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سی و هفتمین جلسه مجمع نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شد؛

تصویب گازرسانی به گلخانه های باقیمانده استان

5

همایش ملی شیوه ها و راهکارهای ترویج قرآن کریم در فرهنگ برگزار شد:

ضرورت حضور فرهنگی قرآن در همه ساحت های زندگی مسلمانان
2

اخبار اصفهان: طرح تکریم از زائرین اربعین 
حســینی همزمان با ایام اربعین ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل حســین )ع( از روز جمعه 18 
شــهریور ماه آغاز شده اســت. این  طرح  توسط 
شرکت نفت سپاهان و  شــرکت کیمیا اسپیدی  
قشم )شرکت توزیع کننده محصوالت اسپیدی( 
در دو منطقه از جاده اربعین )استان همدان و استان 
کرمانشاه( و با هدف ارائه خدمات به خودروهای 
زائرین گرامی  از روز جمعه اجرایی شده است. در 
این طرح عالوه بر توزیع روانکار دیزلی و بنزینی 
با قیمت مصوب، تعویض روانکار اســپیدی نیز 
در موکب ها بصورت رایــگان صورت می پذیرد و 

زائرین محترم با اقالمی نظیر دســتمال کاغذی 
اسپیدی و تی شرت اسپیدی جهت زیارت  حرم  
حضرت اباعبداهلل حســین )ع( و مراسم اربعین 

بدرقه می گردند. الزم به ذکر است مرکز کرمانشاه 
به صورت شــبانه روزی آماده خدمات رسانی به 

زائران اربعین حسینی می باشد.

توزیع روانکار دیزلی و بنزینی با قیمت مصوب و تعویض روانکار اسپیدی در موکب ها بصورت رایگان؛

تکریم متفاوت از زائرین اربعین توسط شرکت نفت سپاهان انجام می شود

خبر بـد اینکـه متوسـط رشـد اقتصـادی ایـران در  
یک دهـه اخیـر صفـر درصد بـوده اسـت، ایـن در 
حالی اسـت کـه بر اسـاس مفـاد سـند چشـم انداز 
ایـران ۱۴۰۴، قـرار بـر ایـن بوده کـه کشـورمان تا 
سـه سـال آینـده بـه بزرگ تریـن اقتصـاد منطقـه 
تبدیل شـود. البتـه در بخش بزرگـی از بـازه زمانی 
پیش بینی شـده برای سند چشـم انداز ۱۴۰۴، کشور 
درگیـر تحریم های گسـترده بـود. درواقـع آنچه در 
طول دو دهه گذشـته در کشـور اتفاق افتاد نسـبت 
چندانی با سـند چشـم انداز نداشته اسـت. در معدود 

سـال های ایـن بـازه زمانـی هـم کـه کشـور دچار 
تحریم هـای گسـترده نبـود، اقتصـاد ایران شـاهد 

رشـد بوده اسـت.
در واقـع بـه برکـت رشـد همـان سال هاسـت که 
امروز در بازخوانی پرونـده دهه ۹۰ به جای میانگین 
رشد منفی از میانگین رشـد صفر سخن می گوییم. 
اینک که احتمال احیـای برجام قوت گرفته اسـت، 
ایـن سـؤال متصـور اسـت کـه آیـا احیـای برجام 

مسـاوی احیای اقتصـاد ایران خواهـد بود؟
• مزیت در اقتصاد ابزار اساسی رقابت

 فراموش نکنیـم که نظام کنونـی اقتصاد بین الملل 
را نمی توان جز با اسـتفاده از مفاهیمـی چون مزیت 
و رقابت فهم کرد. کشورها در بازار بزرگ جهانی در 
تولید آن دسـته از کاالها و خدماتی رقابت می کنند 
کـه در آن مزیـت دارند. بـدون حضـور در بازارهای 
رقابتـی جهانی و دسترسـی به سـرمایه، فنـاوری و 
بازار مصـرف جهانی فرآینـد تولید عماًل در سـطح 
محـدود و محلـی و با هزینه تمام شـده بـاال جریان 

خواهد داشـت.
 ادامه در صفحه 7 ...

فائز دین پرست
سرمقالـــه
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آیا احیای برجام می تواند به احیای اقتصاد ایران بینجامد؟

مزیت در اقتصاد ابزار اساسی رقابت
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نماینده مردم سمیرم در مجلس:

 دولت الیحه جامع انتخابات
تا پایان سال را  ارائه کند

آنچه قاره اروپا را درگیر جنگ کرده است!

 بحــران انرژی
در اروپـــا

چشم اندازی برای بورس روشن نیست؛

خاکستری
رنگ تابلوی بورس
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شهردار اصفهان خبر داد:

رونمایی از دو پروژه حمل ونقل عمومی 
هوشمند در اصفهان

چهره روز

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان:

 دسترسی ۱۵۰۷ خانوار روستایی
به اینترنت پر سرعت فراهم شد
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مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان گفت: یکهزار و 
۵۰۷ خانوار این استان با پوشش جمعیتی چهار هزار و ۷۶۸ نفر از 
ابتدای امسال تاکنون به شبکه ملی اطالعات و اینترنت پر سرعت 

سیار متصل شدند....

صفهان
منبع: اخبار ا

All You Need 
to Know 

About Figs
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در شـــهر

Isfahan News
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شهردار اصفهان از اجرای دو پروژه حمل ونقل 
عمومی هوشمند در اصفهان شامل »سامانه 
موقعیت یاب اتوبوس و پرداخت الکترونیک« 
و »نصب 50 تابلوی هوشمند در ایستگاه های 

پرتردد اتوبوس« خبر داد.
علی قاسم زاده روز شنبه 19 شهریورماه در 
برنامه رادیویی »سالم اصفهان«، اظهار کرد: 
چهارمین خط اتوبوس تندرو اصفهان که از 
پایانه جی آغاز و به سه راه درچه ختم می شود، 

به صورت رسمی به بهره برداری رسید.
او افزود: در حال حاضر زمان انتظار مسافر در 
ایستگاه های خط چهارم BRT اصفهان حدود 
10 تا 1۲ دقیقه است که تا مهرماه با اضافه 
شدن تعدادی اتوبوس به این خط، زمان انتظار 

به حدود 6 تا 8 دقیقه کاهش پیدا می کند.
• رونمایی از سامانه حمل ونقل عمومی 

هوشمند »اصرو«
قاسم زاده با تأکید بر اینکه حرکت به سمت 
شهر هوشمند یکی از رویکردهای مدیریت 
شهری اصفهان است، اظهار کرد: طی هفته 
گذشته سامانه حمل ونقل عمومی هوشمند 
با نام »اصرو« به عنوان سامانه موقعیت یاب 

اتوبوس و پرداخت الکترونیک رونمایی شد.
او با بیان اینکه شهروندان می توانند از طریق 
سامانه »اصرو« از زمان تقریبی رسیدن 
اتوبوس به ایستگاه ها باخبر شوند، افزود: این 
سامانه برای دانلود و استفاده شهروندان بر 
روی درگاه اینترنتی شهرداری اصفهان به 

نشانی isfahan.ir قرار گرفته است.
او خاطرنشان کرد: همچنین 50 تابلوی 
هوشمند در برخی از ایستگاه های پرتردد 
اتوبوس برای نمایش زمان رسیدن اتوبوس 
و اطالع از خطوط فعال اتوبوس نصب شده 

است.
• ارائه خدمات غیرحضوری در درگاه 

الکترونیکی »اصفهان من«
شهردار اصفهان با بیان اینکه تمام خدمات 
شهرداری به تدریج از طریق درگاه الکترونیکی 
»اصفهان من« به نشانی my.isfahan.ir به 
شهروندان عرضه می شود، گفت: شهروندان 
سامانه »اصفهان من« را به خاطر بسپارند، زیرا 
بستر اصلی شهر هوشمند است و تمام خدمات 
غیرحضوری از طریق این درگاه به شهروندان 

ارائه می شود.
• پارک ها جای تردد موتورسیکلت 

نیست
قاسم زاده، تردد موتورسیکلت سواران در 
پارک ها را یکی از معضالت شهر دانست و 
اظهار کرد: رفع این مشکل نیاز به افزایش 
فرهنگ عمومی و تعامل با نیروی انتظامی 
دارد، زیرا نمی توان در قسمت ورودی هر پارک 

یک نفر مأمور مستقر کرد.
او خاطرنشان کرد: نصب مانع در قسمت 
ورودی پارک ها نیز باعث ایجاد مشکالتی 
برای ورود معلوالن و کالسکه نوزادان 
می شود، اما از سوی دیگر اگر موانع ایجاد نشود 
موتورسواران به محوطه پارک ها ورود پیدا 
می کنند. او تأکید کرد: اصل بر فرهنگ سازی 
است، زیرا موتورسواران باید بدانند که پارک ها 

جای تردد موتورسیکلت نیست.

رونمایی از دو پروژه 
حمل ونقل عمومی 

هوشمند در اصفهان

شهردار اصفهان خبر داد:

مدیرعامل سـازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شـهرداری 
اصفهـان گفـت: سـازمان فاوا بـرای نخسـتین بار موفق شـد 
از فـروش سـرویس فیبـر نـوری ۲۲0 میلیـارد ریـال درآمـد 

کسـب کند.
حمیـد رضـا ابطحی بـا اعـالم این خبـر گفـت: سـازمان فاوا 
شـهرداری اصفهـان از بـدو تأسـیس تا کنـون ارائـه خدمات 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطات بـه شـهرداری اصفهـان را به 
صـورت مکانیـزه و بـر خط بـر عهـده داشـته و محل کسـب 
درآمـد ایـن سـازمان از شـهرداری و مجموعه هـای وابسـته 

بوده اسـت.
او افزود: یکـی از اهدافـی که این سـازمان در سـال های اخیر 
در دسـتور کار قـرار داده اسـت، کسـب درآمـد از دارایی هـای 
سـازمان فـاوا در خـارج از شـهرداری اصفهـان بـوده اسـت، 
موضوعـی کـه شـهردار اصفهـان نیـز در ایـن دوره بـر آن 

تأکیـد دارد.
او خبـر داد: در همیـن راسـتا در ابتـدای سـال جـاری پـس از 
بررسـی های کارشناسـی و جلسـات متعـدد، اولیـن قـرارداد 
بـزرگ درآمـدی خـارج از شـهرداری، بـا یکـی از اپراتورهای 

مخابراتـی بـه امضـای مدیـران عامـل طرفین رسـید.
مدیرعامل سـازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شـهرداری 
اصفهـان تصریـح کـرد: شـهرداری اصفهان بـا حـدود ۳50 
کیلومتـر کابـل فیبـر نـوری و حـدود ۳00 کیلومتـر کانـال، 
ظرفیت بسـیاری خوبـی را در زمینـه زیرسـاخت های فناوری 

اطالعـات دارد.
او افـزود: همچنیـن نزدیـک بـه ۲۲0 جعبـه در تقاطع هـای 
ترافیکـی و حـدود 100 سـاختمان بـه شـبکه فیبـر نـوری 
شـهرداری اصفهان متصل شـده اسـت کـه ایـن ظرفیت در 
مسـیر توسـعه بـوده و بـه مـرور افزایـش پیـدا خواهـد کرد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان خبر داد:

کسب درآمد ۲۲۰ میلیارد ریالی از فروش سرویس فیبر نوری

دفتـر تخصصـی سـینما وابسـته بـه سـازمان فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی 
شـهرداری اصفهان به مناسبت ۲1 شـهریور روز ملی سینما، نشسـت »تاریِخ 

محلـی و مسـأله سـینما« را در گالـری نقش قلـم برگـزار می کند.
در ایـن نشسـت بـه موضـوع سـینما در شـکل محلـی آن پرداختـه می شـود 
و تاریـخ محلـی سـینما و سـاحِت اجتماعـی آن در اصفهـان بـا حضـور دکتر 
عبدالمهـدی رجایـی، مؤلـف و پژوهشـگر تاریـخ محلـی مـورد واکاوی قرار 

. می گیـرد
نمایشـگاه اسـناد سـینمایی تاریخی اصفهـان در سـال های 1۳0۴ تـا 1۳5۷ 
همزمان با این نشسـت، دوشـنبه ۲1 شـهریور سـاعت 18 در گالری نقش قلم 
افتتـاح می شـود و تـا ۲۷ شـهریور در سـاعات بازدیـد 1۷ الـی ۲0 پذیـرای 

عالقمنـدان و مخاطبـان سـینما خواهـد بود.
در این نمایشـگاه، چهل قطعه سـند از اسناد هویتی سـینمای اصفهان از جمله 
اسناد صنفی، اسـناد مربوط به ساخت و سـاز، امکانات روز سـالن های قدیمی 
سـینما، امکانات فنی اکـران و ... مـورد بازدید عالقه منـدان قـرار می گیرد تا 

دریچه ای به روی تاریخ و تفسـیر محلی سـینما در اصفهان باشـد.
این اسـناد به گونـه ای نشـان دهنده طبقـه و وضعیـت فرهنگـی مخاطب در 
دهه های گذشـته، وضعیـت کلی سـینماها، رفتارشناسـی مخاطـب، وضعیت 
فرهنگـی اصفهـان و در بُعـد کالن تـر بازتابی از وضعیـت فرهنگی کشـور در 

آن دوره هسـتند.
گفتنـی اسـت؛ ایـن اسـناد از سـوی سـازمان فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی 
شـهرداری اصفهـان و بـا همکاری سـازمان اسـناد اصفهـان گردآوری شـده 
کـه در گالـری نقش قلـم واقـع در خیابـان چهاربـاغ عباسـی، مقابـل خیابان 
شـیخ بهایی، طبقه زیرین سـرای قزلباش، واحـد 1۲۲ در قالب یک نمایشـگاه 

دایر شـده اسـت. 

دفتر تخصصی سینما وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد:

نگاهی به »اصفهان و سینماهایش« در نمایشگاه اسناد سینمایی تاریخی اصفهان

محمدمهدی جعفری در گفت وگو با ایسنا ضمن اشاره به مهم ترین ویژگی های آیت اهلل 
طالقانی )ره( و تأثیرگذاری وی در جامعه، اظهار کرد: آیت اهلل طالقانی قبل از هر چیز 
یک مصلح اجتماعی و یک نواندیش دینی بود. درست است که ایشان لباس روحانیت 
داشت، ولی به هیچ صنف و گروهی وابسته نبود و برای اینکه بتواند به طور مستقل، قرآن 
و معارف اسالمی به خصوص نهج البالغه را ترویج کند از حوزه بیرون آمدند و به محیط 
تهران رفتند که از جهت علمی و اجتماعی، محیط پیشرفته تری بود. آیت اهلل طالقانی در 
تهران و در میان جواناِن آن روز و کسانی که تشنه شنیدن حقایق ناب اسالم از قرآن و 
نهج البالغه بودند، مشغول فعالیت شد و بعد از شهریور 1۳۲0 هم در میان انجمن های 
اسالمی دانشجویان، معلمین، مهندسین و پزشکان حضور داشت و هم تشکیالتی به 
نام کانون اسالم به وجود آوردند و مجله ای به نام دانش آموز تأسیس کردند و در آنجا 
به ترویج قرآن و نهج البالغه پرداختند. وی که از شاگردان آیت اهلل طالقانی به شمار 
می رود، افزود: بنابراین خصیصه بارز ایشان نواندیشِی دینی و ترویج قرآن و اسالم به 
روشی جدید و با زبان قابل فهم برای جوانان بود و تأثیر وی بر روی جوانان و سایر مردم 
از همان روز نخست که به تهران آمدند و ترویج قرآن و نهج البالغه را آغاز کردند تا 
هنگام درگذشت ایشان کاماًل محسوس بود. ایشان بعدها تفسیر »پرتوی از قرآن« را 
نوشتند و همه کتاب ها و سخنرانی های وی نشان می داد که اسالم را به شکل دیگری 
درک کرده و زبان قرآن را به خوبی فهمیده و خیلی خوب منتقل کرده اند و از این جهت 
بسیار تأثیرگذار بوده اند. او با اشاره به راز محبوبیت آیت اهلل طالقانی تصریح کرد: ایشان 
اواًل هیچ گونه وابستگی به صنف و طبقه و گروهی نداشت و خود را در خدمت همگان 
می دانست و همه مردم، مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و غیر شیعه را به چشم انسان 
نگاه می کرد و حتی افرادی را هم که به خدا اعتقاد نداشتند، به عنوان یک انسانی 
می نگریست که در شرایط خاصی قرارگرفته و از راه بیرون رفته اند نه اینکه آن ها را کافر 
و نجس بداند. درواقع آیت اهلل طالقانی به همه به چشم انسان و به عنوان فرزندان خود 
نگاه می کرد و می خواست همه را با اخالق انسانِی خوب هدایت کند و از همین جهت 
همه مردم شیفته اخالق انسانی و عدم وابستگی ایشان بودند و هم او را دوست داشتند 
و هم به او احترام می گذاشت. این استاد تاریخ دانشگاه با تأکید بر اینکه آیت اهلل طالقانی 
یک الگوی روشنفکر دینی بود، ادامه داد: بعضی نمی توانند از موضوع روشنفکر برتابند و 
آن را ترکیبی متناقض می دانند و می گویند روشنفکر، دینی نمی شود و دینی، روشنفکر 
نمی شود و حال آنکه روشنفکر یعنی نواندیش، یعنی کسی که در یک چارچوب خاص 
قالبی حتی در چارچوب قالب دین فکر نمی کند و اندیشه او همیشه نو است و با جهاِن 
نو و طبیعت هماهنگ است و همچنین با فطرت انسانی همراه و هماهنگ است که 
آیت اهلل طالقانی نیز روی آن تأکید بسیاری داشت. ازاین جهت ایشان را می توان الگوی 
یک نواندیش دینی نامید و یا به تعبیری ایشان می تواند الگوی روشنفکر دینی نه تنها 

برای شیعیان، بلکه همه ادیان تلقی شود.
این مفسر و پژوهشگر قرآن و نهج البالغه با اشاره به شخصیت آیت اهلل طالقانی در 
مواجهه با مسائل دنیوی، گفت: آیت اهلل طالقانی شناخت کاملی نسبت به دنیا داشت 
و پیوسته در زمینه مباحث تاریخی و اجتماعی و سیاسی مطالعه می کرد و لذا به دنیا به 
دید انسانیت نگاه می کرد، یعنی این طور نبود که مثاًل بلوکی را که خارج از اسالم بود 
پلید بداند، بلکه تنها مخالفت و نفرت ایشان از کسانی بود که می خواهند انسان ها را 
به استعمار و استثمار درآورند. در غیر این صورت نسبت به همه مردم یعنی مسلمان و 
غیرمسلمان با دیدگاه انسانیت نگاه می کرد و نسبت به هیچ کس نفرت نداشت و همیشه 
همراِه همه مظلومین جهان بود در هر کجا که مورد ظلم واقع شده باشند. ایشان یاور 

مظلوم و خصم ظالم بود و ازاین جهت نگاهشان به دنیا نگاه انسانی بود.

یـک مفسـر و پژوهشـگر قـرآن و نهج البالغـه با 
بیـان اینکـه آیـت اهلل طالقانـی را می تـوان الگوی 
یـک نواندیـش دینی نامیـد، گفـت: نگاه ایشـان 
بـه دنیـا نـگاه انسـانی بـود، بـه همـه بـه چشـم 
انسـان و به عنـوان فرزنـدان خـود نـگاه می کـرد 
و می خواسـت همـه را بـا اخـالق انسـانِی خـوب 

هدایـت کنـد.

نگاه آیت اهلل طالقانی به 
دنیا نگاه انسانی بود

یک پژوهشگر قرآن و نهج البالغه:

گفت و گو

 یلـدا توکلـی  نخسـتین همایش 
ملـی شـیوه ها و راهکارهـای ترویج 
قـرآن کریـم در فرهنـگ عمومی در 

اصفهان بـه کار خـود پایـان داد.
• حـدود 60 مقاله از سراسـر 
کشـور بـه دبیرخانـه واصـل 

ید د گر
حجـت االسـالم احمـد زادهـوش 
رئیـس نخسـتین همایـش ملـی 
»شـیوه ها و راهکارهـای ترویـج 
قرآن کریم در فرهنـگ عمومی« در 
این همایش عنوان داشـت: فراخوان 
ایـن همایـش ملـی پارسـال اعـالم 
شـد و حـدود 60 مقالـه از سراسـر 
کشـور بـه دبیرخانـه واصـل گردیـد 
که پـس از داوری، ۳۲ مقاله پذیرفته 
شـد کـه در دو جلـد کتـاب بـه چاپ 
رسـید. وی افـزود: 8 مقالـه نیـز بـه 
صـورت سـخنرانی در ایـن همایش 
ارائـه شـد. در ادامـه ایـن همایـش 
حجـت االسـالم دکتر ناصـر رفیعی، 
پیرامـون مهجوربـودن قـرآن کریم 
مطالبی بیـان نمـود و اظهار داشـت: 
قـرآن کریـم شـفا ورحمـت اسـت 
برای عالمیان و بیماری هـای درونی 
انسـان را ازجملـه حسـد، ضاللـت، 
گمراهـی و .... را شـفا می دهـد. وی 
متذکر شـد: با توجه به اینکـه از قرآن 
در زندگی دور شـدیم لـذا اولین منبع 
برای شـناخت قرآن کریم خود قرآن 
اسـت و برای شناخت بیشـتر آن باید 
قـرآن در زندگی مان کاربردی شـود.

