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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی-صادراتی فرش دستباف اصفهان در محل شرکت نمایشگاه های اصفهان گشایش یافت؛

اصفهان میزبان نمایشگاه شش هزار متری فرش

Journaling to Cope 
With Anxiety

5

معاون وزیر نیرو در کلنگ زنی احداث بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور:

فوالد مبارکه به دنبال توسعه صنعت سبز در کشور
3

تولید را ملزوماتی است که فراهم ساختن این امکانات  
و خواسته ها به صورت اصولی، علمی و جامع مستلزم 
فراهم نمودن مقدماتی است که این مقدمات با در کنار 
هم قرار گرفتن به صورت دقیق و منظم و با پشتوانه 
کار علمی و آمایش سرزمینی می تواند نوید بخش 
یک تولید ناب وبه تبع اشتغال پایدار و سرمایه گذاری 
مطمن، سود آور و قابل توسعه به صورت گام به گام را 
فراهم نماید. امر تولید به صورت اخص و اقتصاد بطور 
اعم منتج یک چرخه سالم و خود چرخان نه دولت 
چرخان می باشد. اقتصاد باید بصورت عادی و به قول 

معروف بر روی ریل بیفتد و خود بچرخد و دخالت دولت 
ها یا هر عامل دیگری شاید به صورت مقطعی )کوتاه 
مدت( گره هی را باز کند اما در میان مدت و بلند مدت 
این فرمول ها وبدیهیات علم اقتصاد است که باید خود 
باعث تحول و ثبات در بازار گردد. اقتصاد کشور مانند 
هر مطلب دیگری می تواند به بیماری های خاص 
ومقطعی در شرایطی خاص یا بیماری های عمومی و 
ابتدایی مبتال گردد. پس با استفاده از آمار و اطالعات 
و ارقام صحیح و دقیق می توان عالج واقعه قبل از 
وقوع کرد. باید علمی فکر کرد، علمی برنامه ریزی 

کرد و در نهایت علمی عمل کرد. دوران آزمون وخطا 
گذشته است و به قول شاعر »تکرار خطا دوباره ما را 
نسزد« برای تقویت تولید وجذب سرمایه گذاران برای 
فعالیت صنعتی، دولت ها اقدام به جانمایی مکانهایی 
مشخص به نام شهرک های صنعتی نمودند که با 
انجام استعالم های مربوط از نهادها واداره های مرتبط 
وکسب مجوزهای قانونی اقدام به احداث و بهینه 
سازی آنها نمودند که این امر به خودی خود امری 

نیکو وقابل تحسین می باشد ...
ادامه در صفحه 8 ...

محمود آقادوستی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

شهرک صنعتی پویا بستر تولید ناب
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جشن تجلیل از فارغ التحصیالن خارجی دانشگاه های ترکیه برگزار شد:

 اعطای جایزه دانشگاه های ترکیه
به استاد ایرانی

بازدید معاون رئیس جمهور از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛

 دانش بنیان ها در ترسیم آینده
حکمرانی کشور نقش آفرینی کنند

با همکاری یک محقق ایرانی صورت گرفت؛

 رباتی که مایع می شود
و از قفس فرار می کند!

8
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معاون رییس جمهورورییس سازمان اداری واستخدامی کشورخبرداد:

 جذب بیش از هزار نخبه
در دستگاه های اجرایی

چهره روز

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خبر داد:

افتتاح ۱۰ واحد تولیدی و صنعتی 
همزمان با دهه فجر امسال

6

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: همزمان 
با ایام اهلل دهه مبارک فجر امسال ۱۰ واحد تولیدی و صنعتی در 

استان به بهره برداری می رسد.

