وری در 

کشلاورزی شلود.
وی افلزود: قابلیت اجرای طرح هلای آبیاری نوین در تمام شهرسلتان های اسلتان وجود دارد 

اما برای تسلریع در آن باید تسلهیات مورد نیاز تأمین و پرداخت شلود.
صالحلان ادامله داد: همزمان بلا هفته دولت امسلال 57 طلرح در بخلش آب و خلاک و امور 
مهندسلی کشلاورزی اصفهان افتتاح شلد که بخشلی از آن به طرح های آبیلاری مربوط بود.

به گزارش ایرنا، اسلتان اصفهلان 5۶۴ هزار هکتلار اراضی کشلاورزی دارد املا بدلیل کمبود 
منابلع آبلی، تنهلا حلدود 200 هلزار هکتلار از آنها زیلر کشلت محصلوالت زراعلی و باغی 

ملی رود.
مجملوع اراضی باغی اسلتان اصفهان حلدود ۸0 هزار هکتار اسلت و مجموع تولیلدات باغی 

و گلخانه ای آن در شلرایط عادی حلدود ۸00 هزار ُتن برآورد می شلود.

بازی جدیِد بازیگردان صحنه سوریه
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