• بـه دنبـال حضـور فرهنگی 
قـرآن در همـه سـاحت های 

زندگـی مسـلمانان
در ادامـه ایـن مراسـم پیام آیـت اهلل 
العظمـی مظاهـری زعیـم حـوزه 
علمیـه اصفهـان قرائـت شـد. آیـت 
اهلل العظمـی مظاهـری در ایـن پیـام 

با بیـان این کـه بی شـک اگر مـا در 
جامعه اسـالمی بـه دنبال گسـترش 
و تعمیـق التـزام نظـری و عملـی به 
قرآن کریم بـه عنوان کتـاب مقدس 
و وحـی الهـی هسـتیم و بـه عبـارت 
دیگـر بـه دنبـال حضـور فرهنگـی 
قـرآن در همـه سـاحت های زندگی 
مسـلمانان و پیـروان قـرآن خصوصًا 
در سـاحت ذهـن و ضمیـر آنـان 
هسـتیم و این مهـم را بـه منزله یک 
هـدف بنیانـی در جامعـه اسـالمی 
تلقـی می کنیـم گفتنـد: طبعـًا بایـد 
بـه شـکل کامـاًل فعاالنـه از تمامـی 
ایـن  در  ممکـن  ظرفیت هـای 
زمینـه اعـم از ظرفیت هـای علمـی، 
فرهنگـی، هنری، اجتماعـی، تبلیغی 
و سـایر ظرفیت هـا بـه بهتریـن نحو 
بهره برداری نماییم. ایشـان افزودند: 
آمـوزش قـرآن و ترویج تعالیـم آن و 
تبیین حقانیـت آن را از زیربنایی ترین 
نهاد اجتمـاع یعنی خانـواده و از پائین 
تریـن سـطوح آموزشـی و تربیتـی 
آغـاز نمـوده و همـه ابزارهـای مفید 
در این راستا از رسـانه ها و مطبوعات 
و فضـای مجـازی و سـینما و دیگـر 
فعالیت هـای هنـری گرفته تـا کتاب 
و تحقیـق و پژوهـش تـا مـدارس و 
آموزشـگاه ها و حوزه هـای علمیـه و 
دانشـگاه ها همـه و همه را به شـکل 
اثرگـذار و جـذاب بـه کار گرفتـه و به 
ایـن ترتیـب قـرآن و مفـاد پیام های 
حیـات بخـش آن را همچـون زالل 
همیشـه جاری در تمـام ابعـاد جامعه 
منتشـر سـازیم. زعیـم حـوزه علمیه 
همـه  این هـا  گفتنـد:  اصفهـان 
اگرچـه اقداماتـی الزم و ضـروری 
اسـت ولـی سـخن مـن در اینجـا 
چیـز دیگـری اسـت و آن اشـاره ای 
گـذرا بـه مهم تریـن شـاخص هایی 

اسـت کـه بـه عنـوان یـک نمـاد 
روشـن، نشـان می دهـد کـه قـرآن 
در زندگـی مـا بـه چـه میـزان حاضر 
و جـاری اسـت و بنابرایـن ضعـف یا 
فقدان این شـاخص ها بدان معناست 
کـه قـرآن در متـن زندگـی و جامعه 
ما یـا حضـور نـدارد و یـا از حضوری 
ضعیـف برخـوردار اسـت؛ بـه عبارت 
دیگـر، ایـن شـاخصه ها بـه منزلـه 
نوعـی ترویج عملـی قرآن اسـت که 
اگـر وجـود نداشـته باشـد، همـه آن 
فعالیت های علمـی و نظری و تبلیغی 
هـم، اثـر و تأثیـر الزم را نخواهنـد 
بخشـید. آیت اهلل العظمـی مظاهری 
در ادامـه به ایـن شـاخصه های مهم 
پرداختند و افزودند: اگـر در جامعه ای 
علـم و دانـش از جایـگاه برجسـته و 
ممتاز در فرهنگ عمومی و در تمامی 
شـئون اجتماع و حکومـت برخوردار 
نباشـد و بـه معنـای حقیقـی کلمـه 

محتـرم و مـورد اعتنـاء واقـع نشـود 
مثـل آن کـه عالمـان و دانشـمندان 
در آن جامعه بسـطید علمـی و نظری 
الزم را نداشـته باشـند و یـا نظامـات 
تصمیـم گـری در آن جامعه بـه طور 
جـدی مبتنـی بـر نظامـات علمـی و 
دانش محـور نباشـد، طبعـًا در چنین 
جامعـه ای، قرآن بـه درسـتی ترویج 
نیافتـه اسـت، زیرا قـرآن کریـم اواًل 
جایـگاه ویـژه ای را بـرای عالمـان 
مقـّرر می نمایـد و ثانیـًا همـواره بـر 
فاصله گـذاری آشـکار بیـن عالمان و 
غیـر عالمان تأکیـد می ورزد. ایشـان 
گفتنـد: اگـر در جامعـه ای اخـالق و 
رفتـار عمومـی از ارتقـاء و تعالـی 
برخـوردار نباشـد و خـدای ناکـرده 
آمـار آسـیب های اجتماعـی نظیـر 
فحشـاء و سـرقت و اعتیـاد و طـالق 
و نـزاع و خشـونت و کالهبـرداری و 
کـم فروشـی و نـزول خـواری و بـی 

ادبی و نظایـر آن در ایـن جامعه رو به 
گسـترش باشـد در چنیـن جامعه ای 
قـرآن مهجـور اسـت و بـه درسـتی 
ترویج نیافته اسـت، زیرا قرآن کریم، 
سـوء و فحشـاء را از جانـب شـیطان 
می داند. زعیم حـوزه علمیه اصفهان 
افزودنـد: جامعه ای کـه در آن عدالت 
و قسـط به عنـوان یک اصـل بنیانی 
در همـه ابعاد و اجـزاء و شـریان های 
حکومـت و فرهنگ عمومـی جریان 
نداشـته باشـد و یا این اصل، تضعیف 
و تحقیر شده باشـد، جامعه ای نیست 
کـه قـرآن کریـم در متـن آن جامعه 
حضـور و ترویج یافته باشـد چـرا که 
قرآن کریم هم فلسـفه ارسـال رسل 
و بعثت انبیـاء الهی را »قیـام جامعه و 
مردمـان بـه قسـط و عـدل« معرفی 
می فرمایـد و هـم بـه طـور مکـرر، 
مردمـان را بـه قسـط و عـدل امـر 

می نمایـد و آیـات فـراوان دیگـر.

ضرورت حضور فرهنگی قرآن در همه ساحت های زندگی مسلمانان
همایش ملی شیوه ها و راهکارهای ترویج قرآن کریم در فرهنگ برگزار شد:
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رئیـس کمیسـیون فرهنگـی، اجتماعی و ورزشـی شـورای اسـالمی شـهر 
اصفهان بـر ضرورت تشـکیل سـتاد دائمـی اربعیـن در شـهرداری اصفهان 

تأکیـد کرد.
حجت االسـالم والمسـلمین منوچهر مهروی پور در بازدید از موکب خادمان 
شـهرداری اصفهان در شـهر کربالی معلی ضمن تقدیر از فعالیت های ستاد 
اربعین شـهرداری اصفهـان در این ایام گفت: همانطور که سـتاد تسـهیالت 
سـفر ویژه ایام نوروز و فصل تابسـتان در شـهرداری اصفهان فعالیـت دارد و 
به برنامه ریـزی در ایـن زمینه می پـردازد، ضـرورت دارد سـتاد ویـژه اربعین 

نیز در شـهرداری تشـکیل شـود و به صـورت دائمـی، منسـجم و بلندمدت 
فعالیـت کند.

او با بیان اینکه الزم اسـت شـهرداری و شورای اسالمی شـهر، مقدمات الزم 
برای تدوین یـک برنامـه اصولی و دقیـق را برای سـفر اربعیـن فراهم کنند، 
تأکید کـرد: می توانیـم بـا اذن و اجـازه مـردم و تدویـن مصوبـات قانونی در 

شـورای شـهر، این برنامه ریـزی را انجـام دهیم.
حجـت االسـالم مهروی پـور اسـکان نیروهـای خدمت رسـان شـهرداری 
به زائران حسـینی در موکب هـا را امری دشـوار دانسـت و گفت: بسـیاری از 

کانون ها کـه در این ایـام در کربال به خدمت رسـانی مشـغول هسـتند، یک 
سـاختمان و یا خانه بـرای خـود تـدارک دیده اند لـذا شـهرداری اصفهان نیز 
می توانـد با تـدارک چنیـن امکاناتی بـرای خادمان خـود در راسـتای خدمت 

رسـانی بهتر به زائـران اقـدام کند.
رئیـس کمیسـیون فرهنگـی، اجتماعی و ورزشـی شـورای اسـالمی شـهر 
اصفهان با اشـاره به تعداد قابل توجه زائرانی که از اسـتان اصفهـان راهی این 
سفر شـده اند، اظهارکرد: شهرداری و شـورای اسالمی شـهر می توانند برای 
ارائه هرچـه بهتر امکانـات به زائران در سـال های آینـده برنامه ریـزی کنند.

ضرورت تشکیل ستاد 
دائمی اربعین در 
شهرداری اصفهان

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اسالمی شهر اصفهان تأکید کرد:

خبر
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مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی:

۴۷ داروی جدید بیماران خاص تحت پوشش بیمه قرار گرفت
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شهرستان

Isfahan News

نشسـتی  در  فریدونشـهر  فرمانـدار 
اصنـاف  دل  درد  پـای  صمیمـی 
و  مسـائل  و  نشسـت  فریدونشـهر 
مشـکالت تخصصـی هـر صنـف را از 
صنفـی  اتحادیه هـای  رؤسـای  زبـان 

کـرد. دریافـت  شهرسـتان 
در  حضـور  بـا  فریدونشـهر  فرمانـدار 
پـای  ایـن شهرسـتان  اصنـاف  اتـاق 
کسـبه  درددل هـای  و  حرف هـا 
فریدونشـهر نشسـت. در ابتـدای ایـن 
جلسـه رئیـس اتاق اصناف شهرسـتان 
چالش هـای  و  مشـکالت  بیـان  بـه 
پرداخـت،  فریدونشـهر  در  اصنـاف 
سـپس رؤسـای اتحادیه هـای صنفـی 
بـه بیـان دغدغه هـای خـود پرداختند 
و بعـد از آن فرمانـدار و معاونیـن وی 
صحبت هایـی را در رابطـه بـا اصنـاف 

بیـان کردنـد.
فرمانـدار فریدونشـهر در این دیـدار با 
تأکیـد بر لـزوم حمایـت از اصنـاف، از 
کسـبه ای سـخن گفـت کـه به سـبب 
درسـت کاری در میان الگوهای واالی 
معنـوی جامعـه قـرار گرفتنـد و فاصله 
را  اسـالم  قوانیـن  از  جامعـه  گرفتـن 
سـبب بسـیاری از مشـکالت دانسـت 
کـه امـروز گریبـان گیـر جامعه اسـت 
نظیـر گـران فروشـی، کـم فروشـی، 

دروغ گویـی و غیـره.
محمدجـواد صفـا از ضـرورت اصـالح 
سـبک زندگی و ساختارهایی در جامعه 
سـخن بـه میـان آورد کـه وضعیـت 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشـور 
را بـه ایـن روز انداخته انـد کـه مصرف 
گرایـی، تجمـل گرایی و غـرب زدگی 

حاصـل این سـاختارها اسـت.
وی سـپس به بیـان راهکارهایی برای 
مشـکالت مطرح شده توسـط اصناف 
پرداخـت و با یادداشـت ایـن دغدغه ها 
از بررسـی و چـاره اندیشـی بـرای رفع 

این مشـکالت خبر داد.
رئیـس اتـاق اصنـاف فریدونشـهر نیز 
در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه سـوابق 
نظـام  اهـداف  پیشـبرد  در  کسـبه 
مقـدس جمهـوری اسـالمی ایـران و 
همـکاری بـا دولت هـای مختلـف در 
اداره جامعـه، اصناف را بـازوان توانمند 

دولـت خوانـد.
مجتبـی رحیمـی مالیات های سـنگین 
وضـع شـده بـرای اولیـن بار در سـال 
مهمتریـن  را  اصنـاف  بـرای  جـاری 
ایـن  کسـبه  حاضـر  حـال  مشـکل 
شهرسـتان دانسـت و میزان قرار دادن 
کارت خـوان  دسـتگاه های  کارکـرد 
بـدون اطالع رسـانی کافـی و قبلی در 
ایـن زمینـه را سـبب بـه وجـود آمدن 
ایـن مشـکل و ثبـت درآمدهایی بیش 
از واقعیـت بـرای کسـبه عنـوان کـرد 
مالیاتـی  سـامانه  شـده  موجـب  کـه 
تـوان  از  فراتـر  مالیات هایـی  کشـور، 
پرداخـت اصنـاف را بـر ایشـان وضـع 

. کند
زمینـه  فراهـم کـردن  لـزوم  بـر  وی 
گردشـگری  ظرفیـت  از  اسـتفاده 
شهرسـتان بـرای درآمدزایـی اصنـاف 
به ویژه گردشـگران زمسـتانی پیسـت 
اسـکی فریدونشـهر تاکیـد کـرد و بـا 
شهرسـتان  اصنـاف  کـه  ایـن  بیـان 
همچون سـایر اقشـار بایـد از امکانات 
رفاهـی برخوردار باشـند از تالش اتاق 
اصنـاف بـرای برقراری بیمـه تکمیلی 
اصنـاف و تکریـم پیشکسـوتان ایـن 

صنـف خبـر داد.
بـه  بهرامـی  علـی  نشسـت  ایـن  در 
خانگـی،  لـوازم  اتحادیـه  از  نمایندگـی 
طالـب مؤمنی بـه نمایندگـی از اتحادیه 
بـه  رحیمـی  الـه  نصـرت  قصابـان، 
نمایندگـی از اتحادیـه خـوار و بار، مجید 
رحیمـی بـه نمایندگی از میوه فروشـان، 
علی حسین جدیداالسـالم به نمایندگی 
از اتحادیـه پوشـاک، مجیـد عقلـی بـه 
آرایشـگران،  اتحادیـه  از  نمایندگـی 
محمـد اصالنی به نمایندگـی از اتحادیه 
بـه  بهرامـی  سـیروس  طالفروشـان، 
نمایندگـی از اتحادیـه نانوایان، احسـان 
اتحادیـه  از  نمایندگـی  بـه  مقصـودی 
باتوانـی  در و پنجـره سـازان، مجتبـی 
خدمـات  اتحادیـه  از  نمایندگـی  بـه 
فنـی خـودرو و حسـین خودسـیانی بـه 
نمایندگـی از اتحادیـه قطعـه فروشـان 
خـودرو بـه بیـان دغدغه ها و مشـکالت 

صنـف خـود پرداختنـد.

فاصله گرفتن جامعه از قوانین اسالم 
سبب بسیاری از مشکالت است؛

نماینده دولت پای درد دل 
کسبه فریدونشهر

گزارش
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دفن غیراصولی پسماندها در نزدیکی شهر سمیرم پس 
از سه دهه به معضلی زیست محیطی برای پایتخت 

سیب ایران تبدیل شده است.
است  شهری  اصفهان  جنوب  کیلومتری   ۱۶۱ در 
کوهستانی که از سطح دریا ۲۵۰۰ متر باالتر است؛ 
سمیرم سومین شهر مرتفع ایران است، آب و هوایی 
مدیون  را  سرسبزی اش  که  طبیعتی  و  دارد  سرد 
چشمه های پرشماری است که از دل زاگرس جاری 

می شود.
سرزمین هزار چشمه نه تنها به چشمه های روانش که 
این شهرستان،  است.  به سیب مرغوبش هم شهره 
رتبه اول تولید سیب مرغوب را در کشور دارد. سمیرم 
پناهگاه گردشگرانی است که می خواهند  تابستان ها 
دمی از گرما رها شوند و در زمستان میزبان عالقه مندان 

برف و سرما.
برای مردمان شهری که عطر سیب در کوچه باغ هایش 
می پیچد، دفن غیر اصولی پسماندها به معضلی تبدیل 

اهالی  اندیشید.  چاره ای  برایش  زودتر  باید  که  شده 
شهر می گویند: ۳۰ سال است که ۹۰ درصد زباله ها 
در هشت کیلومتری جنوب شهر به صورت غیراصولی 
محیطی  زیست  مشکالت  سبب  و  می شود  تخلیه 

متعددی شده است.
برداشت  پالستیک  محصول،  جای  به   •

می کنیم
با  گاهی  باغداران سمیرم می گوید:  از  افشاری  آقای 
وزش باد بوی زباله کالفه مان می کند؛ از درختان سیب 

باید پالستیک های رها شده در طبیعت را بچینیم.
آقای طایی که مزرعه گندم دارد هم می گوید: چون 
محل مناسبی برای دفن پسماند در نظر گرفته نشده در 

مزرعه مان باید پالستیک و زباله برداشت کنیم.
است  معتقد  سمیرمی  شهروندان  از  احمدی  خانم 
ایجاد  در طبیعت سمیرم  نامناسبی  زباله های تصویر 
کرده اند و این برای این شهر گردشگری اصاًل خوب 

نیست.

کشاورزان  نارضایتی  به  اشاره  با  هم  سلیمی  آقای 
آب،  جوی های  راه  سد  زباله ها  می گوید:  باغداران  و 
استخرها و چشمه ها شده و باعث می شود آب به خوبی 

به زمین های کشاورزی نرسد.
پسماند زباله

• جایگاهی که همچنان موقت است
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  عباسی  محمد 
پیش،  سال  حدود ۳۰  گفت:  ما  خبرنگار  به  سمیرم 
منطقه ای در جنوب سمیرم به صورت موقت برای دفن 
پسماند در نظر گرفته شد که بعد از سه دهه همچنان 

بیشتر پسماندهای شهر در آن جا تخلیه می شود.
او افزود: در این مکان روزانه ۲۰ تن زباله تخلیه می شود 
بهداشت  آلودگی های زیست محیطی،  بر  که عالوه 
شهر و روستاهای اطراف را تهدید و شیرآبه های آن 

به منابع آب زیر زمینی نفوذ می کند.
اداره حفاظت محیط زیست سمیرم،  به گفته رئیس 
بیش  شهرستان،  این  در  سالیانه  بارندگی  میانگین 
از ۴۰۰ میلیمتر است که این بارش ها موجب ایجاد 
روان آب ها و نفوذ شیرآبه زباله ها به منابع آب زیرزمینی 

می شود.
مرکز  در  زباله  دفن  جایگاه  داد:  توضیح  عباسی 
گندم  آن  اطراف  و  است  واقع  کشاورزی  زمین های 
زار و زیر دست آن چشمه های آب کشاورزی است و 
وزش باد پالستیک و پسماندها را در زمین های اطراف 

پراکنده و آب چشمه ها را آلوده می کند.
او ادامه داد: این مکان محل تجمع حیوانات وحشی، 
حشرات و سگ های ولگرد شده و برای دام هایی که 
برای چرا به حوالی این محل می روند خطرآفرین است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سمیرم، اظهار کرد: 

تا کنون هیچ  اما  با شهرداری شده  زیادی  مکاتبات 
تغییری در محل دفن پسماندها یا شیوه امحای آنها 
ایجاد نشده و اداره حفاظت محیط زیست برای این 
تخلف در دادگستری شهرستان پرونده قضایی تشکیل 

داده است.
• دفن زباله

محل دفن پسماند، فاقد مجوز محیط زیست
حمیرا صفی قلی معاون محیط زیست انسانی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: پسماند 
تولیدی شهر سمیرم همچنان در همان محل سابق 
که بدون مجوز محیط زیست در نظر گرفته شده دفن 

می شود.
اداره حفاظت محیط زیست  پیگیری  با  داد:  ادامه  او 
ماه  در یک  فرماندار شهرستان،  مساعدت  و  سمیرم 
گذشته سه جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان اداره 
کل و نماینده استانداری برای بررسی موضوع و یافتن 

راه حل مناسب برگزار شد.
به گفته معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت 
آخرین  در  مرداد  اصفهان، ۳۱  استان  زیست  محیط 
روز   ۱۰ ظرف  سمیرم  شهرداری  شد  مقرر  جلسه، 
برای انعقاد قرارداد با مشاور به منظور جانمایی محل 
مناسب دفن پسماند با رعایت ضوابط زیست محیطی 

اقدام کند.
صفی قلی افزود: همچنین مقرر شد شهرداری سمیرم 
زباله های  خاکپوشانی  و  خاکریزی  برای  سرعت  به 

موجود در محل دفن فعلی پسماند شهر اقدام کند.
• مشکل پسماند

رفع مشکل پسماند سمیرم در گروی تأمین 
اعتبار

مشکل پسماندهای سمیرم با تأمین اعتبار دولتی برای 
خرید دستگاه زباله سوز رفع می شود. این را محمد امین 
علیخانی شهردار سمیرم گفت و اضافه کرد: به این 
منظور در سال های اخیر دستگاه های اجرایی مختلف 

پیگیری های زیادی کرده اند.
شهردار سمیرم با بیان اینکه در این شهر با توجه به باال 
بودن سطح آب زیرزمینی نمی توان به آسانی محلی را 
برای دفن پسماند تعیین کرد گفت: تاکنون چند محل 
برای دفن پسماندها درنظر گرفته شده، اما با توجه به 
شرایط، شرکت آب منطقه ای آن ها را تأیید نکرده است.