ن
منبع: ایراسی

 www.setadiran.ir از تاریخ 1401/11/05 تا تاریخ 1401/12/01 ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی الکترونیکی
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده 1401/11/20 از طریق سامانه ستاد ، درصورت نیاز تماس با تلفن 03138100 داخلی 146و134و121و131 دایره امالک بانک سپه، خیابان توحید شمالی

مزایده امالک مازاد بانک سپه منطقه اصفهان

شناسه آگهی: 1447276 مدیریت شعب  منطقه  اصفهان

لیست امالک مازاد بر نیاز بانک سپه استان اصفهان  شماره مزایده مرجع 533/1401/4 ***شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد ( :2001003432000004 

توضیحاتوضعیت ملکنحوه فروشسهم بانکقیمت پایه کارشناسی )ریال(اعیانعرصهنوع کاربرینوع ملکپالک ثبتیآدرسردیف

1
100/96قدرالسهممسکونیآپارتمان15190/41142اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانی پالک 42طبقه سوم  غربی

37،355،200،000
30درصد نقد الباقی اقساط شش دانگ

فروش ملک بر اساس وضع موجود، کلیه بدهی ها و عوارض عدم تخلیهحداکثر60ماهه
شهرداری بابت نقل وانتقال برعهده برنده مزایده 

100/96قدرالسهممسکونیآپارتمان15190/41140اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانی پالک 42طبقه  دو غربی2
35،336،000،000

30درصد نقد الباقی اقساط شش دانگ
فروش ملک بر اساس وضع موجود، کلیه بدهی ها و عوارض عدم تخلیهحداکثر60ماهه

شهرداری بابت نقل وانتقال برعهده برنده مزایده

30درصد نقد الباقی اقساط شش دانگ94/8533،197،500،000قدرالسهممسکونیآپارتمان15190/41141اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانی پالک 42طبقه  دو شرقی3
فروش ملک بر اساس وضع موجود، کلیه بدهی ها و عوارض عدم تخلیهحداکثر60ماهه

شهرداری بابت نقل وانتقال برعهده برنده مزایده

30درصد نقد الباقی اقساط شش دانگ94/8535،094،500،000قدرالسهممسکونیآپارتمان15190/41143اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانی پالک 42طبقه  سه  شرقی4
فروش ملک بر اساس وضع موجود،  کلیه بدهی ها و عدم تخلیهحداکثر60ماهه

عوارض شهرداری بابت نقل وانتقال برعهده برنده مزایده

30درصد نقد الباقی اقساط شش دانگ100/8337،355،200،000قدرالسهممسکونیآپارتمان15190/41144اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانی پالک 42طبقه  چهارغربی5
فروش ملک بر اساس وضع موجود، کلیه بدهی ها و عوارض عدم تخلیهحداکثر60ماهه

شهرداری بابت نقل وانتقال برعهده برنده مزایده

لیست امالک مازاد بر نیاز بانک سپه استان اصفهان  شماره مزایده مرجع 533/1401/3 ***شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد ( :2001003432000003

توضیحاتوضعیت ملکنحوه فروشسهم بانکقیمت پایه کارشناسی )ریال(اعیانعرصهنوع کاربرینوع ملک  پالک ثبتیآدرسردیف

 اصفهان ، شهر بهارستان ، خیابان اردیبهشت ، 1
تخلیهنقدشش دانگ27/140/225،691،000،000تجاریمغازه2267/14611خیابان شیرازی ، مجتمع تجاری بهمن/همکف

فروش ملک بر اساس وضع موجود، کلیه بدهی ها و عوارض 
شهرداری بابت نقل وانتقال برعهده برنده مزایده ، 13/12 

مترمربع از اعیانی مربوط به بالکن تجاری 

2
کاشان ، بلوار دانش ، خیابان استاندارد، کوی 

شهیدان مدرس زاده ، کوچه کالم دوم ، 
زیرزمین 1

شش دانگ108/0111،881،100،000اوقافیمسکونیآپارتمان11/8489
50درصد نقد 
الباقی اقساط 
حداکثر60ماهه

تخلیه
فروش ملک بر اساس وضع موجود، کلیه بدهی ها و عوارض 

شهرداری بابت نقل وانتقال برعهده برنده مزایده  عرصه 
ملک اوقافی می باشد

کاشان ، بلوار دانش ، خیابان استاندارد، کوی 3
شش دانگ107/8114،015،300،000اوقافیمسکونیآپارتمان11/8490شهیدان مدرس زاده ، کوچه کالم دوم ، همکف