علیخانی افزود: در سمیرم باید فرآیند پاالیش و تصفیه 
زباله را در دستور کار قرار دهیم تا از مشکالت زیست 

محیطی جلوگیری شود.
• گام اول برای رفع مشکل دفن پسماند

به گفته او، براساس تحقیقات، تنها راه از بین بردن 
زباله ها سوزاندن آن است و بنابراین در سفر ریاست 
جمهوری، درخواست شد اعتباری برای خرید دستگاه 

زباله سوز اختصاص یابد.
آخر  جلسه  صورت  اساس  بر  گفت:  سمیرم  شهردار 
مرداد، پیش نویس قرارداد جانمایی محل مناسب دفن 

پسماند، دهم شهریور تنظیم و امضا شد.
علیخانی اظهار امیدواری کرد: تا پایان ۱۴۰۱ محلی 
برای دفن زباله های سمیرم در اطراف شهرستان احداث 

شود.
راهکار موقت دفن پسماند در سمیرم سه دهه بدون 
یافتن راه حلی قطعی ادامه یافته و امروز به معضلی 
تبدیل شده که همه را به شکایت و نارضایتی واداشته. 
این  همیشه  برای  بار  یک  که  است  آن  وقت  حاال 

مشکل رفع شود.

گزارش

دفن غیراصولی پسماندها در نزدیکی سمیرم، معضلی زیست محیطی برای پایتخت سیب ایران

وقتی بوی پسماند بر عطر سیب می چربد

نماینده مردم سمیرم در مجلس از دولت خواست الیحه جامع انتخابات تا 
پایان سال ارائه کند.

علی اصغر سلیمی تاکید کرد: با توجه به اینکه امسال بررسی الیحه برنامه 
هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ در برنامه کاری مجلس قرار دارد، دولت 
باید امسال الیحه جامع انتخابات را ارائه دهد در غیر اینصورت مجلس 

فرصت کافی برای بررسی آن نخواهد داشت.
با اشاره به اینکه دولت قبل در پایان دوره مجلس الیحه جامع انتخابات را 
ارسال کرده است، گفت: با توجه به اینکه زمان کافی برای بررسی الیحه 

در کمیسیون و صحن نبود عماًل الیحه به نتیجه نرسید و دولت فعلی نیز 
الیحه را برای بررسی بیشتر پس گرفته است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس ادامه داد: البته نمایندگان ۳ طرح برای 
انتخابات داشتند که تجمیع شد با این حال چون در زمینه استانی شدن 
انتخابات اختالف نظرهایی وجود داشت طرح نهایی نشد، در این دوره از 
مجلس نمایندگان مجدد پیگیر تدوین قانون جامع انتخابات هستند از این رو 

طرحی ارائه کردند که کلیات آن تصویب شد.
وی تاکید کرد: با این وجود دولت باید هر چه سریع تر الیحه جامع را ارسال 

کند تا با طرح مجلس تجمیع و هم پوشانی شود با توجه به اینکه امسال 
بررسی برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ را داریم اگر الیحه جامع انتخابات 

به مجلس نرسد تصور نمی کنم سال آینده بتوانیم این کار را نهایی کنیم.
این نماینده مجلس با اشاره به مشکالت که در برگزاری انتخابات وجود 
دارد گفت: باید بسیاری از موازی کاری ها در برگزاری انتخابات برطرف 
شود انتظار می رود دولت هر چه سریع تر الیحه را ارسال کند و از آنجایی 
که شاکله کار در دولت قبل آماده شده است تصور نمی شود زمان زیادی از 

دولت برای اصالح و بازنگری در آن بگیرد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس:

دولت الیحه جامع 
انتخابات تا پایان سال 
را  ارائه کند

جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  فالورجان  شهردار 
هفتگی مالقات با شهروندان، گفت: مشکالت 
ساکنان شهر مرتبط به حوزه های مختلف شهری 
است و تحقق اهداف مدیریت شهری و ساختن 
زندگی  نیازهای  رفع  گرو  در  ایده آل  شهری 

شهروندان است.
محمدعلی عزیزی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با 
اشاره به ضرورت برگزاری جلسه هفتگی مالقات 
اظهار  با شهروندان فالورجان،  به چهره  چهره 
کرد: در راستای تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به 
مشکالت شهروندان، هر هفته روزهای دوشنبه، 
از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در راستای ارج 
جلب  هدف  با  پاسخ گویی  نهضت  به  نهادن 
رضایت مندی شهروندان، با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود.

مسئوالن  و  معاونان  تمام  اتاق  دِر  افزود:  وی 
روزهای  همه  در  شهرداری  مختلف  حوزه های 
مدیران  و  است  باز  رجوع  ارباب  روی  به  هفته 
واحدها پاسخ گوی مطالبات مردمی در راستای 

حل مشکالت مراجعه کنندگان هستند.
شهردار فالورجان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف 
شهری  ساخت  خصوص  در  شهری  مدیریت 
نیازهای زندگی شهروندی  ایده آل در گرو رفع 
است و راه رسیدن به این مهم عالوه بر شنیدن 
و آگاهی از مشکالت، برنامه ریزی های صحیح و 
اصولی مدیریتی است که با مشارکت همه جانبه 
نوین  مدیریتی  شیوه های  اعمال  و  شهروندان 
از  عبور  برای  اثرگذار  راهکاری  و  شده  محقق 

بحران های شهری است.
شهروندان  مشکالت  عمده  اینکه  با  عزیزی 
است،  شهری  مختلف  حوزه های  به  مرتبط 
تصریح کرد: موضوعات و درخواست های مردمی 
در این جلسات مطرح و تالش می شود با هم 
فکری و اهتمام ویژه، در راستای رفع چالش های 
پیش روی شهروندان گام های مؤثری برداشته 

شود.
به گزارش ایمنا، شهر فالورجان با جمعیت ۴۰ 
هزار نفر در ۱۵ کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: تعداد 
 ۴۷ و  یافت  افزایش  بیمه  پوشش  تحت  دارویی  اقالم 
داروی جدید بیماران خاص تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

میرهاشم موسوی در بازدید از درمانگاه مرحوم تاج الدین 
خمینی شهر اظهار داشت: در راستای رفع مشکل بیمه 
شدگان تأمین اجتماعی با تنها بیمارستان خمینی شهر که 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است، تفاهم 
نامه ای منعقد شد تا طی آن فرانشیز بستری بیمه شدگان 
به صفر برسد. وی با اشاره به اینکه ساخت بیمارستان در 
قالب نظام سطح بندی وزارت بهداشت امکان پذیر است، 
افزود: رویکرد تأمین اجتماعی بجای ساخت بیمارستان، 

خرید راهبردی خدمات است.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی کشور، توسعه خدمات 
را رویکرد این سازمان عنوان کرد و ادامه داد: وضعیت 
درمانی و خدماتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی را از نظر 
کمی و کیفی مورد بررسی قرار داده ایم و بدنبال شناسایی 

نواقص و رفع کمبودها هستیم.
وی با اشاره به اینکه تا یک ماه دیگر کمبود تجهیزات 
پزشکی درمانگاه مرحوم تاج الدین خمینی شهر رفع خواهد 
 OPG( شد، گفت: بزودی این بیمارستان مجهز به دستگاه
یکی از کاربردی ترین دستگاه ها در حوزه تصویربرداری 

فک و صورت( خواهد شد.

امـام جمعـه موقت اردسـتان گفت: خوشـبختانه وضعیت اشـتغال 
در شهرسـتان اردسـتان روی ریـل خوبـی قرار گرفته اسـت.

خطبه هـای  در  طباطبایی نـژاد  صـادق  سـید  االسـالم  حجـت 
نمازجمعـه ایـن هفتـه اردسـتان، اظهـار داشـت: اگـر انسـان در 
زندگـی خـود تقوا را رعایت کرده و به خداوند توجه داشـته باشـد، 
راه خـروج از بن بسـت را خـدا بـرای او قـرار می دهـد و از آنجایی 

کـه انسـان حسـابش را نمی کنـد خـدا روزی او را می رسـاند.
وی افزود: اگر می خواهیم سـعادت دنیا و آخرت را داشـته باشـیم 
باید تقوا پیشـه کنیم، تقوا دسـتوری اسـت کـه در کارهای فردی 
و اجتماعـی مـا اکسـیر اسـت و در همه روابـط اجتماعـی باید به 

این موضوع توجه داشـته باشـیم
امـام جمعـه موقت اردسـتان خاطرنشـان کرد: در حدود یک سـال 
گذشـته در شـورای تأمین شهرسـتان تغییر و تحوالت بسیاری را 

داشـتیم کـه افرادی از جملـه فرمانـدار، فرمانده نیـروی انتظامی، 
فرمانـده سـپاه و رئیس دادگسـتری تغییـر کرده اند و یـک انرژی 

و انگیـزه جدیـد در بین افراد اسـت.
حجـت االسـالم طباطبایـی نـژاد بیـان کـرد: در هفته گذشـته با 
تأخیـر افتتاحیه هایـی را بـه مناسـبت هفتـه دولت در شهرسـتان 
داشـتیم کـه کارخانـه فـوالد کویـر اردسـتان افتتاح شـد و حدود 

۳۰۰ نفـر در فـاز اول ایـن کارخانـه مشـغول به کار شـدند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه افتتاحیه هـا بـا حضـور معـاون حقوقی و 
امـور مجلـس وزیـر صمت انجام شـد، ادامه داد: کارخانه فسـفات 
اسـید نیـز در این شهرسـتان افتتاح شـد کـه تعدادی نیـز در این 
کارخانـه مشـغول به کار شـدند و همچنیـن بازدیدهایـی را نیز از 

برخـی کارخانه ها داشـتیم.
امـام جمعـه موقـت اردسـتان تاکیـد کـرد: خوشـبختانه وضعیت 

اشـتغال در شهرسـتان اردسـتان روی ریـل خوبـی قـرار گرفته و 
در آینـده نیـز قوی تـر از اکنـون خواهـد شـد؛ مـا باید این مسـیر 
اشـتغال کـه فرمـوده رهبری هـم هسـت را در شهرسـتان دنبال 

. کنیم
حجـت االسـالم طباطبایـی نـژاد یـادآور شـد: برخـی تنهـا بـه 
دنبـال برداشـتن تحریم و اجرای برجام هسـتند امـا رهبر انقالب 
فرمودنـد کـه مـا دو موضـوع مجـزا شـامل برداشـتن تحریـم و 
خنثـی کـردن تحریم هـا داریـم، دشـمن تا وقتـی بداند مـا راهی 

بـه جـز برداشـتن تحریـم نداریـم تحریـم را بیشـتر می کند.
وی ادامه داد: خدا را شـاکریم که در شهرسـتان در مسـیر اشتغال 
صحیحـی حرکـت می کنیـم و امیـد مـی رود بـا همـکاری دوایر 
دولتـی شهرسـتان کـه در ایجاد اشـتغال موثرند بتوانیـم گام های 

بلندتـری برداریم.

امـام جمعـه موقـت اردسـتان با اشـاره بـه در پیش بـودن اربعین 
حسـینی، تصریـح کـرد: اربعیـن امـام حسـین )ع( یـک جریـان 
سیاسـی عبـادی اسـت و امروز رسـانه های معانـد از خیزش مردم 
به سـمت اربعین ناراحت و نگران شـده اند، آن ها بر روی مسـائل 
دینـی، اعتقـادی و فرهنگـی مـا کار می کننـد که این ریشـه های 
اعتقـادی را بخشـکانند اما می بیننـد که در ایام اربعیـن میلیون ها 

جمعیـت به سـمت مرزهـا حرکـت می کنند.
حجـت االسـالم طباطبایـی نـژاد بـا اشـاره بـه خدمـت رسـانی 
موکـب امام صـادق )ع( اردسـتان به زائران در عراق، خاطرنشـان 
کـرد: متأسـفانه در حادثـه دلخراشـی یکـی از اعضـای موکب به 
نـام حـاج قاسـم باقـری در سـرزمین امـام حسـین و در نزدیکی 
کربـال جـان خود را از دسـت داد؛ ما نیـز امیدواریم در مسـیر امام 

حسـین )ع( قـرار بگیریم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان گفت: اخذ »کیو.
آر.سی« توسط گلخانه داران دهاقانی انجام شد چراکه 
به  محصوالت  نوع  این  صادرات  برای  کد  این  داشتن 

روسیه الزامی است.
اظهار کرد:  با خبرنگار مهر  تیموری در گفت وگو  احمد 
حیطه  در  کارشناس  و  متخصص  نیروهای  از  استفاده 
گلخانه ها، باغات و سطح زیر کشت، همیشه در دستور 
کار قرار دارد تا امور کشاورزی بر مبنای روش های نوین و 

اصول مبتنی بر علم و دانش قرار گیرد.
وی افزود: چهار نفر از فارغ التحصیالن کشاورزی باغات 
در سطح یک هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات برای مبارزه با 
کرم خراطین، آفات درختان انار، باغات سیب، پسته و انگور 

در روستاهای جمبزه، پوده و قهه دهاقان نظارت دارند.
• لزوم نظارت بر گلخانه های تازه تأسیس

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان با اشاره بر لزوم 

نظارت بر گلخانه های تازه تأسیس، اذعان کرد: در زمینه 
IPM که مدیریت تلفیقی آفات کشاورزی را بر عهده دارد 
از وجود کارشناسان کشاورزی برای نظارت بر دو هکتار 
از گلخانه های تازه تأسیس شهرستان دهاقان استفاده شد.

برای  تاالگر«  دستگاه »دی  کرد: هم چنین  عنوان  وی 
مبارزه با آفات شاخص و فعال نصب شد تا با توجه به 
حرارت روزانه، فعال شدن آفات را اعالم نماید و از رشد و 

ترویج آفات جلوگیری نماید.
تیموری خاطرنشان کرد: ۱۲ واحد سورتینگ برای بسته 
برای  دهاقان  شهرستان  گلخانه ای  محصوالت  بندی 

صادرات تحت سامان دهی و نظارت قرار گرفت.
وی افزود: بیش از ۲۰ هزار تن محصوالت گلخانه ای از 
جمله فلفل دلمه ای و گوجه به کشورهای عضو اتحادیه 

اوراسیا و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان تصریح کرد: اخذ 

کد »کیو. آر. سی« توسط گلخانه داران دهاقانی که روند 
تولید محصوالت گلخانه ای را تحت نظارت کارشناسان 
بخش خصوصی و گلخانه داران مجرب طی نموده اند و 
نشان سالمت را کسب نموده اند برای صادرات محصوالت 

خود با کشور روسیه الزامی است.
• آموزش کشاورزان در طرح روز مزرعه

وی با بیان اینکه روز مزرعه در دهاقان برگزار شد، افزود: 
برگزار  دهاقانی  کشاورزان  حضور  با  مزرعه  روز  اجرای 
شد؛ در این روز کشاورزان در یک مزرعه مشخص برای 
آموزش و بیان مشکالت و مشاوره در یک مزرعه جمع 

شدند.
هم  الگویی  مزرعه  طرح  در  هم چنین  گفت:  تیموری 
ارقام مختلفی از یک محصول کشت شد و سپس میزان 
برداشت، میزان آب مصرفی و سازگاری با محیط مورد 

بررسی و مقایسه قرار گرفت تا کشاورزان آموزش ببینند.

شهردار فالورجان:

 ساخت شهر ایده آل
در گرو رفع نیازهای شهروندان است

امام جمعه موقت اردستان:

وضعیت اشتغال در شهرستان اردستان مطلوب است

مدیر جهاد دهاقان خبر داد؛

دریافت »کیو.آر.سی« توسط گلخانه داران دهاقانی
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Iranian Ambassador Moham-
mad Ali Hosseini has offered 
his government’s support to 
complete Iran-Pakistan (IP) 
Gas Pipeline project and hinted 
to extend cooperation in other 
fields of mutual interest.
In an interview with the Asso-
ciated Press of Pakistan (APP), 
Hosseini said Iran welcomes 
strengthen of mutual trade co-
operation with Pakistan, add-
ing that the country is willing 
for the completion of energy 
projects, especially the IP gas 
pipeline.
The official also expressed the 
Islamic Republic’s support for 
the establishment of border 
markets; finalization of a free 
trade agreement, and collabo-
ration on major ports and secu-
rity areas, APP reported.
He added that there were no 
sanctions on the export of gas 
from Iran, and Pakistan could 
take full benefit of it to fulfill its 
energy needs. The IP gas pipe-
line is a key project in that re-
gard and both countries realize 

its importance.
The gas pipeline project is be-
ing deliberated by a technical 
committee, he said, adding its 
completion would also open 
new avenues for mutual coop-
eration between the two coun-
tries.
The ambassador said Iran was 
already exporting 100 mega-
watts of electricity to Pakistan 
for meeting the power needs 
(of its bordering areas) and the 
figure could be increased in the 
future.
He added that work was also 
going on another project to 
provide electricity to Pakistan. 
Both countries have taken initial 
steps in that regard.
Ambassador Hosseini identi-
fied opportunities for investors 
of both countries in various 
trade sectors, particularly the 
industrial zones.
Highlighting the role of the two 
countries in regional economic 
and trade integration, he said 
that North-South and East-
West corridors would not only 

connect Pakistan to Iran but 
also help the former’s trade and 
economic integration with Cen-
tral Asia, Europe, West Asia, 
and Russia.
He noted that the two countries 
were making joint efforts to 
achieve the target of enhancing 
their mutual trade to $5 billion.
Both Pakistan and Iran are ge-
ographically very important 
countries and their mutual 
cooperation is of utmost im-
portance to make it useful for 
their geo-economic interests, 
he further noted.
The ambassador said the two 
countries could find ways for 
mutual economic partnership 
and trade. There is the possibil-
ity of opening a banking chan-
nel in the near future, he added.
He said barter trade between 
the two countries could be pro-
moted as “we have the exam-
ple of mutual trade in rice and 
meat”.
Regarding the measures taken 
on the Pakistan-Iran border, he 
said new crossing points had 

been opened. The two coun-
tries are committed to provid-
ing more facilities at the cross-
ing points to not only facilitate 
the movement of people but 
also transit trade.
He said it was decided in prin-
ciple to set up six border mar-
kets in order to promote mutual 
trade relations.
The Pishin border market has 
been completed and its inau-
guration is on the agenda, the 
official said, adding that the 
work on Gabd, Rimdan, and 
Kohak markets would start 
soon.
About the Free Trade Agree-
ment (FTA), the ambassador 
said several rounds of negotia-
tions have taken place between 
the two countries. Mutual trade 
lists have been exchanged, with 
consensus developed on trade 
items, he added.
He recalled that the two coun-
tries signed a Preferential Trade 
Agreement in March 2004, 
which, he said, required to be 
reviewed and made more effec-

tive.
The envoy stressed the need for 
tariff rationalization and other 
reforms to enhance the volume 
of mutual trade to $5 billion.
with regard to the two coun-
tries’ role in the promotion of 
regional trade, the ambassador 
said the Pakistan-Iran-Turkey 
train link has been restored, 
which would not only promote 
economic and trade relations 
among the three countries but 
also increase regional econom-
ic and trade integration.
The three governments have 
agreed to equip the train route 
with facilities, which would pro-
mote mutual trade and goods 
trade operation, he added.
He said the Taftan-Quetta train 
section needed to be repaired, 
and Iran and Pakistan have 
reached a consensus to do that.
He said the train route among 
Pakistan, Iran, and Turkey 
could play a very important role 
in regional trade integration as 
it could connect Central Asia, 
West Asia, and Europe eco-
nomically and commercially.
He said Iranians had expertise 
in train and wagon production, 
and transportation, which is 
very important for transit trade.
To a question, the Iranian am-
bassador said direct air con-
nectivity between Tehran and 
Islamabad, and other big cities 
of the two countries was very 
important for the promotion of 
mutual relations.
He said there was a lot of po-
tential in religious tourism in 
both countries.
The ambassador said for the 
promotion of e-commerce 
trade between the two coun-
tries, the young population 
should be involved.
Similarly, he said, coopera-
tion between the chambers 
and business communities of 
the two countries would pro-
mote cordial relations on both 
sides.

Iran offers completion of gas pipeline project with Pakistan: APP

Iran to reach 10GW of 
electricity exports by 
2026
The CEO of Iran’s state electricity 
company Tavanir said the country 
will boost its electricity export ca-
pacity by seven times within the 
next four years to remain a domi-
nant power supplier in the region.
Arash Kordi said Iran’s electricity 
exports are expected to reach 10 
gigawatts (GW) by 2026, up from a 
current capacity of 1.5GW, accord-
ing to Press TV. Kordi said Iran’s 
plans for raising electricity export 
capacity had stumbled in recent 
years because of an unexpected 
growth in domestic demand.

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

Nine Russian planes 
in Iran to receive 
maintenance: Minis-
ter
Iran’s Roads and Urban Develop-
ment Minister Rostam Qassemi 
said Russia has commissioned Ira-
nian aviation companies for mainte-
nance tasks on its airplanes.
Qassemi said that nine Russian 
passenger planes were in Iran to 
receive maintenance as he touted 
the technology existing in the Ira-
nian civil aviation sector to carry 
out overhaul and inspection works 
on various types of aircraft, wrote 
Press TV. “We have been in a good 
position in recent months in terms 
of aircraft maintenance,” said the 
minister, without elaborating on the 
types of the Russian planes under 
repair in Iran.

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

Bayazid Bastami 
Tomb: An impor-
tant historical site in 
northern Iran
Bastam, an adorable little town 
in the northeast of Shahrud, 
north-centran province of Semnan, 
is one of Iran’s top mystical desti-
nations. The city features a com-
plex that includes the burial place 
of one of Iran’s greatest Sufi mas-
ters, Bayazid Bastami Tomb. With 
an inconsistent design that mostly 
belongs to early 14th century, this 
tomb complex is probably the most 
important historical sight of the city.
Who was Bayazid Bastami?
Persian culture is rich with mystical 
and Sufi philosophy and Bayazid 
Bastami is one of the masters of 
this philosophy. Known as the King 
of Gnostics, this ninth century Sufi 
master wandered around and led 
teaching circles. Despite his wide-
spread fame, he chose a life of 
seclusion and renunciation of the 
world. After his death, he became 
an inspiration to a generation of 
Sufi philosophers. Bayazid Bastami 
had the mystical union with God as 
the core belief in his philosophy. 
Based on this philosophy, the unity 
of existence, the world is nothing 
but the will and manifestation of 
God. So, the mystic only sees God 
in everything. And any creature an-
ywhere in the universe is a piece of 
God’s will and grandeur, iranontour.
com wrote.

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

Karoon Petrochemi-
cal Plant Unveils 5th 
Knowledge-Based 
Item
Karoon Petrochemical Company has 
unveiled its fifth knowledge-based 
product, in cooperation with a 
knowledge-based company, which 
can save $10 million by meeting do-
mestic needs. The unveiling ceremo-
ny of the new KLM100-C product of 
Karoon Petrochemical Company as 
the 19th product from the product 
mix and the 5th knowledge-based 
product of this company was held.
The item was unveiled in the prem-
ises of Persian Gulf Petrochemical 
Industries Company (PGPIC) and 
was developed in collaboration with 
Kimia Mana Polymer Company.

Iran holds pavilion 
at Intl. AgroFood 
Exhibition in Su-
laymaniyah

The Islamic Republic of Iran 
opens a pavilion at the 3rd 
International Agrofood Exhibi-
tion which is being held in the 
Iraqi Kurdistan region’s Sulay-
maniyah, Mehr News Agency 
reported.
Iran’s pavilion was introduced 
as the largest foreign pavilion 
in the event which was inaugu-
rated on Thursday.
As reported, the opening cer-
emony of the exhibition was 
attended by high-ranking po-
litical and economic officials 
from the Iranian and Iraqi Con-
sulates as well as participants 
from other countries.
In this edition of the exhibition, 
competent Iranian companies 
have showcased their latest 
achievements and products in 
the fields of industrial and agri-
cultural machinery, agricultural 
products, and foodstuffs.
Iranian economic officials have 
emphasized increasing busi-
ness interactions and holding 
such exhibitions for economic 
cooperation and business de-
velopment in the region.
It is for the first time the Islam-
ic Republic of Iran has held a 
pavilion in a specialized exhi-
bition in Sulaymaniyah of Iraq.
Some business meetings be-
tween Iranian and Iraqi traders 
are also scheduled to be held 
on the sidelines of the exhibi-
tion.
The Iranian government has 
been following a new strategy 
to expand the presence of the 
country’s trade with the neigh-
bors and Iraq, as one of the 
major destinations of Iranian 
products, is of great signifi-
cance in this regard.
Back in July, an Iranian House 
of Innovation and Technology 
(IHIT) was opened in Sulay-
maniyah with the aim of de-
veloping the export of Iranian 
knowledge-based products to 
the country.
Iraq, as the sixth destination of 
the IHIT, hosted a delegation 
of Iranian knowledge-based 
firms in order to provide the 
basis for joint scientific coop-
eration and the sale of Iranian 
products.

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

India to Buy Rus-
sian Oil Despite 
Western Pressure
Indian Petroleum Minister Har-
deep Singh Puri has said that 
his country will continue to 
purchase Russian oil despite 
growing pressure from the 
West. The minister explained 
that it’s a question of energy 
security, pointing out that India 
consumes around five million 
barrels of oil per day.
Asked whether he has a moral 
conflict with buying Russian 
oil amid the military operation 
in Ukraine, Puri replied, “No, 
there’s no conflict. I have a 
moral duty to my consumer. 
Do I as a democratically elect-
ed government want a situ-
ation where the petrol pump 
runs dry? Look at what is 
happening in countries around 
India.”

Head of Iran’s Trade Promotion Or-
ganization (TPO) has said the es-
tablishment of the first Iranian trade 
center in Russia is expected to pave 
the way for reaching an annual 
eight-billion-dollar trade within two 
years, TPO reported.
Iran’s first trade center in Russia was 
launched on Thursday in a ceremony 
attended by senior officials from the 
two sides including TPO Head Alireza 
Peyman-Pak and Chairman of the 
Central Union of Consumer Socie-
ties of the Russian Federation Dmitry 
Zubov.
Speaking to the press after the cere-
mony, Peyman-Pak said the first Ira-
nian trade center in Russia is going to 
increase trade exchanges by facilitat-
ing the holding of meetings between 
Russian and Iranian merchants and 
signing memorandums of under-
standing while providing banking, in-
surance, and customs consultations, 
as well as supporting industrialists 
and businessmen in terms of legal 
issues.
The first trade center is set to remove 
obstacles in the way of trade between 
the two countries, the official noted, 
adding that various entities such as 
Iranian Industry, Mining, and Trade 
Ministry, Iran’s Embassy in Moscow, 

TPO, Iran-Russia Joint Chamber of 
Commerce and the parliament have 
collaborated in setting up the center.
He further expressed the two coun-
tries’ determination to increase the 
volume of trade exchanges, saying 
that the trade center can organize the 
necessary coordination for the expan-
sion of connections and the set-up of 
various exhibitions.
For his part, Zubov said that the trade 
center can pave the way for signing 
contracts and procuring documents 
as well as providing legal support 
when it comes to mutual econom-

ic cooperation between Iranian and 
Russian businessmen.
Exclusive expo of Iranian goods 
opened in Moscow
The Islamic Republic of Iran’s solo 
exhibition has kicked off in the Rus-
sian capital Moscow in the presence 
of some Russian and Iranian officials.
Russia’s Crocus Expo hosts the ex-
clusive Iranian exhibition, slated for 
September 7 to 10.
Peyman-Pak, along with Iranian Am-
bassador to Moscow Kazem Jalali, 
as well as some Iranian lawmakers, 
Russian economic officials, produc-

ers, and exporters took part in the 
opening ceremony of the exhibition.
The Iran Chamber of Cooperatives 
(ICC) has organized the expo in Mos-
cow to showcase Iran-made com-
modities such as construction mate-
rials, foodstuff, agricultural products, 
energy, modern technology, transpor-
tation, banking and insurance, home 
appliances, decorations, spare parts, 
machinery items, industrial products, 
mines, metals, and related industries.
The Crocus Expo provides more 
than 50 participating companies with 
around 2,000 cubic meters to show-
case their products and services.
The exhibition complex is one of the 
largest and most creditable centers in 
the world, which possesses interna-
tional standards and is equipped with 
modern tools. It is among the 15 best 
fair complexes in the world and the 
10th best exhibition center in Europe.
Given the high quality and variety of 
Iranian products, the Islamic Repub-
lic presents its commodities in other 
countries to find a proper place in in-
ternational markets.
Iran-made products, especially in 
agricultural, food, and construction 
fields as well as petrochemical indus-
tries and hand-woven carpets enjoy 
great popularity in global markets.

Tehran, Moscow eye $8b of trade exchanges within 2 years

Portuguese coach Carlos Queiroz was 
named as head coach of Iran national 
football team on Wednesday. 
The 69-year-old replaced Dragan Skocic 
in Team Melli. Queiroz will lead Iran in the 
2022 FIFA World Cup.  Queiroz took Iran 

to the 2014 and 2018 World Cup finals 
during an eight-year stint at the helm, the 
longest in the national team’s history.
Taj was elected president of the Iranian 
football federation last week, after pre-
viously occupying the role from 2016 to 

2019.
Taj pledged to reappoint the former Man-
chester United assistant coach and Por-
tugal national handler during his election 
campaign.  Iran will be appearing at their 
sixth World Cup finals in Qatar.

Iraan will start their campaign against 
England on Nov. 21 and will also play 
Wales and the U.S. in Group B.
Queiroz was last in charge of Egypt, quit-
ting in April after failed to book a place in 
the 2022 World Cup. 

Carlos Queiroz named Iran football coach
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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 Esteg-
hlal drop to sixth place, three 

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

Esteghlal, Paykan 
share spoils in goal-
less draw: IPL

Iranian delegation 
in Baku to hold 
tripartite meeting 
with Azerbaijan, 
Russia
Heading a delegation, Iranian 
Transport and Urban Develop-
ment Minister Rostam Qasemi 
has traveled to Baku to attend 
a tripartite meeting with Rus-
sia and Azerbaijan intended to 
assess ways to enhance eco-
nomic ties between the three 
regional powerhouses.
As IRIB reported, developing 
the International North-South 
Transport Corridor (INSTC) 
and the completion of the 
Rasht-Astara railway are 
among the main issues that 
will be discussed at this meet-
ing.
Speaking to the press upon 
leaving Tehran for Baku, Qa-
semi said: “In this tripartite 
meeting, we will discuss the 
issues regarding the transpor-
tation and transit of goods in 
the North-South corridor.”
Earlier this month, Seyyed Ab-
bas Mousavi, Iranian ambas-
sador to the Republic of Azer-
baijan met Shahin Mustafayev, 
deputy prime minister and the 
Azerbaijani Chairman of the 
Joint Economic Commission 
with Iran.
In this meeting, discussions 
were held regarding the latest 
developments in economic 
and trade relations between 
the two countries, as well as 
joint projects, especially in the 
field of transportation.
In an exclusive interview with 
the Tehran Times published 
on August 2, Mousavi named 
a few projects besides the 
North-South corridor as major 
joint projects between Tehran 
and Baku.
“As I said, our relationship 
with the Republic of Azer-
baijan is one of kinship and 
neighborliness. Many people 
tried to influence this relation-
ship and prevent it from being 
warm. It is natural that if two 
Muslim countries are close to 
each other, many people will 
be unhappy and upset. We do 
not want to please anyone,” 
the diplomat said of Iran-Azer-
baijan ties.
He then noted, “We have big 
joint projects. We are building 
a new and big bridge in Astara, 
and if this bridge is inaugurat-
ed by the end of this year, the 
volume of transit between Iran 
and Azerbaijan, which is about 
200 trucks per day from the 
Astara region, can reach 800 
or even 1000. We are pursu-
ing a joint dam construction 
project.”

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

No excuse for Que-
iroz for lack of time
It’s time to be honest with 
ourselves. Iran football feder-
ation hired Carlos Queiroz to 
lead the National Team in the 
2022 FIFA World Cup despite 
the fact that they knew there is 
not enough time to change the 
coaching staff.
The Portuguese coach is well-
aware that how difficult Group 
B is but he accepted to head 
Team Melli in Qatar. The feder-
ation, headed by newly-elected 
Mehdi Taj, believes that Dra-
gan Skocic was not the best 
choice to coach Iran against 
England, the U.S. and Wales, 
and on the contrary, Queiroz 
knows well how to lead the 
team who has coached them 
for eight years.

Based on the data released on Iran’s 
national employment monitoring 
portal, 341,633 job opportunities 
were created in the country in the 
first five months of the current Ira-
nian calendar year (March 21-Au-
gust 22), ISNA reported.
Referring to the mentioned data, 
Deputy Minister of Coopera-
tives, Labor, and Social Welfare 
Mahmoud Karimi Beyranvand said 
about 70 percent of the employees 
registered on the said portal were 
men and 30 percent were women, 
and more than 60 percent of the 
applicants have had a diploma or 
higher education.
In total 975,633 jobs have been cre-

ated in the country over the past 12 
months, according to the official.
The national employment monitor-
ing portal is launched with the aim 
of determining the contribution of 
various institutions and entities to 
job creation. This portal records all 
the actions taken in the field of em-
ployment.
The mentioned system shows the 
full profile of new job seekers in 
the country along with their work-
place on a daily basis, as well as 
the amount of employment created 
at the national, provincial, and city 
levels along with the performance 
of the country’s executive bodies in 
creating new job opportunities.

Over 341,000 jobs created in Iran in 5 months

The value of export from Isfahan prov-
ince rose eight percent in the first five 
months of the current Iranian calendar 
year (March 21-August 22), as com-
pared to the same period of time in the 
past year, the director-general of the 
province’s customs department an-
nounced.
Rasoul Kouhestani-Pajouh said that 
commodities worth $546 million have 
been exported from the province in the 
five-month period.
The official said that iron and steel ac-
counted for 41 percent of the export 
from the province in the said time span, 
and added that $223 million of the prod-
ucts were exported, with 19 percent fall 
year on year.
The petrochemical export, which ac-
counted for 17 percent of the total 
export, also experienced a decline of 
10 percent, to stand at $94 million, he 
added.
The director-general of the province’s 
customs department further said that 
Isfahan exported commodities to 80 
countries in the first five months of the 
present Iranian calendar year, among 

them Iraq, Pakistan, Turkey, Afghani-
stan, and Armenia were the major ones.
As previously announced by the official, 
the value of export from Isfahan prov-
ince rose 56 percent in the past Iranian 
calendar year (ended on March 20), as 
compared to the previous year.
He said that 2.151 million tons of prod-
ucts worth $1.355 billion were exported 
from the province in the past year, indi-
cating also 14 percent growth in terms 
of weight.
He named iron and steel, petrochemi-
cals, carpets, and dairy products as the 
major items exported from the province, 
and Iraq, Pakistan, Afghanistan, Turkey, 
and Armenia as the major export desti-
nations in the previous year.
The head of the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA) has an-
nounced that the value of Iran’s non-oil 
exports reached $20.924 billion in the 
first five months of the current Iranian 
calendar year, up 21 percent compared 
to the last year’s same period.
According to Alireza Moghadasi, Iran 
exported 44 million tons of non-oil com-
modities in the mentioned five months 

which was 3.5 percent less than the fig-
ure for the previous year’s same period.
Meanwhile, some 14 million tons of 
goods valued at $21.665 billion were 
imported into the country, indicating a 
19-percent rise in terms of value com-
pared to the last year’s same time span, 
he said.
The weight of the imported goods de-
clined by 8.5 percent, year on year, the 
official added.
In total, the Islamic Republic traded 
about 58 million tons of non-oil goods 
worth $42.589 billion with its trade part-
ners in the first five months of the cur-
rent Iranian calendar year, up about 23 
percent in terms of value.
Iran’s top export destinations during 
this period were China, Iraq, United 
Arab Emirates (UAE), Turkey, and India, 
according to Moghadasi.
Liquid propane, methanol, liquefied nat-
ural gas, polyethylene, iron, and steel in-
gots were among the top exported items 
in the said five months.
The country’s top five sources of im-
ports during these five months were the 
UAE, China, Turkey, India, and Russia.

Karoun Petchem Plant
Unveils Knowledge-based Item

Iran’s Karoun Petrochemical Company 
has unveiled its fifth knowledge-based 
product which has been manufactured 
in cooperation with a domestic knowl-
edge-based company, Shana reported.
As reported, the manufacturing of the 
mentioned products is going to save 
the country over $10 million annually 
by meeting domestic needs.
The unveiling ceremony of the new 
product was held at the place of Per-
sian Gulf Petrochemical Industries 
Company (PGPIC) on Wednesday.
Speaking at the ceremony, Alireza 
Sedighizadeh, the head of Karoun Pet-
rochemical Company said that accord-
ing to estimates, the domestic market 

demand for this product is about 
4,000 tons, and Karoon Petrochemical 
Company has the capability to supply 
all this amount.
“Currently, each ton of this product 
saves the country about $2,500, and 
considering the demand for 4,000 
tons of the product, about $10 million 
will be saved annually,” he empha-
sized.
Noting that the new products is most-
ly used in laminate adhesives and in 
food packaging systems, the head of 
Karoun Petrochemical Company add-
ed: “With the unveiling of this product, 
the country will no longer need to im-
port this adhesive.”