50درصد نقد 
الباقی اقساط 
حداکثر60ماهه

تخلیه
فروش ملک بر اساس وضع موجود، کلیه بدهی ها و عوارض 

شهرداری بابت نقل وانتقال برعهده برنده مزایده ، عرصه 
ملک اوقافی می باشد

4
کاشان ، بلوار دانش ، خیابان استاندارد، کوی 

شهیدان مدرس زاده ، کوچه کالم هشتم ، 
زیرزمین 1

شش دانگ102/689،754،600،000اوقافیمسکونیآپارتمان11/8491
50درصد نقد 
الباقی اقساط 
حداکثر60ماهه

تخلیه
فروش ملک بر اساس وضع موجود، کلیه بدهی ها و عوارض 

شهرداری بابت نقل وانتقال برعهده برنده مزایده،  عرصه 
ملک اوقافی می باشد

5
کاشان ، بلوار دانش ، خیابان استاندارد، کوی 

شهیدان مدرس زاده ، کوچه کالم هشتم ، 
همکف

11/8492
شش دانگ102/6811،808،200،000اوقافیمسکونیآپارتمان

50درصد نقد 
الباقی اقساط 
حداکثر60ماهه

تخلیه
فروش ملک بر اساس وضع موجود، کلیه بدهی ها و عوارض 

شهرداری بابت نقل وانتقال برعهده برنده مزایده ، عرصه 
ملک اوقافی می باشد

کاشان ، خیابان امیرکبیر ، روبروی شاهزاده 6
شش دانگ137/5013،750،000،000مسکونیزمین34/4868ابراهیم ، کوچه باغستان 21)اباذر سابق(

50درصد نقد 
الباقی اقساط 
حداکثر60ماهه

تخلیه
فروش ملک بر اساس وضع موجود، کلیه بدهی ها و عوارض 

شهرداری بابت نقل وانتقال برعهده برنده مزایده ، پالک 
دارای پروانه احداث بنا در دوطبقه به شماره 1/8/57413 

مورخ1386/05/9 می باشد

کاشان ، بلوار امام رضا ، روبروی مجتمع کاشان 7
شش دانگ94/5112.758.850.000قدرالسهممسکونیآپارتمان15/17710مال ، مجتمع مسکونی سیمان ، بلوک5 واحد5

50درصد 
نقدالباقی اقساط 

حداکثر60ماهه
فروش ملک بر اساس وضع موجود، کلیه بدهی ها و عوارض تخلیه

شهرداری بابت نقل وانتقال برعهده برنده مزایده

8
شهرک سیمرغ، خیابان عالمه امینی ، سه 

راه شقایق ، 2 شرقی ، مجتمع احسان ، طبقه 
همکف 

شش دانگ105/489،500،000،000قدرالسهممسکونیآپارتمان437/9785
50درصد نقد 
الباقی اقساط 
حداکثر60ماهه

فروش ملک بر اساس وضع موجود، کلیه بدهی ها و عوارض عدم تخلیه
شهرداری بابت نقل وانتقال برعهده برنده مزایده  

کاشان خیابان بابا افضل ، کوچه شهید عباس 9
زمین977/6رحیمیان ، کوچه شهید عظیمی 

 تجاری/
 مسکونی،

اداری
شش دانگ09،300،000،000حدود93

50درصد نقد 
الباقی اقساط 
حداکثر60ماهه

تخلیه
فروش ملک بر اساس وضع موجود، کلیه بدهی ها و عوارض 

شهرداری بابت نقل وانتقال برعهده برنده مزایده ، پالک 
فاقد انشعابات بوده و انتقال به بانک از طریق قانون تسهیل 