Export from Isfahan 
province rises 8% in 5 months on year

All You Need to Know 
About Figs

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/nutrition/figs-benefits#bottom-line

 Figs are a unique fruit resembling a 
teardrop. They’re about the size of your 
thumb, filled with hundreds of tiny 
seeds, and have an edible purple or 
green peel. The flesh of the fruit is pink 
and has a mild, sweet taste. The scientif-
ic name for the fig is Ficus carica.
Figs — and their leaves — are packed 
with nutrients and offer a variety of po-
tential health benefits. They may pro-
mote healthy digestion, decrease your 
risk of heart disease, and help you man-
age your blood sugar levels.
This article reviews figs, including their 
nutrition, benefits, and downsides, as 
well as how to add them to your diet.
Fig nutrition
Fresh figs are rich in nutrients while 
being relatively low in calories, making 
them a great addition to a healthy diet.
One small (40-gram) fresh fig contains 
(1Trusted Source):
• Calories: 30
• Protein: 0 grams
• Fat: 0 grams
• Carbs: 8 grams
• Fiber: 1 gram
• Copper: 3% of the Daily Value (DV)

• Magnesium: 2% of the DV
• Potassium: 2% of the DV
• Riboflavin: 2% of the DV
• Thiamine: 2% of the DV
• Vitamin B6: 3% of the DV
• Vitamin K: 2% of the DV 
Fresh figs contain some calories from 
natural sugar, but having a few figs is a 
reasonable, low calorie snack or addi-
tion to a meal.
On the other hand, dried figs are high in 
sugar and rich in calories, as the sugar 
becomes concentrated when the fruits 
are dried.
Figs also contain small amounts of a 
wide variety of nutrients, but they’re 
particularly rich in copper and vitamin 
B6.
Copper is a vital mineral that’s involved 
in several bodily processes, including 
metabolism and energy production, as 
well as the formation of blood cells, 
connective tissues, and neurotransmit-
ters (2Trusted Source).
Vitamin B6 is a key vitamin necessary 
to help your body break down dietary 
protein and create new proteins. It also 
plays an important role in brain health 

(3Trusted Source).
Benefits
Figs have many potential benefits, in-
cluding promoting digestive and heart 
health, along with potentially helping 
manage blood sugar levels.
Promote digestive health
Figs have long been used as a home 
remedy or an alternative treatment for 
digestive problems like constipation 
(4Trusted Source).
They contain fiber, which may help pro-
mote digestive health by softening and 
adding bulk to stools, decreasing con-
stipation, and serving as a prebiotic — 
or food source for the healthy bacteria 
populating your gut (5Trusted Source, 
6Trusted Source).
May improve vascular and heart health
Figs may improve blood pressure and 
blood fat levels, which can help improve 
your vascular health and decrease your 
risk of heart disease.
May help manage blood sugar levels
One dated study from 1998 in 10 people 
with type 1 diabetes found that having 
fig leaf tea with breakfast may have 
decreased their insulin needs. In the 

month they received fig leaf tea, their 
insulin doses decreased by about 12% 
(15Trusted Source).
What’s more, a more recent study found 
that drinks containing high doses of fig 
fruit extract had a lower glycemic index 
(GI) than beverages with no fig fruit ex-
tract, meaning these drinks would have 
a more favorable effect on blood sugar 
levels (16Trusted Source).
However, fig fruits — especially dried 
figs — are high in sugar and may in-
crease blood sugar levels in the short 
term. If you have trouble managing 
your blood sugar levels, you should 
limit your intake of dried figs.
Potential anticancer properties
Fig leaves and natural latex from fig 
plants have been shown to exhibit an-
titumor activity against human colon 
cancer, breast cancer, cervical can-
cer, and liver cancer cells (17Trusted 
Source, 18Trusted Source, 19Trusted 
Source, 20Trusted Source).
May promote healthy skin
Figs may have some beneficial effects 
on the skin, especially in people with al-
lergic dermatitis — or dry, itchy skin as 

a result of allergies.
Downsides
Figs have some potential downsides. 
For instance, as they’re sometimes 
used as a home remedy for constipa-
tion, figs may cause diarrhea or other 
digestive problems (10Trusted Source).
Figs are also fairly rich in vitamin K, 
which can interfere with blood thinning 
medications and cause them to be less 
effective (1Trusted Source, 23Trusted 
Source). 
If you’re on a blood thinner, you should 
keep your intake of figs and other vita-
min-K-rich foods consistent from day 
to day to decrease your risk of compli-
cations (23Trusted Source).
The bottom line
Figs have a variety of potential health 
benefits. Along with the fruit, fig leaves 
and fig leaf tea appear to be beneficial 
for health. Dried figs in particular may 
help relieve constipation.
However, figs may interfere with blood 
thinning medications due to their vita-
min K content, and dried figs should be 
eaten in moderation due to their high 
sugar content.



اقتصاد استان

Isfahan News

گازرسانی به گلخانه های باقیمانده 
استان در سی و هفتمین جلسه مجمع 
نمایندگان استان اصفهان تصویب 

شد.
مجمع  جلسه  هفتمین  و  درسی 
حضور  با  که  استان  نمایندگان 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
در سالن اجتماعات دادگستری استان 
برگزار شد، تمامی نمایندگان با اشاره بر 
نقش گاز طبیعی به عنوان محور توسعه 
اقتصادی و رفاه استان، از وضعیت 
گازرسانی در سطح استان تقدیر نموده 
و برتوسعه بیشتر گاز در بخش صنعت، 
بویژه گلخانه های استان تاکید نمودند.

ابوالقاسم عسکری مدیرعامل این 
شرکت، ضمن ارائه گزارشی ازعملکرد 
فعلی این شرکت، گفت: توزیع انرژی و 
منابع بگونه ای است که بایستی بهره 
وری حداکثری از انرژی گاز طبیعی 

صورت گیرد.
وی، با اشاره به اینکه شهرستان های 
تیران، فالورجان، مبارکه و دهاقان 
باالترین تعداد گلخانه را دارند و به 
عنوان قطب صنعت گلخانه ای استان 
به شمار می روند، افزود: درصورتی که 
گلخانه های هر شهرستان به صورت 
متمرکز در شهرک های اختصاصی 
ایجاد شوند، تأمین زیرساخت های 

مورد نیاز آنها از جمله گازطبیعی که 
مستلزم اجرای خطوط و شبکه های 
تاسیسات  سایر  و  ایستگاه  گاز، 
گازرسانی است، به صورت بهینه، 
سریع تر و مقرون به صرفه تر انجام 

خواهد شد.
با  عسکری گفت: درصورتی که 
همکاری نهادی های ذیربط از جمله 
جهاد کشاورزی قطب های گلخانه ای 
ایجاد گردد از اجرای یک خط گاز، 
تعداد واحد گلخانه ای بیشتری گازدار 
خواهند شد و به این صورت هزینه ها 
مدیریت و منابع ملی کشور هدفمندتر 

توزیع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر 
بیش از ۷ هزار و ۵۲۷ واحد کشاورزی 
مرغداری و دامپروری در سطح استان، 
مشترک گاز طبیعی هستند، گفت: از 
این میزان ۲ هزار و ۶۷۴ واحد مربوط 
به گلخانه های استان می شود و بالغ 
بر ۸۰ واحد کشاورزی نیز در سه ماهه 
نخست سال جاری به تعداد مشترکین 

اضافه شده است.
وی، گازرسانی به بخش کشاورزی 
را به عنوان یکی از پروژه های اولویت 
دار این شرکت نام برد و اظهار کرد: 
با توجه به روند رو به رشد واحدهای 

تولید محصوالت کشاورزی به ویژه 
کشت گلخانه ای طی سال های اخیر 
در استان اصفهان، گازرسانی به بخش 
کشاورزی نیز در این سال ها همزمان 
با توسعه شبکه های گازرسانی شتاب 

خوبی داشته است.
مدیرعامل  این نشست  ادامه  در 
شرکت گاز استان اصفهان، ضمن 
پاسخ به سؤاالت نمایندگان مردم 
شریف استان اصفهان بر لزوم استفاده 

از انرژی های تجدید پذیر تاکید کرد 
و گفت: پیشنهاد می شود صنایع کم 
آب به مناطق کویری شرق استان 
انتقال یابد همچنین اجرای طرح های 
گازرسانی در این مناطق، تأثیر بسزایی 
در کاهش میزان آلودگی های صنعتی 

استان خواهد داشت.
حجت االسالم و المسلمین موسوی 
الرگانی رئیس مجمع نمایندگان 
استان اصفهان نیز ضمن تشکر از 

خدمات ارزشمند شرکت گاز، بر لزوم 
رفع مشکل گلخانه های سنتی تاکید 

نمودند.
الزم به ذکر است در این جلسه 
سایرنمایندگان مردم اصفهان از 
گازرسانی ایمن و مستمر و خدمات 
شایسته به بیش از پنج میلیون پانصد 
هزار جمعیت استان از مدیریت و 
کارکنان شرکت گاز تقدیر و تشکر 

نمودند. 
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: محصوالت ساختمانی استاندارد 

ذوب آهن ایمنی ساختمان را تضمین می کند.
علیرضا نقش در حاشیه بازدید از نمایشگاه 

متالورژی با اشاره به برند معتبر ذوب آهن در 
عرصه ملی و بین المللی گفت: ذوب آهن به 
عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران در 
تربیت نیروی انسانی ماهر و راه اندازی صنایع 
فوالدی گوناگون در اقصی نقاط کشور نقشی 
بی بدیل داشته است که همگان به این مقوله 

کلیدی واقف هستند.
وی افزود: پیرو سیاست های دولت در خصوص 
اجرایی شدن طرح نهضت ملی مسکن، گزینه 
مناسب برای احداث ساختمان های ایمن بهره 
گیری از سبد محصوالت ساختمانی استاندارد 
ذوب آهن اصفهان است و ما نیز به عنوان 
مجموعه استانداری آماده همکاری به منظور 

تحقق یافتن این دستاورد مهم هستیم.

معاون امور اقتصادی استاندار تصریح کرد: 
یکی از زیرساخت های مهم تولید فوالد، گاز 
است که مجموعه های فوالدی در این زمینه 
محدودیت هایی را تجربه کردند، لذا تالش 
کردیم تا این چالش تولید برطرف شود و فوالد 
به عنوان بخش پیشران تولید، در خدمت رونق 

اقتصاد کشور قرار بگیرد.
علیرضا نقش، تولید ریل ملی در ذوب آهن 
اصفهان را از دیگر دستاوردهای مهم این 
شرکت برشمرد و خاطر نشان کرد: در گذشته 
این محصول استراتژیک از خارج از کشور وارد 
می شد اما به همت دانش و تالش کارکنان این 
کارخانه عظیم در کنار تأمین خطوط ریلی کشور، 

به جمع صادرکنندگان این محصول پیوستیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: توسعه 
کارخانه ها و مجموعه های تولیدی مرتبط با صنایع 
تبدیلی برای پیشرفت صنعت کشاورزی این استان 

ضروری است.
مهرداد مرادمند افزود: ایجاد و تکمیل زنجیره تولید از 
نیازهای اساسی صنعت کشاورزی به شمار می رود و 
صنایع تبدیلی نقش ویژه ای در تکمیل این زنجیره دارد، 

بنابراین باید بیش از گذشته به آن ها بها داد.
وی اضافه کرد: تولیدات مجموعه های صنعتی 
صنایع تبدیلی ارزش تمام شده بیشتری دارند بنابراین 
درآمدزایی گسترده تر و بهتری را رقم خواهند زد و از 
سوی دیگر در جهت اشتغالزایی نقش بسزایی ایفا 

می کنند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اظهارداشت: 

اکنون بیش از ۶۶۰ کارخانه صنعتی صنایع تبدیلی و 
غذایی در استان )زیرمجموعه کشاورزی و صنعت( با 
ظرفیت حدود هفت میلیون ُتن جذب مواد اولیه در سال 

در این استان مشغول بکار هستند.
مرادمند خاطرنشان کرد: کارخانه ها و مجموعه های 
تولیدی مرتبط با صنایع تبدیلی نقش موثری در کاهش 
ضایعات و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی دارند 
و توسعه آن ها در این خطه با توجه به شرایط گوناگون 

مانند کمبود منابع آبی الزامی است.
وی ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی از سوی دیگر 
سبب تولید محصوالتی می شود که بیش از مواد خام 
ارزش صادرات دارد و در ارزآوری و تولید ثروت برای 
کشورمان موثرتر خواهد بود، پس باید با حمایت بیشتر 

تعداد و فعالیت آنها را در استان اصفهان افزایش داد.

صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به صنایعی 
گفته می شود که با انجام کارهای مختلف روی 
محصوالت زراعی، باغی، دامی، طیور، شیالت، 
جنگل و مرتع، باعث افزایش ارزش اقتصادی آن شود 
در حقیقت در این صنعت، انواع محصوالت کشاورزی 
و دامی را به مواد مختلف و قابل مصرف تبدیل می کند 
و رابطه با ارزشی بین کشاورزی و صنعت، ایجاد 

خواهد شد.
استان اصفهان ۵۶۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد 
اما بدلیل کمبود منابع آبی، تنها حدود ۲۰۰ هزار هکتار 

از آن ها زیر کشت محصوالت زراعی و باغی می رود.
مجموع اراضی باغی استان اصفهان حدود ۸۰ هزار 
هکتار است و مجموع تولیدات باغی و گلخانه ای آن 

در شرایط عادی حدود ۸۰۰ هزار ُتن برآورد می شود.

 مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران بــه همــراه جمعــی از اعضــای هیئــت مدیــره 
و مدیــران ارشــد بانــک از شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان بازدیــد کــرد و در 
ــعه  ــت و توس ــالت و تقوی ــرای گســترش تعام ــای مشــترک ب ــتای راه ه راس
ــه گفــت  ــن شــرکت ب ــر عامــل ای ــا مدی ــه ب ــط و همکاری هــای دو جانب رواب

ــو نشســت. وگ
ــگاه  ــل پاالیش ــا مدیرعام ــدار ب ــور و دی ــان حض ــن در جری ــا فرزی محمدرض
اصفهــان در ابتــدا بــا حضــور بــر ســر مــزار شــهدای گمنــام در ایــن مجموعه 
ــه  ــت ب ــک نشس ــی ی ــرد و ط ــرام ک ــهدا ادای احت ــن ش ــامخ ای ــام ش ــه مق ب
ــت:  ــت و گف ــران پرداخ ــی ای ــک مل ــای بان ــات و توانمندی ه ــریح خدم تش
ــتغالزایی در  ــای اش ــاد فرصت ه ــد و ایج ــت تولی ــود و تقوی ــه بهب ــک ب بان
ــی  ــک مل ــت: بان ــه گف ــی دارد. وی در ادام ــردی و حمایت ــگاه راهب ــور ن کش
ایــران آمادگــی دارد متناســب بــا نیــاز ایــن مجموعــه خدمــات کارآمــد مالــی 
ــا  ــت ب ــم اس ــک مصم ــه داد: بان ــد. وی ادام ــه کن ــی و ارائ ــی را طراح و بانک
ــاز  ــا نی ــق ب ــی منطب ــای مال ــوع و راه حل ه ــی متن ــته های خدمات ــه بس ارائ
ــه  ــک ب ــود را در کم ــش خ ــه، نق ــن مجموع ــور ای ــعه مح ــای توس پروژه ه
پیشــبرد صنعــت انــرژی و نفــت بــه خوبــی ایفــا کنــد تــا در تمامی ســطوح در 

ــد. ــود باش ــتریان خ ــار مش کن
ایــران بــا هــدف مشــتری مــداری و جــذب مشــتریان جدیــد و بــزرگ تدوین 

ــان از  ــتقر در اصفه ــزرگ مس ــدی ب ــای تولی ــت: واحده ــت، گف ــده اس ش
ظرفیــت بســیار زیــادی بــه منظــور اجــرای طرح هــای توســعه ای و صادراتــی 
ــا حصــول نتیجــه آنهــا را حمایــت  برخــوردار هســتند و بانــک ملــی ایــران ت

ــرد. ــد ک خواه
ــا  ــدار ب ــن دی ــز در ای ــان نی ــگاه اصفه ــل پاالیش ــری مدیرعام ــن قدی محس
ارائــه گزارشــی از عملکــرد و فعالیت هــای ایــن شــرکت، چنــد خواســته خــود 
ــت  ــزوم تقوی ــر ل ــه ب ــرح و در ادام ــران را مط ــی ای ــک مل ــل بان از مدیرعام

ــرد. ــد ک ــران تاکی ــی ای ــک مل ــا بان ــکاری ب هم
ــص،  ــود خال ــیه س ــاظ حاش ــر از لح ــال حاض ــرکت در ح ــن ش ــت: ای وی گف
ــه  ــرار دارد ک ــادان ق ــگاه آب ــس از پاالیش ــر و پ ــه آخ ــی ب ــای یک در رتبه ه
ــی،  ــب پیچیدگ ــش ضری ــا افزای ــود ب ــی می ش ــش بین ــال ۱۴۰۵ پی ــا س ت
ــه خــود  ــن شــرکت های پاالیشــی کشــور ب بیشــترین حاشــیه ســود را در بی

ــد. ــاص ده اختص
وی از راه انــدازی کامــل پــروژه واحــد تصفیــه گازوئیــل پاالیشــگاه اصفهــان 
تــا شــهریورماه امســال بــا ظرفیــت ۱۰۰ هــزار بشــکه گازوئیــل یــورو ۵ خبــر 
ــا بهــره بــرداری ایــن پــروژه عــالوه بــر افزایــش ســاالنه  داد و گفــت: کــه ب
ــل  ــر گازوئی ــون لیت ــام ۲۰ میلی ــرکت، تم ــود ش ــی س ــارد تومان ــزار میلی ۶ ه

تولیــدی آن بــه ســطح بیــن المللــی ارتقــا خواهــد یافــت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

محصوالتذوبآهناصفهانایمنیساختمانراتضمینمیکند

مدیرعامل بانک ملی ایران به همراه جمعی از اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک از شرکت پاالیش نفت اصفهان بازدید کرد:

افزایشتعاملدوسویهبانکملیایرانوپاالیشگاهاصفهان

سی و هفتمین جلسه مجمع نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شد؛

تصویبگازرسانیبهگلخانههایباقیماندهاستان

علیرضـا ایـزدی افـزود: ایـن طـرح کـه اعتبـار آن بـرای امسـال تأمین 
شـده اسـت مبتنـی بـر تعمیـر دوربین هـای حفاظتـی قدیمـی و نصـب 
دوربین هـای جدید و سـامانه اعـالم حریـق در بخش هـای مختلف این 
۲ اثر معمـاری تاریخی خواهـد بود تـا نظارت بـر هرگونه آسـیب به آنها 

بهتـر از قبـل انجـام گیرد.
وی با اشـاره بـه بکارگیری چـوب در عمارت هـای مورد اشـاره، تصریح 
کـرد: بـه همیـن دلیـل احتمـال آتـش سـوزی در آنهـا هـم وجـود دارد 
بنابرایـن باید بـا نظارت تصویـری هرگونه حریـق نیز رصد و مهار شـود، 
لذا سـامانه اعالم حریـق در بخش های مختلـف ایوان عظیـم عالی قاپو 
به عنـوان یکـی ازبزرگتریـن مجموعه هـای چوبـی در بناهـای تاریخی 

کشـور در ضلع غربـی میـدان نقش جهـان نصب می شـود.
مدیرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان اصفهان 
اضافه کرد: یـادگاری نویسـی و آسـیب به بناهـای تاریخی )وندالیسـم( 
نیز از جملـه دیگـر معضالتی اسـت کـه در حفظ آثـار تاریخـی و میراث 
فرهنگـی بـا آن روبـه رو هسـتیم لـذا بوسـیله کنتـرل تصویـری بـا 
دوربین هـای مدار بسـته می توان ایـن پدیده مخـرب را نیـز کاهش داد.

ایزدی ادامـه داد: در روزهای گذشـته پیمانکاران این طـرح در ارتفاع ۳۴ 
متری از سـطح زمین و در پشـت بام عالی قاپو نصب و راه انـدازی پروژه 
مـورد اشـاره را آغـاز کردند کـه فعالیـت آنـان به اشـتباه گرفتـن عکس 

سـلفی تصور شـده بود.
وی خاطرنشـان کرد: مراحـل نصب و راه انـدازی طرح پایـش تصویری 
در کاخ عالی قاپو و چهلسـتون در حال تکمیل اسـت و برای بـازار بزرگ 

اصفهان نیـز طرحی مشـابه در دسـتور کار داریم.
به گـزارش ایرنا، کاخ عالـی قاپو از زیباتریـن بناهای تاریخـی برجا مانده 
از دوران صفویـان و از مشـهورترین آثـار تاریخی اصفهان اسـت. کاخ یا 
عمـارت عالی قاپـو در ضلع غربـی میدان امـام )نقش جهـان( اصفهان و 

مقابل مسـجد شـیخ لطف اهلل قـرار دارد.
ایـن عمـارت از نظـر معمـاری و کاربـرد هنرهـای تزیینـی در نـوع خود 
بی نظیـر اسـت. ایـن کاخ در ۶ طبقـه بنا شـده و در دوران سـلطنت شـاه 
عبـاس اول صفـوی بعنـوان مقـر اداری و حکومتـی و همچنیـن بعنوان 

ورودی دولتخانـه صفـوی مـورد اسـتفاده قـرار می گرفـت.
بر اسـاس آمـار ارائه شـده از سـوی مسـووالن وزارت میـراث فرهنگی، 
کاخ عالی قاپـوی اصفهان در بین پنـج اثر تاریخی ُپربازدید در سـفرهای 

نوروزی امسـال در کشـور قرار داشـت.
اسـتان اصفهان با بیـش از ۲۲ هـزار بنا و اثـر تاریخی که یکهـزار و ۸۵۰ 
مـورد آن به ثبـت ملـی و هفت اثـر آن بـه نام هـای میـدان امـام )نقش 
جهـان(، کاخ چهلسـتون، باغ فیـن کاشـان و مسـجد جامع و سـه قنات 
به نام هـای "وزوان"،"مزدآبـاد" و "مون" به ثبـت جهانی رسـیده، کانون 

توجـه گردشـگران داخلی و خارجی اسـت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان گفت: طرح پایش تصویری و اعالم حریق 
در کاخ تاریخی عالی قاپو و چهلستون این کالنشهر اجرا 

می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان خبر داد:

اجرایطرحپایشتصویریواعالم
حریقدرکاخعالیقاپووچهلستون

گفت و گو 

مدیـر کل ارتباطات و فنـاوری اطالعات 
اصفهـان گفـت: یکهـزار و ۵۰۷ خانـوار 
ایـن اسـتان بـا پوشـش جمعیتـی چهار 
هزار و ۷۶۸ نفر از ابتدای امسـال تاکنون 
بـه شـبکه ملـی اطالعـات و اینترنت پر 

سـرعت سـیار متصل شـدند.
جعفـر مطلـب زاده، روز جمعـه در گفت 
و گـو بـا ایرنا اظهـار داشـت: بـا احداث 
پنج سـایت جدیـد و ارتقای ۱۷ سـایت 
موجـود توسـط همـراه اول، دسترسـی 
۲۴ روسـتای اسـتان اصفهان از ابتدای 
سـال جـاری تاکنـون از محل پـروژه " 
یـو. اس. او " )خدمات عمومـی اجباری 
روسـتایی( بـه شـبکه ملـی اطالعات و 
اینترنـت پرسـرعت سـیار فراهم شـده 

اسـت.
وی افـزود: پنـج سـایت جدیـد در 
روسـتاهای اردسـتان، فریدونشـهر و 
چـادگان احـداث شـده و ۱۷ مـورد ارتقا 
مربوط به روستاهای اردستان، اصفهان، 
برخـوار، بوییـن میاندشـت، چـادگان، 
فریدونشـهر، کاشـان و ناییـن بـوده که 
منجر به دسترسـی یکهزار و ۵۰۷ خانوار 
بـا جمعیتـی بالغ بـر چهـار هـزار و ۷۰۰ 
روسـتایی به شـبکه ملـی اطالعـات در 

اسـتان شـده اسـت.
مدیرکل ارتباطات و فنـاوری اطالعات 
اسـتان اصفهـان، میـزان اعتبـار هزینه 
شـده بـرای بهـره بـرداری از ایـن 
طرح هـا را ۷۴۰ میلیـارد ریـال اعـالم 
کـرد و افـزود: اتصـال ایـن روسـتاها 
بـه شـبکه ملـی اطالعـات در راسـتای 
تحقق دسترسـی همگانی بـه ارتباطات 
دیجیتـال در مناطق کمتر توسـعه یافته 
و محـروم اسـتان، رونـق اقتصـادی و 
تسـهیل زندگـی مـردم انجـام شـده 

اسـت.
وی اضافـه کـرد: زمینه رشـد و توسـعه 
بیـش از پیش این روسـتاها بـا اتصال به 
شـبکه ملی اطالعـات و اینترنت محقق 

خواهد شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ضریـب نفـوذ 
اینترنـت سـیار و ثابـت در روسـتاهای 
بـاالی ۲۰ خانوار ایـن اسـتان ۸۳ درصد 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: این شـاخص 
بـرای اپراتـور همـراه اول ۶۳.۵ درصـد، 
ایرانسـل ۳۳ درصـد و رایتـل ۳.۵ درصد 

اسـت.
مطلـب زاده ادامـه داد: تعداد مشـترکان 
همـراه اول در اسـتان پنـج میلیـون و 
۵۶۷ هزار و ۷۹۲ خط و تعداد مشـترکان 
ایرانسـل ۲ میلیـون و ۹۴۱ هـزار و ۹۹۷ 
مشـترک اسـت و هـم اینـک تمـام 
شـهرهای اصفهان از پوشش نسل های 
سـوم و چهارم تلفن همـراه برخوردارند.

وی بیـان کـرد: در زمان حاضـر ضریب 
نفوذ اینترنـت پهن بانـد ثابت در اسـتان 
۱۸.۳۹ درصـد و اینترنت پهن باند سـیار 

۱۱۶.۴۷ درصد اسـت.
اسـتان افـزون بـر پنـج میلیـون نفـری 
اصفهـان دارای یکهـزار و ۹۳۴ روسـتا و 
آبادی بـا جمعیـت نزدیک بـه ۶۰۰ هزار 

نفر اسـت.
نزدیـک بـه ۹۰۰ روسـتای اسـتان 
اصفهـان بیـش از ۲۰ خانـوار دارد.

دسترسی ۱۵۰۷ خانوار 
 روستایی به اینترنت
پر سرعت فراهم شد

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
اصفهان:

خبر روز
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: زمین های صنعتی خلعید 
شده را می توان با هماهنگی های الزم به بلوک های کوچک تقسیم و برای تأسیس 

کارگاه های کوچک از آنها استفاده کرد.
امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در نشستی با 
سرمایه گذاران این منطقه با تاکید بر صداقت در وعده های داده شده، اظهار کرد: 
چند سال اخیر برخی از مسئوالن وعده هایی به مردم دادند و به آنها عمل نکردند که 

در این دوره بر تغییر رویه و صداقت تاکید می شود.
نقش ادامه داد: مسئوالن باید به سخنانی که می زنند عمل کنند و اینگونه اعتماد از 

بین رفته مردم و جامعه را باز گردانند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تاکید کرد: مسئوالن اجرایی 
در شهرستان ها باید زیرکانه عمل کنند و موضوعات را به جد پیگیری کنند تا به 

سرانجام الزم برسد.
وی با اشاره به مشکالت دهگاه فریدن تصریح کرد: مشکالت این دهگاه را در 
اسرع وقت پیگیری کنید تا به نتایج الزم برسد و ما نیز وعده می دهیم که در ماده 

۳۲ کار را تسریع کنیم.
نقش اذعان داشت: بانک های مربوطه در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ باید به صورت 

ویژه عمل کنند زیرا برگشت این اعتبارات از شهرستان نشان دهنده ضعف بانک ها 
و مسئوالن مربوطه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطر نشان کرد: زمین های 
صنعتی خلعید شده را می توان با هماهنگی های الزم به بلوک های کوچک تقسیم 

کرد و برای تأسیس کارگاه های کوچک از آنها استفاده شود.
نقش افزود: ما برای محرومیت زدایی از مناطق استان همه تالش خود را 
خواهیم کرد و در ستاد تسهیل سنگ بنا را بر این قرار دادیم که رفع مشکالت و 

سرمایه گذاری در مناطق محروم در اولویت قرار بگیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان:

زمینهایصنعتی
خلعیدشدهبه
کارگاههایکوچک
تبدیلشود

رییس سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان مطرح کرد:

ضرورت 
توسعه صنایع 
تبدیلی برای 
پیشرفت صنعت 
کشاورزی



جهـــــــان

Isfahan News

 رضا اخالق پور  بورس در هفته گذشته نه تنها عملکرد خوبی 
نداشت، بلکه نگاهی به روند شاخص کل این نگرانی را ایجاد 
کرده است که درصورت ادامه شرایط کنونی، احتماآل باید منتظر 
تشــدید رکود معامالتی و خروج نقدینگی ها از بورس باشیم. 
اخبار ضد و نقیض از مذاکرات هســته ای، وضعیت نه چندان 
امیدوارکننده اقتصاد جهانی و نوسان نرخ ارز، ازجمله متغیرهای 

مهم و کلیدی تاثیرگذار برشاخص کل بازارسرمایه است.

• سایه سنگین برجام بر بازارسرمایه
روزهای  این  و سیستماتیک  ریسک های مهم  از  یکی 
بازارسرمایه، به موضوع توافق هسته ای و احیای برجام 
بازمی گردد. به طوری که شاخص کل بازار سرمایه کامآلهمسو 
با انتشار اخبار مثبت و منفی در مورد برجــام حرکت می کند. 
متاسفانه تاکنون اخبارموثقی از مذاکرات هسته ای جزء 
پیش بینی معامله گران از آینده برجام و تحلیل رسانه ای 

منتشر نشده است. در خصوص برجام، گروهی معتقد هستند 
تعویق و ادامه مذاکرات برای چانه زنی و امتیازگیری بیشتر از 
طرف مقابل است و برخی دیگر بر این باورند که حداقل در 
کوتاه مدت برجام احیاء نخواهدشد. فارغ از اینکه کدام یک 
از این پیش بینی ها به واقعیت تبدیل خواهدشد،  فعاًل موجی از 
نااطمینانی در بازار ایجادشده است و اغلب معامله گران در این 
شرایط سعی می کنند تا بخشی ازسبد سهام خود را به نقد تبدیل 
کنند. موضوعی که به کاهش شدید ارزش معامالت و ادامه 

روند خروج نقدینگی از بازار انجامیده است.
• بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص بورس

در حال حاضر عالوه بر موضوع برجام، )نوسان های( نرخ دالر 
و افت قیمت های جهانی، دو متغیردیگر تاثیرگذار بر شاخص 
کل بازار سرمایه هستند. بنابراین برای ارزیابی و تحلیل درست 
بورس باید این متغیرها مورد بررسی قرار بگیرند. در شرایط 
فعلی نوسان قیمت ارز، تحت تأثیر اخبار مذاکرات هسته ای 
و احیای برجام قرار دارد. بنابراین در صورتی که مذاکرات 
هسته ای به نتیجه برسد و برجام احیاءشود، قیمت ارز کاهش 
می یابد و صنایع خودرویی ها و بانک ها از احیای برجام منتفع 
می شوند. برعکس، در صورت شکست مذاکرات هسته ای، 
به دلیل انتظاری که در بازار شکل گرفته است، قیمت دالر و 
نرخ تورم افزایش می یابد. درچنین شرایطی، اگر قیمت فروش 
محصوالت تولیدی شرکت ها از نرخ تورم عقب بماند، طبیعی 
است باعث کاهش سوددهی و زیان شرکت هایی که بازار 
داخلی )فروش داخلی( دارند، می شود. از طرف دیگر در مقطع 
زمانی اخیر، قیمت های جهانی کاالهای اساسی وکامودیتی ها 
نیز با افت قابل توجهی روبروشده است. متغیرهایی که در کنار 
اخبارپیرامون برجام باعث افت ادامه دار شاخص کل بورس 

تهران شده است.
• نگاهی به وضعیت بازارهای جهانی

یکی دیگر از ریسک های سیستماتیک و متغیر کلیدی تاثیرگذار 
بر بازارسرمایه، به اتفاقات حول بازارهای جهانی بازمی گردد. 
افزایش سیاست های انبساطی دولت ها و افزایش نرخ بهره 
برای کنترل تورم، ادامه درگیری ها و تنش ها بین روسیه و 
اوکراین و شرایط نامساعد اقتصاد چین؛ ازجمله مهم ترین 
عواملی است که بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. 
بدیهی است در این شرایط نمی توان چشم انداز مثبتی برای 
بازارهای جهانی متصور بود. افت قیمت کاالهای اساسی و 
کامودیتی ها بر سوددهی شرکت ها تاثیرمنفی می گذارد وبه 
دلیل اینکه بسیاری از شرکت های بزرگ و شاخص ساز بورس 
تهران کامودیتی محور هستند، طبیعی است افت قیمت های 

جهانی بر شاخص کل بورس تهران تأثیر منفی می گذارد.
• پیش بینی نرخ ارز درصورت احیای برجام

هرچند پیش بینی نرخ ارز در شرایط فعلی سخت و دشوار است، 
اما بدیهی است در صورتی که مذاکرات هسته ای به نتیجه 
برسد، قیمت دالر به دلیل انتظارات شکل گرفته در بین مردم 
و فعاالن اقتصادی کاهش می یابد. ولی پاسخ به این سئوال که 
تا چه میزان نرخ دالر افت خواهد کرد، سخت است، چرا که 
هر چند پس از احیای برجام، دالرهای بلوکه شده کشورمان 
آزاد می شود اما در این صورت هم باید برای قیمت دالر کفی 
-کف قیمتی- در نظر گرفته شود، چرا که به دلیل نیاز بسیاری 
از شرکت ها به تأمین ارزبرای اجرا و یا تکمیل طرح های 
توسعه ای و ضرورت سرمایه گذاری در صنایع زیرساخت مانند 
صنعت برق و گاز، تقاضا برای ارز افزایش می یابد. بنابراین به 
نظر می رسد حتی اگر نرخ دالرپس از احیای برجام، افت قابل 

توجهی نیز تجربه کند، احتمااًل این افت قیمت موقتی بوده و 
پس از گذشت زمانی به دلیل انباشت تقاضا، قیمت آن افزایش 
می یابد. بنابراین به نظر می رسد حتی در صورت احیای برجام، 

درنهایت نرخ دالر تا محدوده نرخ نیما تعیین شود.
• حمایت مهمی که شکسته شد

همانطور که درمقاالت پیشین نیزبه آن اشاره کرده بودم، 
بررسی تکنیکالی شاخص کل بازارسرمایه نشان می داد که 
سطح یک میلیون و 400 هزار واحد، حمایت مهمی برای 
شاخص کل بورس است، اما متاسفانه این حمایت مهم درهفته 
گذشته و تحت تأثیر افزایش فشارعرضه سهام شکسته شد. از 
دست رفتن این سطح حمایتی مهم وعدم بازگشت شاخص 
به سمت باال- در روزهای آینده -، از این جهت نگران کننده 
است که ممکن است به دلیل جو رکود حاکم در بازارهای 
داخلی و خارجی، بازار سهام نتواند در محدوده کنونی کف 
سازی مناسبی داشته باشد وسبب شود تا شاخص کل بورس 
ریزش های بیشتری را تجربه کند. این درشرایطی است که در 
حال حاضر به دلیل رکود در سایر بازارهای موازی، و مستعد 
بودن بورس برای رشد قیمت سهام پس از احیای برجام، 
بورس یک بار دیگر مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفت، اما 
به تعویق افتادن مذاکرات هسته ای باعث دلسردی معامله گران 
شد و موجب ریزش بیشتر شاخص کل بورس درهفته گذشته 
شد. در مجموع با توجه به متغیرهای تاثیرگذار بربورس به 
نظر می رسد در شرایط کنونی نمی توان افق مثبتی برای بازار 
سرمایه متصوربود، لذا در این شرایط معامله گران باید با تحلیل 
عوامل تاثیرگذاربربازارسرمایه، صنایع و شرکت ها نسبت به 

خرید و فروش سهام در بورس اقدام نمایند تا متضرر نشوند.
کارشناس بازار بورس و سرمایه 

سـخنگوی گمـرک از رشـد ۳۱ درصـدی تجـارت غیرنفتی 
کشـورمان با ۱۱ کشـور عضو سـازمان همکاری شـانگهای 
در پنـج ماه نخسـت امسـال نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

قبل خبـر داد.
به گـزارش ایرنـا از گمـرک، »سـید روح اله لطیفـی« اظهار 
داشـت: از ابتـدای امسـال تـا پایـان مردادمـاه، ۲۱ میلیون و 
4۱۵ هـزار تـن کاال بـه ارزش ۱۷ میلیـارد و ۵۶ میلیون دالر 
بیـن ایـران و اعضـای سـازمان همـکاری شـانگهای تبادل 
شـد که ایـن میـزان ۳۱ درصـد بیشـتر از پنج ماهه نخسـت 

سـال قبـل بوده اسـت.
وی افـزود: سـهم صـادرات کاالی ایرانـی بـه کشـورهای 
عضـو سـازمان همـکاری شـانگهای، در پنـج مـاه نخسـت 
امسـال، ۱۷ میلیون و ۳۸۱ هـزار تن کاال بـه ارزش ۹ میلیارد 
و ۷۸ میلیـون دالر بـود کـه بـا رشـد ۱0 درصـدی همـراه 
بـوده و واردات از ایـن کشـورها نیـز در ایـن مـدت، با رشـد 

۶۸ درصدی بـه چهـار میلیون و ۳4 هـزار تـن کاال به ارزش 
هفـت میلیـارد و ۹۷۸ میلیـون دالر رسـیده اسـت.

لطیفی در خصـوص میـزان صادرات بـه هر یـک از اعضای 
سـازمان همکاری شـانگهای گفت: چین با خریـد ۶ میلیارد 
و ۷۲۲ میلیون دالر )رشـد ۱4 درصدی(، هند بـا ۷۲۹ میلیون 
دالر )رشـد ۲0 درصـدی(، افغانسـتان بـا ۶4۱ میلیـون دالر 
)کاهـش ۲۵ درصـدی(، پاکسـتان بـا 4۷۵ میلیـون دالر 
)رشـد ۱۳ درصـدی( و روسـیه بـا ۲۹۱ میلیـون دالر )رشـد 
۳۲ درصـدی( در رتبه هـای اول تـا پنجـم مقاصـد صادراتی 
ایـران به اعضای سـازمان همـکاری شـانگهای قـرار دارند.

وی افـزود: بعـد از روسـیه، ازبکسـتان بـا خریـد ۸۸ میلیون 
دالر، قزاقسـتان با ۶۱.۲ میلیـون دالر، تاجیکسـتان با 4۵.۶ 
میلیون دالر، قرقیزسـتان بـا ۱۸.4 میلیـون دالر، بالروس با 
۷.۲ میلیون دالر و مغولسـتان با ۱۵۶ هزار دالر، در رتبه های 

ششـم تا یازدهـم قـرار دارند.

سـخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات از کشـورهای 
عضـو شـانگهای توضیـح داد: چین با فـروش پنـج میلیارد و 
۵۱۸ میلیـون دالر )رشـد ۵۳ درصـدی(، هند با یـک میلیارد 
و ۱۵۹ میلیـون دالر )رشـد ۱4۲ درصـدی(، روسـیه بـا ۷۱۵ 
میلیون دالر )رشـد ۵0 درصدی(، پاکسـتان با 4۲۹.۳ میلیون 
دالر )رشـد ۳۷۵ درصدی( و قزاقسـتان با ۷۸.4 میلیون دالر 
)رشـد ۱۷4 درصـدی(، پنـج کشـور اول فروشـنده کاال بـه 
ایـران در بین اعضای سـازمان همـکاری شـانگهای در این 

پنـج مـاه بودند.
وی افـزود: ازبکسـتان بـا فـروش ۳۲.۵ میلیـون دالر، 
تاجیکستان با ۲۶.۲ میلیون دالر، افغانسـتان با ۱0.4 میلیون 
دالر، بـالروس بـا ۳.۹ میلیـون دالر، قرقیزسـتان بـا ۲.۷ 
میلیـون دالر و مغولسـتان بـا ۱.۳ میلیـون دالر، در رتبه های 
ششـم تا یازدهم فـروش کاالهـای موردنیـاز به کشـورمان 
در بیـن اعضـای سـازمان همـکاری شـانگهای قـرار دارند.

چشم اندازی برای بورس روشن نیست؛

خاکستری؛ رنگ تابلوی بورس

وزیر نیـرو اجرای طرح هـای مدیریت 
مصـرف در تابسـتان امسـال را موفق 
ارزیابی کـرد و گفـت: قبـض رایگان 
بـرای پنـج میلیـون مشـترک صـادر 

شـد.
»علی اکبـر محرابیـان« افـزود: یکی 
از پایه هـای مدیریت مصرف امسـال، 
مشـارکت مـردم اسـت کـه بـرای 
مشـارکت آنـان الزم بـود بـا مـوارد 
مدیریـت مصرف آشـنا کرده و اقشـار 
جامعـه را بـه مشـارکت در ایـن بـاره 

دعـوت کنیـم.
اصلـی  واسـطه  ادامـه داد:  وی 
پیـام  رسـاندن  و  فرهنگ سـازی 
بـه مخاطـب، رسـانه ها بودنـد کـه 
به عنـوان یکـی از مهم تریـن رکـن 
مجموعـه مدیریـت مصـرف، نقـش 
خـود را بـه نحـو احسـن اجـرا کردند.

وزیـر نیرو دربـاره نتیجه اجـرای طرح 
مدیریـت مصـرف، گفـت: از ابتـدای 
فصـل گـرم نزدیـک بـه 40 میلیـون 
قبـض صـادر شـده کـه ۱۶ میلیـون 
و ۷00 هـزار مشـترک )بیـش از 40 
درصـد مشـترکان( مصـرف خـود را 
نسـبت بـه سـال گذشـته کاهـش 

داده انـد.
موضـوع  ایـن  اضافه کـرد:  وی 
نشـان دهنده مشـارکت عمومی مردم 
و موفقیت آمیـز بـودن طرح هـای 

مدیریـت مصـرف اسـت.
بـر  خاطرنشـان کرد:  محرابیـان 
اسـاس قولـی کـه بـه مـردم داده 
شـده، قـرار شـد در کنـار ایـن طـرح 
بـرای مشـترکان کم مصـرف پاداش 

صرفه جویـی در نظـر گرفته شـود که 
از ایـن بابت نزدیـک بـه ۸۵0 میلیارد 
تومـان پـاداش مدیریـت مصـرف به 
مشـترکان صنعت برق داده شـده که 
پیش بینـی می شـود ایـن رقم تـا آخر 
فصـل تابسـتان از یک هـزار میلیـارد 

هـم عبـور کند.
وزیـر نیـرو بیان داشـت: از ۱۶ میلیون 
و ۷00 هزار قبضی که شـامل دریافت 
پاداش صرفه جویی شـدند، نزدیک به 
پنج میلیون قبض رایگان یا بسـتانکار 
شـد کـه نشـان می دهـد پـاداش 
صرفه جویـی ایـن مشـترکان بیش از 

هزینـه قبض آن هـا بوده اسـت.
وی درباره برنامـه مدیریت مصرف در 
بخـش اداری، گفت: در بخـش اداری 
مصوبه هیـات دولت مبنـی بر کاهش 
۳0 درصدی مصرف نسـبت به سـال 
گذشـته را داشـتیم کـه بـا همـکاری 
همـه دسـتگاه های دولتی توانسـتیم 

این طـرح را بـا موفقیت اجـرا کنیم.
سـیزدهم  دولـت  کابینـه  عضـو 
ادامـه داد: برایـن اسـاس مقـرر شـد 
سـاعت اداری یـک سـاعت زودتـر 
شـروع شـود تا در سـاعت های گرم 
روز اداره هـای دولتی تعطیل شـوند، 
کاهش دمـای حرارت دسـتگاه های 
سرمایشـی و اسـتفاده از مولدهـای 
خودگـردان از دیگـر راهکارهـای 
کاهـش مصـرف ادارات در طـرح 

مدیریـت مصـرف بـود.
محرابیـان بـا بیـان اینکـه در بخـش 
کشـاورزی نیـز برنامه هـای مجزایی 
در پیـش گرفتـه شـد، گفـت: به طـور 

مثـال در بخـش کشـاورزی قرار شـد 
چاه هـای کشـاورزی از بـازه زمانـی 
سـاعت ۱۱ تـا ۱۸، بـه مـدت پنـج 
سـاعت خامـوش شـوند و در ازای 
ایـن تعامـل، قبـض بـرق چاه هـای 

کشـاورزی رایـگان شـود.
وی، برنامـه مدیریـت بـار مصـرف 
صنایـع را برنامه ای منعطـف و متنوع 
دانسـت و خاطرنشـان کرد: برای ۶۳0 
هـزار صنعـت فعـال در کشـور متعهد 
شـدیم کـه بـرق ۵۸0 هـزار صنعـت 
را کـه به طـور عمـده صنایـع خـرد یا 
حیاتـی مثل داروسـازی بودنـد، بدون 
محدودیـت تأمیـن کنیـم. همچنین 

بـرق 4۹ هـزار و ۵۵۸ مشـترک 
صنعتی دیگر نیز که در سـال گذشـته 
به صـورت روزانـه و از سـاعت ۱۱ 
صبـح تـا ۲0 قطـع می شـد، امسـال 
فقـط بـه مـدت ۱۲ سـاعت در هفتـه 
طی یـک روز، آن هـم تنها از سـاعت 
۱۱ تـا ۲۳ به صورت گردشـی محدود 

. می شـد
وزیـر نیـرو گفـت: همچنین بـا 44۲ 
صنعـت بـزرگ کـه مشـمول طـرح 
محدودیـت شـدند، این گونـه بـه 
تفاهم رسـیدیم کـه در وهله نخسـت 
در طـول سـال میـزان بـرق مـورد 
نیازشـان را بـرای تولیـد اسـتاندارد 

تأمیـن کنیمـو در گام دوم، ایامـی را 
کـه مشـمول محدودیـت مصـرف 
می شـوند بـه دوران تعمیر و نوسـازی 
و تعطیالت سـاالنه اختصـاص دهند 
و سـوم، تا آنجـا کـه برایشـان مقدور 
اسـت کسـری بـرق روزانـه را در ایام 
محدودیـت بـا بـرق نامحدود شـبانه 

جبـران کننـد.
برپایـه ایـن گـزارش، مشـارکت 
همگانـی مـردم در طـرح مدیریـت 
مصـرف بـرق، بـرای عبـور موفـق از 
پیک بـار و تحقـق شـعار تابسـتان 
بـدون خاموشـی نقـش بسـزایی ایفا 

کـرد.
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مدیـر مجموعه تخت فـوالد گفت: احیاء و مرمـت بام مقبـره بنکدار تکیه 
کازرونی در تخت فوالد در دسـتور کار است.

ابراهیـم عمرانـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار مهـر بـا اشـاره بـه اجـرای 
پروژه هـای متعـدد بازسـازی و مرمت در تخـت فـوالد اظهار داشـت: از 
مأموریت هـا و وظایـف ذاتی مجموعـه تخت فـوالد نگهـداری و مرمت 

تکایـا و اماکـن میراثـی ایـن پهنـه تاریخی اسـت.
وی افـزود: تکیـه کازرونـی بـه عنـوان یکـی از ظرفیت هـای معنـوی و 
میراثی شـهر اصفهان اسـت و بنابراین مرمت بـام مقبره بنکـدار واقع در 

ایـن تکیه با همکاری سـازمان نوسـازی و بهسـازی شـهرداری اصفهان 
در حـال اجرا اسـت.

مدیـر مجموعـه تخـت فـوالد ادامـه داد: ایـن پـروژه بـا پیشـرفت ۷0 
درصدی شـامل سبک سـازی و اسـتحکام بخشـی سـقف؛ پوکه ریزی، 
شـیب بنـدی، اجـرای ایـزوگام و همچنیـن مرمـت شـرفی و نمـای بام 

اسـت.
عمرانـی بیـان کـرد: پـس از انجـام اقدامـات نهایـی و انجام کـف فرش 
بام مقبـره، این مـکان قابـل بهـره بـرداری و بازدیـد گردشـگران تخت 

فـوالد خواهـد بود.
وی افـزود: حفظ و مرمـت تخت فوالد به عنـوان میراث ارزشـمند و هویت 
ساز شـهر اصفهان و همچنین برجسـته سـازی پدیده ها و ظرفیت های آن 
از رویکردهـای حوزه فنـی و عمران مجموعه می باشـد که بـا رعایت کلیه 

اسـتانداردهای حفاظت از اماکن تاریخی انجام خواهد شـد.
مدیـر مجموعـه تخت فـوالد با اشـاره بـه لـزوم ایجـاد زیرسـاخت های 
زیارتی و گردشـگری معنوی در تخـت فوالد از اجرای مرمت و بازسـازی 

سـایر بخش هـای تکیـه کازرونی در سـال آینده خبـر داد.

احیاء و مرمت بام مقبره 
بنکداِر تکیه کازرونی در 
تخت فوالد

مدیر مجموعه تخت فوالد خبر داد:

خبر

ISFAHAN
N E W S
فرماندار اصفهان:

برای عدم ارتباط 
مدیران با مردم، هیچ 
عذری پذیرفته نیست

تحریم هــا اقتصــاد ملــی را از دسترســی بــه ســرمایه، فنــاوری و بازارهــای جهانــی 
ــد  ــت بهره من ــای رقاب ــد از مزای ــی نمی توان محــروم کــرده و درنتیجــه اقتصــاد مل
ــده  ــای پیچی ــر فرآینده ــدت درگی ــورها به ش ــه کش ــروز ک ــای ام ــود. در دنی ش
رقابــت و همــکاری هســتند، محرومیــت از فرآینــد رقابــت و همــکاری جهانــی به 
تکیدگــی تدریجــی اقتصــاد ملــی می انجامــد. همانطــور کــه دربــاره ایــران شــاهد 
ــای تعبیرناشــدنی  ــه روی ــه ب ــن اقتصــاد منطق هســتیم چشــم انداز متصــور برتری
ــدن از آن  ــرای ســخن ران ــی ب ــدان هــم موضوعیت ــه دیگــر چن ــدل می شــود ک ب

ــدارد. ــود ن وج
•  پویایــی اقتصــاد ملــی نیازمنــد آزادی در دسترســی بــه بازارهای 

جهانــی
ــرای تحــرک  ــا فروپاشــی تحریم هــا ب ــن ســؤال مطــرح اســت کــه آی ــون ای اکن
اقتصــادی ایــران کافــی اســت؟ آیــا اقتصــاد ایــران در ســال هایی کــه اســیر زنجیر 
تحریــم نبــود، مســیر پویایــی را می پیمــود؟ واقعیــت ایــن اســت کــه پاســخ ایــن 
پرســش ها یک نه بــزرگ اســت. اقتصــاد ملی بــرای پویایــی حتمــاً نیازمنــد آزادی 

در دسترســی بــه بازارهــای جهانــی اســت.
• تحرک اقتصادی در شرایط زنجیرشدگی اقتصاد ناممکن

تحــرک اقتصــادی در شــرایط زنجیرشــدگی اقتصــاد ناممکــن اســت اما باز شــدن 
ــه تحــرک اقتصــاد نمی انجامــد. اگــر اقتصــاد کشــورها را  زنجیرهــا هــم لزومــاً ب
به مثابــه دوندگانــی در میــدان رقابــت جهانــی تصــور کنیــم، حتمــاً دونــده ای کــه 
غــل و زنجیــر بزرگی بــر پایش بســته شــده اســت، تــوان رقابت بــا دیگــر دوندگان 
را نخواهــد داشــت. گرچــه ایــن دونــده بــرای رقابــت حتمــاً نیازمنــد آن اســت کــه 

زنجیــر از پایــش بــاز شــود، امــا ایــن اقــدام کافــی نیســت.
بــه عبــارت دیگــر ســاده انگارانه اســت اگر تصــور کنیــم که بــا بــاز شــدن زنجیرها 
دونــده مثــال مــا خواهــد توانســت مثــل ســایر دونــدگان بــدود. چراکــه دونــده مــا 
هماننــد رقبــای خــود تمریــن نکــرده اســت، بلکــه در این مــدت فقــط تقــال کرده 
ــرده اســت  ــن نک ــا تمری ــت. او نه تنه ــانده اس ــو کش ــو و آن س ــه این س ــود را ب و خ
بلکــه بــر اثــر فشــار مســتمر و طوالنــی زنجیــر بخشــی از تــوان پایــش را هــم از 
دســت داده اســت. مضافــاً اینکــه در طــی مــدت ایســتایی و تقــالی او دیگــران در 

حــال دویــدن بودنــد.
همیــن وضعیــت دربــاره اقتصــاد ایــران هــم صــدق می کنــد. اقتصــاد ملــی بــرای 
پیمایــش مســیر توســعه نیــاز دارد کــه در شــرایط عدم ســتیز با نظــام جهانی باشــد 
و احیــای برجــام ایــن امــکان را فراهــم می کنــد. امــا همچنــان بــرای رشــد اقتصاد 

ملــی و جبــران عقب ماندگی هــا بــه شــرایط دیگــری نیــاز داریــم.
• جبــران عقب ماندگــی نیازمنــد اجمــاع کالن نظــام سیاســی بــر 

ضرورت توســعه
امــروزه وضعیــت رشــد اقتصــادی کشــور حتــی امنیــت ملــی و ظرفیــت 
زیســت پذیری کشــور را بــه شــدت تهدیــد می کنــد. بــرای جبــران عقب ماندگــی 
نیازمنــد اجمــاع کالن نظــام سیاســی بــر ضــرورت توســعه هســتیم. ایــن اجمــاع 
ضــروری اســت تــا در فــردای وصــول دالرهــای نفتــی، دوبــاره توســعه بــه هدفی 
در کنــار دیگــر اهــداف و شــعاری در کنــار دیگــر شــعارها بــدل نشــود. اجمــاع بــر 
ضــرورت توســعه بــه معنــای آن اســت کــه مشــارکت اقتصــادی مــردم و حقــوق 
ــود. در  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــای آن ب ــیع ترین معن ــهروندان در وس ــت ش مالکی
عیــن حــال بایــد آزادی اقتصــادی در کشــور ارتقا یافتــه و راه انــدازی کســب وکارها 

تســهیل شــود.
• تحقــق رونــق اقتصــادی در گــرو تعییــن راهبردهــای سیاســت 

ــی خارج
ــای  ــا و مزیت ه ــه محدودیت ه ــت ک ــق اس ــل تحق ــی قاب ــادی زمان ــق اقتص رون
ژئوپولتیــک کشــور در تعییــن راهبردهــای اصلــی سیاســت خارجــی مــورد توجــه 
قــرار گیــرد. به عنــوان مثــال موقعیــت جغرافیایــی و تمدنــی کشــور مبنــای توجــه 
بــه دیپلماســی راهگذرها در ســطح منطقه ای قــرار گیــرد و وزن موضوعــات تنش زا 
در روابــط منطقــه ای بــا حفــظ اهرم هــای قــدرت ملــی بــه حداقــل کاهــش یابــد.
پژوهشگر حوزه اقتصاد

سرمقاله

... ادامه از صفحه 1

فرماندار اصفهان با تأکید بر اینکه الزم است 
ارتباط مدیران با مردم به صورت مستمر 
باشد، گفت: هیچ عذر و بهانه ای برای عدم 
ارتباط تنگاتنگ و چهره به چهره مدیران با 

مردم پذیرفتنی نیست.
اصفهان  فرماندار  احمدی  محمدعلی 
در جلسه با مدیران دستگاه های اجرایی 
بهارستان اظهار داشت: در حال حاضر 
در شرایطی قرار داریم که دولت انقالبی 
با در نظر گرفتن فرمایشات رهبر معظم 
انقالب، با هدف اجرای عدالت و در راستای 
خدمت بی منت به مردم تالش می کند 
و این موضوع از دستاوردهای بزرگ این 

دولت است.
وی با تأکید بر اینکه الزم است ارتباط 
مدیران با مردم به صورت مستمر باشد، 
افزود: هیچ عذر و بهانه ای برای عدم ارتباط 
تنگاتنگ و چهره به چهره مدیران با مردم 

پذیرفتنی نیست.
احمدی با بیان اینکه دولت سیزدهم اراده 
حل مشکالت را دارد، عنوان کرد: رویکرد 
دولت سیزدهم توجه به ظرفیت های داخلی 
و مردمی بودن است و در این راستا تالش 
دارد بدون واسطه مشکالت مردم را 
مشاهده، بررسی و در راستای رفع آن ها 

گام بردارد.
فرماندار اصفهان یادآور شد: تاکنون با 
حضور مدیران شهرستان و استان جلسات و 
بازدیدهای متعددی در شهر بهارستان انجام 
شده که مهم ترین این اقدامات برگزاری 
شورای اداری مشترک استان و شهرستان 
ویژه شهر بهارستان با حضور استانداربوده و 
در نتیجه آن، مصوباتی به تصویب رسیده که 
با اجرای کامل آن ها شاهد اتفاقات خوبی در 

بهارستان خواهیم بود.
وی یکی از مهم ترین مصوبات سفر استاندار 
به شهر بهارستان را به سازی و روکش 
آسفالت بزرگراه خلیج فارس با اعتباری 
بالغ بر 400 میلیارد ریال دانست و افزود: 
پیمانکار پروژه مشخص شده و در آینده ای 

نزدیک اجرای این کار آغاز خواهد شد.
محور  ساماندهی  همچنین  احمدی 
قلعه شور را از دیگر مصوبات سفر استاندار 
برشمرد و گفت: هم زمان با شروع سال 
شرکت  همکاری  با  جدید،  تحصیلی 
عمران ۲ واحد آموزشی به بهره برداری 
خواهد رسید و کلنگ احداث ۲ مرکز جامع 
بهداشتی در شهر بهارستان به زمین زده 

خواهد شد.
فرماندار اصفهان در پایان با تعیین مهلت 
دوهفته ای برای تعیین تکلیف مدیریت 
مجموعه های ورزشی بهارستان توسط اداره 
کل ورزش و جوانان استان، بیان داشت: 
درخواستم از مدیران این است که با جدیت 
پیگیر اجرای کامل مصوبات سفر استاندار 

باشند.

صدور قبض رایگان برای ۵ میلیون مشترک خانگی در تابستان
وزیر نیرو خبر داد:

سخنگوی گمرک خبر داد:

رشد ۳۱ درصدی تجارت ایران با اعضای شانگهای در سال جاری



 زینب کیانی  حوزه اوراسـیا به ویژه روسـیه، در عرصه 
انـرژی دارای موقعیـت ژئوپلیتیکـی منحصربه فـردی 
اسـت. حجـم عظیـم ذخایـر نفـت و گاز، دسترسـی بـه 
بازارهـای عمـده مصـرف و در اختیـار داشـتن شـبکه 
ترانزیتی گسـترده، قابلیت باالیـی را برای روسـیه ایجاد 
کـرده اسـت. ایـن توانایـی زمانـی کـه در دیپلماسـی و 
سیاسـت گذاری مورداسـتفاده قـرار گیـرد نقش روسـیه 
را به عنـوان یـک قـدرت تأثیرگـذار جهانـی برجسـته تر 
می سـازد. در مقاطعـی روسـیه بـر سـر مسـائلی چـون 
گسـترش اتحادیه اروپا و عضویت همسـایگانش در ناتو 
و بحران اوکرایـن از دیپلماسـی انرژی به عنـوان اهرمی 
جهت مقابله با ایـن وضعیت اسـتفاده نموده کـه در حال 
حاضر پیامدهای مهم اقتصادی و سیاسـی برای اتحادیه 

اروپا بـه همراه داشـته اسـت.
روسـیه با پشـت سـر گذاشـتن دوره ضعف دهـه 1990 
در حـال حاضـر به عنـوان بازیگـر قدرتمنـد در سیاسـت 
بین الملـل مطـرح اسـت و به عنـوان قـدرت دارای منابع 
انـرژی، کنترل کننـده خطـوط ترانزیـت نفـت و گاز، 
موقعیـت مناسـبی را بـه دسـت آورده اسـت. درآمدهای 
حاصل از صادرات انرژی، روسـیه را به حدی از توانمندی 
رسـانده که قادر اسـت در قبـال اتحادیـه اروپا بـه تعیین 
قواعـد بـازی بپـردازد. اقتصـاد سیاسـی بین الملـل این 
امر را مسـلم می پندارد کـه بازار خالـص، رهـا از مقررات 
و مداخـات سیاسـی وجود نـدارد و نمی توان سیاسـت و 

اقتصـاد را از هـم جـدا نمود.
ازآنجاکه بیشـتر صادرات و انتقـال انرژی روسـیه به اروپا 
از راه اوکراین و روسـیه انجام می شـود، روابط شـکننده و 
خصمانه میان کی یف، مینسک و مسـکو وقفه در انتقال 

گاز طبیعی به اروپا را موجب شـده اسـت.
رئیس جمهوری روسـیه روز ۲1 فوریه )دوم اسـفندماه( با 
انتقاد از بی توجهـی غرب به نگرانی های امنیتی مسـکو، 
اسـتقال جمهوری های خلق دونتسـک و لوهانسک را 

در منطقه دونباس به رسـمیت شـناخت.
وی سـه روز پـس ازآن در روز پنجشـنبه ۵ اسـفند آغـاز 
عملیـات نظامـی ویـژه علیـه اوکرایـن را اعـام کـرد و 
روابـط پرتنـش مسـکو-کی یف بـه رویارویـی نظامـی 

تغییـر وضـع داد.
درگیری هـا در اوکراین و نیـز واکنش ها به اقدام روسـیه 

همچنان ادامـه دارد.
روابـط غـرب و کرملیـن بعـد از شـروع عملیـات ویـژه 
در اوکرایـن بـه تیرگـی گراییـد. اگرچـه غـرب تـاش 

کـرده در حمایـت از اوکراین، مسـکو را با تحریـم به زانو 
درآورد امـا وابسـتگی شـدید برخـی کشـورها ازجملـه 
آلمـان بـه گاز و نفـت وارداتـی، مانـع از تحقـق اهـداف 
تحریم ها شـده و برعکس اقتصادهـای غربـی را با تورم 
و کمبود مواجه کرده اسـت. کشـورهای سراسـر این قاره 
اجـرای طرح های اضطـراری را آغـاز کرده اند که شـامل 
بازگشـایی نیروگاه هـای زغال سـنگ و افزایـش عمـر 
راکتورهای هسـته ای می شود. کشـورهای اتحادیه اروپا 
در حال تاش بـرای یافتن جایگزینی برای گاز هسـتند. 
آلمـان، برنامه هـای خـود را بـرای بازنشسـتگی بیش از 
یک پنجـم نیروگاه هـای زغال سـنگ در سـال جـاری 
معکوس کرده اسـت. اتریـش، بریتانیـا، فرانسـه و هلند 
اعـام کرده اند کـه ممکن اسـت تعطیلـی کارخانه های 
زغال سـنگ را بـه تعویـق انداخته و یـا بازگشـایی کنند. 
تعـدادی از هفـت نیـروگاه هسـته ای اروپا که قرار اسـت 
تـا پایـان زمسـتان تعطیـل شـوند، احتمـااًل مدت زمان 

طوالنی تـری به تولیـد ادامـه خواهنـد داد.
مسئول سیاسـت خارجی اتحادیه اروپا با اشـاره به بحران 
گسـترده انرژی و افزایش تـورم در قاره سـبز، تحمل این 
بحـران را بهـای رهایـی از نفـوذ مسـکو بـر تصمیمات 

سیاسـی در این قـاره اعـام کرد.
بورل با انتشار یادداشتی در روزنامه ایتالیایی »الستامپا«، 
نوشـت: بحران انرژی امروز در اتحادیه اروپا بهایی اسـت 
کـه بایـد بـرای »دفـاع از دموکراسـی« و پایـان دادن به 
تأثیرگـذاری روسـیه بر شـیوه تصمیم گیری سیاسـی در 

بروکسـل بپردازیم.
وی بابیـان اینکـه ما تـا پایـان سـال ۲0۲۲، واردات نفت 
روسـیه را تا 90 درصد کاهش خواهیم داد، گفـت: واردات 

گاز از مسـکو نیز روند نزولـی دارد.
مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا بـا یـادآوری 
مشـکات ناشـی از کاهـش واردات انـرژی از روسـیه 
بـرای بخش های اقتصـادی و مـردم اروپا، تصریـح کرد: 
ایـن مشـکات بهایی اسـت کـه مـا باید بـرای دفـاع از 

دموکراسـی هایمان و حقـوق بین الملـل بپردازیـم.
بورل بـا تأکید بر ضـرورت همبسـتگی بین کشـورهای 
اروپایی برای فائـق آمدن بر بحـران انرژی در قاره سـبز، 
گفت: مطمئنـم کـه تحریم ها به تدریـج مسـکو را به زانو 
درخواهـد آورد و کرملیـن را مجبـور به تغییر محاسـبات 

راهبـردی خواهـد کرد.
مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا گفـت: 

ازآنجایی کـه مـا نمی خواهیـم بـا روسـیه وارد جنـگ 
شـویم، پاسـخ ما به بحران اوکراین، تحریم مسکوسـت.

بـورل افـزود: اتحادیـه اروپـا نشـان داد کـه در پاسـخ به 
بحران هـا، فقـط حـرف نخواهـد زد بلکه عمـل می کند.

در مقابـل اندرسـون نخسـت وزیر سـوئد در اظهـارات 
اخیر خـود بیـان کـرد: جنـگ انـرژی روسـی پیامدهای 
خطرناکـی بـرای اروپـا دارد و ثبـات مالـی مـا را تهدیـد 

. می کنـد
اندرسـون افزود: بـا احتمال یک زمسـتان جنگـی روبرو 
هسـتیم و اگر اقدامـی نکنیم بـا ناآرامی هـای خطرناکی 
در کشورهای شمال و کشـورهای بالتیک روبرو خواهیم 

. شد
وی اضافه کـرد: به شـرکت های انـرژی در کشـورهای 

شـمال و بالتیـک تضمین هـای مالی خواهیـم داد.
کشـورهای اروپایی پس از جنـگ اوکراین، روسـیه را به 
اسـتفاده از گاز طبیعـی به عنـوان سـاح متهـم کرده اند 
و بـرای افزایـش ذخایـر گاز طبیعـی خـود تـا پیـش از 

فرارسـیدن زمسـتان باهـم مسـابقه گذاشـته اند.
بهای گاز طبیعـی در اروپا پس از جنـگ اوکراین به بیش 

از 10 برابر افزایش یافته اسـت.

شـرکت گاز پـروم روسـیه خبـرداد کـه خـط لولـه نـورد 
اسـتریم 1 که گاز روسـیه را به آلمان منتقل می کند برای 

انجام تعمیـرات بیشـتر آماده می شـود.
گاز پروم مهلتی را که برای ازسـرگیری جریان گاز در روز 
شـنبه وعده داده بود لغـو کرد و ایـن امر مشـکات اروپا 

در حفظ عرضـه سـوخت را تعمیق کرد.
با افزایـش نگرانی هـا از قطع کامـل گاز روسـیه و توقف 
جریـان گاز از طریق خـط لوله نـورد اسـتریم 1، اتحادیه 
اروپا مجبور اسـت برای فصل زمسـتان گاز موردنیـاز را از 

منابـع جایگزین تأمیـن کند.
با توجـه بـه اینکـه اتحادیـه اروپا مجبـور اسـت به جای 
تأمین گاز مایـع از خط لولـه از طریق کشـتی آن را تأمین 
کنـد، درخواسـت کشـورهای اروپایی برای کشـتی های 
انتقـال گاز مایع در سـال جـاری رکـورد جدیـدی را ثبت 

کرده اسـت.
به نوشـته گل بال تایمز، بر اسـاس داده های منتشرشـده 
توسـط یک وب سـایت خبری مالی و تجاری آمریکایی، 
شرکت های آمریکایی برای هر کشـتی کانتینری حامل 
گاز مایع  به مقصـد اروپا بیـش از 100 میلیون دالر سـود 

می برنـد.
همان طور که مشـخص اسـت، ایاالت متحده با گشودن 
بازار بزرگی بـرای تأمین کننـدگان گاز آمریکایی، محکم 
کردن کنترل خود بر اروپا و آسـیب رسـاندن بـه صادرات 
کلیدی روسیه، بیشـترین سـود را از بحران انرژی کسب 

کرده اسـت.
اتحادیـه اروپا به زمان بیشـتری نیـاز دارد تا خـود را برای 
کاهش وابسـتگی بـه گاز روسـیه آمـاده کنـد، زیـرا این 
 LNG موضـوع نه تنها بیشـتر محـدود بـه کشـتی های
نیست بلکه نیازمند امکان ذخیره سـازی گاز بیشتر است.

وجـود عامل هایی همچـون ذخایر بزرگ انرژی روسـیه، 
کمبـود انـرژی و نیـاز شـدید اتحادیـه بـه آن، موقعیـت 
ژئوپلیتیک و نزدیکـی جغرافیایی آن ها نوعی وابسـتگی 
متقابل میـان آن هـا شـکل داده اسـت و هر دو طـرف با 
اعمـال سیاسـت هایی بـرای کاهش میـزان وابسـتگی 
خـود بـه دیگـری می کوشـند، امـا بـه نظـر می رسـد با 
توجـه بـه وابسـتگی گاز پروم بـه بـازار اروپا، مشـکات 
فنی جایگزینـی واردات گاز روسـیه برای اتحادیـه اروپا و 
قراردادهـای طوالنی مـدت تا سـال ۲030 که فسـخ آن، 
جریمه های بسـیار سـنگینی را بـه دنبال خواهد داشـت، 

کاهـش وابسـتگی امکان پذیـر نخواهـد بود.
کارشناس روابط بین الملل
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رییس هیات اسکواش اصفهان گفت: برنامه ها و طرح های استعدادیابی این اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

هیات همزمان با شروع سال تحصیلی در مدارس استان افزایش خواهد یافت.
بهزاد نویدنیا اظهار داشت: برنامه های استعدادیابی اسکواش استان از ابتدای 
سال تاکنون توانست بیش از 10 بازیکن جدید مستعد را به تیم های استانی 

اضافه کند و این روند با شروع کاس های مدارس بیشتر خواهد شد.
وی اضافه کرد: بر همین اساس تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش استان 
منعقد شد تا بتوانیم استعدادیاب های خود را در مدارس مستقر و بازیکنانی 
که برای این رشته توانایی دارند پس از جذب و آموزش به تیم های استانی 

اضافه کنیم.
رییس هیات اسکواش اصفهان خاطرنشان کرد: مدرسه ها، محل مناسبی 

برای پیدا کردن استعدادها و افراد ماهر برای این رشته به شمار می رود لذا باید 
سرمایه گذاری ویژه ای در این زمینه داشته باشیم.

نویدنیا تصریح کرد: تداوم آموزش از جمله نکات مهم در نگهداشت بازیکنان 
شاخص محسوب می شود و باید آموزش های تخصصی پس از آموزش های 

ابتدایی مد نظر قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مربیان استان اصفهان از دانشی خوبی برخوردارند و 
از آنجا که تداوم آموزش تخصصی و پیشرفته مربیان و همچنین معرفی 
مربیان جدید را در دستور کار قرار داده ایم دوره های دانش افزایی و همچنین 
آموزش های عمومی در ماه های پیش رو در دستور کار کمیته آموزش هیات 

قرار گرفته است.

رییس هیات اسکواش اصفهان:

برنامههایاستعدادیابیهیاتاسکواشدرمدارسافزایشمییابد

امـام جمعه موقـت اصفهان بـا بیان 
اینکـه اکنـون از لحـاظ اعتقـادی، 
تسـلیحاتی و جوانـان مؤمـن قدرت 
برتـر هسـتیم، گفـت: هـر کـدام از 
زائـران اربعیـن و یا حاضـران در نماز 
جمعـه بمبـی علیـه آمریـکا و رژیم 

صهیونیسـتی هسـتند.
حجت االسـام والمسـلمین سـید 
مجتبـی میردامـادی در خطبه های 
نماز جمعـه این هفته شـهر اصفهان 
کـه در مصـای بـزرگ ایـن شـهر 
برگـزار شـد، افـزود: ایـن روزهـا 
محبوبیـت اهـل بیـت قابـل دیدن 
اسـت، زائـران از فواصـل و شـرایط 
مختلف با پای پیـاده در زمان اربعین 

خـود را بـه کربـا می رسـانند.
وی خاطرنشـان کـرد: اسـام پنـج 
سـتون شـامل نمـاز، زکات، حـج، 
روزه و والیـت دارد و وقتـی در 
جامعـه ای نمـاز کمرنگ شـود یکی 
از سـتون های دیـن متزلـزل شـده 

اسـت.
امام جمعه موقـت اصفهان با اشـاره 
به اهمیـت حمایت و دفـاع از والیت 
و اهل بیت اضافـه کرد: آثـار والیت 
امروزه در جهان قابل مشاهده است، 
همیـن والیـت، آمریـکا را بـه خاک 
ذلت کشـیده و به ملت هـای ضعیف 
و مظلوم، عزت و سـروری داده است.

حجت االسـام میردامادی ادامه داد: 
بر اسـاس توصیه بزرگان در دوستی، 
اقتصـاد و دشـمنی بایـد عدالـت مد 
نظـر قـرار گیـرد، حتـی عدالـت در 
جنگ نیـز بایـد محـور اصلی باشـد 
و نباید بـه زنـان و بچه ها ظلـم کرد.

وی تصریـح کـرد: برعکـس ایـن 
موضـوع را مشـاهده می کنیـم، 
کشـوری کـه یدک کـش اسـام و 
خادم حرمیـن اسـت وقتی بـه یمن 
حملـه می کنـد بـه هیچکـس رحم 
نمی کنـد درحالیکـه ایـن روزهـا 
کـودکان یمنـی از گرسـنگی و 

بی دوایـی از پـا در می آینـد.
حجـت االسـام میردامـادی اظهار 
داشـت: عده ای نامه نگاری می کنند 
که هیاتی هـا در دهه محرم سـاعت 
مختلـف و بـرای مثـال شـب ها 
مراسـم روضـه برگـزار می کننـد، 
بـه ایـن معترضـان بایـد گفـت که 
حیـا نمی کنیـد و از امام حسـین )ع( 

خجالـت نمی کشـید.
وی با اشـاره به اهمیت انتظـار افزود: 
تـا مـردم چنیـن امیـدی دارنـد کـه 
قیامی خواهـد بـود و دنیا زیـر پرچم 
شـیعه مـی رود هیچ کـس نمی تواند 

بر شـیعه چیره شـود.
امام جمعـه موقت اصفهـان اظهار 
داشـت: دولت فعلی میراثـدار یک 
ویرانـه و خزانه خالی بدهکار اسـت 
امـا رییـس جمهـور واقعـاً تـاش 
بانـک  بدهی هـای  می کنـد، 
مرکـزی پرداخـت شـده اسـت و 
بدهی هایـی هـم وجـود دارد کـه 
تا پایـان دولـت سـیزدهم بـاز هم 

خواهـد بـود.
بـا  میردامـادی  حجت االسـام 
تذکـر بـه اتوبوسـرانی اصفهـان 
گفـت: اتوبوس هایـی کـه بایـد 
منشـأ کاهـش ترافیـک و آلودگـی 
هـوا باشـند نباید خـود چنیـن دودزا 

و آلـوده باشـند.
وی همچنیـن از نیـروی انتظامـی 
خواسـت نسـبت به توقف و برخورد 
موتورسـیکلت هایی  راکبـان  بـا 
کـه آلودگـی شـدید صوتـی ایجـاد 
می کننـد و مزاحـم شـهروندان 

هسـتند اقـدام کنـد.

خطبه
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کشورمان از نظر 
اعتقادی و تسلیحاتی 

قدرت برتر است

خطیب جمعه اصفهان:

آنچه قاره اروپا را درگیر جنگ کرده است!

بحرانانرژیدراروپا

اسـتاندار اصفهـان گفـت: رشـد دانـش آمـوزان نبایـد کاریکاتـوری و 
برگرفتـه از نـگاه تـک بُعـدی بـه مقولـه تعالـی تخصصـی و مهارتی 
باشـد بلکه الزم اسـت بـرای ارتقـای مهـارت در زمینه هـای مختلف 

برنامه ریـزی شـود.
سـید رضا مرتضوی در آیین اختتامیه هشتمین دوره جشـنواره نوجوان 
خوارزمی در سـالن همایـش نگین اصفهان افـزود: رشـد کاریکاتوری 
به ایـن معنی اسـت کـه دانش آمـوز فقـط در یک بُعـد و مهارت رشـد 
کنـد درحالیکـه مـا نباید بـه یـک مقولـه نـگاه کنیـم بلکـه در برنامه 

ریزی هـا، جامعیت داشـته باشـیم.
وی با تاکیـد بر اینکـه الزم اسـت این نـگاه در جشـنواره های مختلف 
دانش آموزی ماننـد نوجـوان خوارزمی نیز دنبال شـود، اظهار داشـت: 
الزم اسـت بمنظور ایجاد تـوازن در شـخصیت دانش آموزان و کسـب 
مهارت هـای مختلـف در آنهـا، برنامـه ریزی هـا و سـرمایه گـذاری از 

اکنـون آغاز شـود.
وی افـزود: تقویـت روحیـه پژوهشـی، نـگاه کاربـردی بـه علـم، 
اسـتعدادیابی و بارور سـاختن و الگوسـازی دانش آموزان برای حرکات 

علمـی، رویکـرد فعلـی جشنواره هاسـت.
اسـتاندار اصفهـان بـا بیـان اینکـه توجـه بـه رویکـرد فراینـدی در 
جشـنواره ها باید مدنظـر قرار بگیـرد و نتیجـه این رویکرد بـه فرهنگ 
و تمـدن ختـم خواهـد شـد، ادامـه داد: نتیجـه نـگاه فراینـدی در این 
جشـنواره و ارتباط برقرار کردن دانش آمـوزان با مؤلفه هـای فرهنگی 
و تمدنی، همـان ۶ هزار دانـش آموز از اسـتان اصفهان اسـت که برای 

دفاع از انقـاب اسـامی در برابر دشـمن ایسـتادند.

مرتضـوی، گفـت: در جشـنواره هایی همچـون خوارزمی بایـد بر روی 
شناسـایی مؤلفه هـای هویتی چنین نسـلی کار شـود که چگونـه تعلیم 

و تربیت شـدند.
وی اعـام کرد: بـا اسـتعداد یابـی و ظرفیت سـازی قبل، حیـن و پس 
از جشـنواره بایـد برنامـه ریـزی جامعـی صـورت گیـرد و مؤلفه هـای 
درسـتی را تعریف کرد تـا بتوان بـه اهداف از پیش تعیین شـده رسـید.

مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان نیـز در این جشـنواره، 
دانش آمـوزان و دانشـجویان را آینده سـاز تمدن نوین اسـامی خواند 
و اظهـار داشـت: ۶ هـزار دانش آمـوز اسـتان بـرای برقـراری امنیت و 
آسایش و استقال کشـور مقابل دشـمن ایستادند و رسـیدن به امنیت 

در سـایه علم را رقـم زدند.
محمدرضا ابراهیمـی با بیان اینکه شـهدایی چون کاظمی، آشـتیانی و 
فخری زاده الگـوی دانش آموزان هسـتند، گفت: شـروع تمـدن نوین 
اسـامی از مدرسـه و جشـنواره هایی چون خوارزمی و جابـر بن حیان 
محقـق خداهـد شـد کـه بـه شـرکت های دانـش بنیـان و پارک های 

علـم و فنـاوری منجر می شـود.
مدیـر کل آموزش و پـرورش اسـتان اصفهان، قـدرت هر جامعـه را در 
سـایه علم و دانـش دانسـت و ادامـه داد: آمریـکا و قدرت هـای بزرگ 
نمی تواننـد علیه ایران اسـامی کار کنند نـه تنها بدلیل قـدرت نظامی 
بلکه قـدرت علمی کـه امـروزه به توسـعه اقتصـادی رسـیده و بخاطر 

علم، عمل و اندیشـه اسـت.
هشـتمین دوره جشـنواره نوجـوان خوارزمی از 1۴ شـهریور بـا حضور 
بالغ بـر ۵۲3 دانش آمـوز دختر و پسـر برگزیـده در مرحله کشـوری در 

اردوگاه شـهید بهشـتی واقـع در بـاغ ابریشـم و بـاغ علمـی و فناوری 
شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهان آغاز شـد.

این جشـنواره در 9 رشته شـامل زبان و ادبیات فارسـی، زبان انگلیسی، 
فعالیت هـا و مسـابقات آزمایشـگاهی، بازارچه هـای کسـب وکار 

دانش آمـوزی، ریاضیـات، دسـت سـازه، پژوهـش، برنامه نویسـی 
و مناظـره علمـی و بـا هـدف کشـف و پـرورش اسـتعدادهای نهفتـه 
دانش آمـوزان در سـنین نوجوانی برپا شـد و امـروز با تقدیر از شـرکت 

کننـدگان پایـان یافـت.

ناظر اجرایی هشتمین جشنواره نوجوان خوارزمی در محور 
برنامه نویسی نمایندگان انتخاب شده در زیرمحور کدنویسی 

هشتمین جشنواره نوجوان خوارزمی را اعام کرد.
ابوالفضل باقری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری 
اختتامیه هشتمین جشنواره نوجوان خوارزمی به میزبانی 
اصفهان، اظهار کرد: جشنواره در 9 محور برگزار شد که 
در این دوره سه محور ریاضیات، کدنویسی و مناظره برای 

نخستین بار جز محورهای جشنواره قرار گرفت.
وی افزود: در محور کد نویسی ۴۶ دانش آموز شامل ۴0 
پسر و ۶ دختر حضور داشتند و در قالب 3۲ تیم از استان های 

مختلف کشور شرکت کردند. آثار در سه زیرمحور برنامه 
کاربردی، طراحی وب و ساخت بازی بررسی شد.

ناظر اجرایی هشتمین جشنواره نوجوان خوارزمی در اصفهان 
ادامه داد: در برنامه کاربردی 11 اثر، در طراحی وب 9 اثر و 1۲ 

اثر در ساخت بازی ارائه شد.
باقری خاطرنشان کرد: در نهایت در زیرمحور برنامه های 
کاربردی علیرضا صالحی زاده از اصفهان، علیرضا احمدی 
در زیرمحور بازی سازی از شهرستان برازجان استان بوشهر 
و رضا کشوری از قائم شهر استان مازندران آثار خود را ارائه 

دادند و شایسته شناخته شدند.

وی بازدید از مرکز نواوری صنایع سرگرمی و شرکت در 
کارگاه یک روزه آشنایی با بازی سازی را از برنامه های جانبی 

این دوره از جشنواره دانست.
مرحله پایانی هشتمین جشنواره نوجوان خوارزمی در 
9 رشته شامل زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، 
فعالیت ها و مسابقات آزمایشگاهی، بازارچه های کسب وکار 
دانش آموزی، ریاضیات، دست سازه، پژوهش، برنامه نویسی 
و مناظره علمی و با هدف کشف و پرورش استعدادهای 
نهفته دانش آموزان در سنین نوجوانی به میزبانی اصفهان 

برگزار شد.

استاندار اصفهان در آیین اختتامیه هشتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی:
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