صورت پذیرفته است
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شهرستان

Isfahan News

 مریـم یادگاری  قرار اسـت با احداث نیـروگاه 600 مگاواتی 
در شـرق اصفهـان، ظرفیت نیروگاه های خورشـیدی کشـور به 
بیـش از دو برابـر برسـد، نیروگاهی که به همت شـرکت فوالد 
مبارکـه اصفهـان و در منطقـه کوهپایـه در زیربنایی به وسـعت 
1200 هکتـاری احـداث خواهـد شـد و تـا پایـان سـال آینـده 
حـدود صـد مـگاوات از ظرفیـت آن بـه بهره بـرداری می رسـد. 
در حقیقـت احـداث ایـن نیـروگاه می توانـد از انتشـار 810 هزار 
تـن دی اکسـید کربن و از مصـرف 350 میلیـون مترمکعب گاز 
در سـال جلوگیـری بـه عمـل آورد، از طرفـی نیـز احـداث این 
نیـروگاه زمینـه اشـتغال تعـداد قابل توجهـی را در زمان سـاخت 
و همچنیـن تعـدادی را در زمـان بهره بـرداری فراهـم کنـد. 
شـرکت فوالد مبارکه اسـت با سـرمایه گذاری 16 هـزار و 450 
میلیـارد تومانـی پـا به میدان گذاشـته تا در طی سـه سـال این 
نیـروگاه بـه بهره بـرداری کامـل برسـد، نیروگاهـی کـه باید از 
آن به عنـوان بزرگ تریـن نیـروگاه خورشـیدی کشـور نـام برد. 
کلنـگ زنـی احداث ایـن نیروگاه بـزرگ خورشـیدی در منطقه 
کوهپایـه اصفهـان و با حضور جمع کثیری از مسـئولین کشـور 
و اسـتانی همـراه بـود و در طی یک مراسـم زمینه آغـاز احداث 

این پـروژه فراهم شـد.

بـه  پـا  مبارکـه  فـوالد  همچـون  خط شـکنی 
میدان گذاشت

سـازمان  رئیـس  و  نیـرو  وزیـر  معـاون  کمانـی  محمـود 
انرژی هـای تجدیـد پذیـر و بهـره وری انـرژی بـرق )سـاتبا( 
در مراسـم آغـاز عملیات اجرایی احـداث بزرگ تریـن نیروگاه 
خورشـیدی کشـور در شهرسـتان کوهپایه گفـت: بهره برداری 
از ایـن نیـروگاه بـا توجـه بـه ابعـاد بزرگـی کـه دارد، بـرای 
کشـور افتخـار اسـت و خوشـحالیم کـه خط شـکنی همچون 
فـوالد مبارکـه در ایـن راه پا به میدان گذاشـته اسـت. درواقع 
بـا تفاهم نامـه ای کـه بیـن وزارت صمـت و نیـرو بـه امضـا 
رسـید قـرار بر این شـد تا بـرای احـداث نیروگاه هـای تجدید 
پذیـر از صنایـع کمـک بگیریـم کـه فـوالد مبارکـه یکـی از 
مهم تریـن آن هـا اسـت و البته بـا اسـتقبال خوبی کـه از این 
طرح شـده، برنامـه تولید حـدود 2300 مگاوات انـرژی تجدید 
پذیـر را بـه صنایع متقاضـی داده ایم. کمانی خاطرنشـان کرد: 
در حـوزه انـرژی تجدیـد پذیـر دو مرحله مناقصه برگزارشـده 
و تاکنـون هـزار و 800 مـگاوات برنـده مناقصـه بـوده کـه 
 407 حـدود  بـا  اصفهـان  اسـتان  در  مطلوبیـت  بیشـترین 
مـگاوات در 23 سـاختار بـوده اسـت. معـاون وزیر نیـرو ادامه 
داد: نیروگاه هـای خورشـیدی کـه تاکنـون راه انـدازی کردیم 
زیـر بیسـت مـگاوات بـوده و نیروگاه هـای صـد مگاواتـی در 
حـال تأسـیس نیـز داریـم اما ظرفیـت این نیـروگاه کـه قرار 
اسـت احـداث شـود در سـطح دنیـا جـزو نیروگاه های بسـیار 
بـزرگ اسـت و در کشـور نیـز بزرگ تریـن اسـت و امیدواریم 
فـوالد مبارکـه بتوانـد به موقـع عملیـات اجـرای آن را انجـام 
و تـا سـال آینـده فـاز اول را بـه بهره بـرداری برسـاند. وی 
همچنیـن خطـاب بـه مسـئوالن و مقام های اسـتان اصفهان 
گفـت: مراحـل اداری تحویـل زمیـن و صدور مجوزهـا برای 
اجـرای ایـن پروژه هـر چه سـریع تر انجام گیرد. معـاون وزیر 
نیـرو افـزود: وضعیـت فعلـی مـا در کشـور به گونـه ای اسـت 
کـه تنهـا حـدود هـزار و 25 مگابایـت انـرژی تجدیـد پذیـر 
در حـال بهره بـرداری داریـم و ایـن عـدد مناسـبی نیسـت. 
در حقیقـت اگـر قیمـت سـوخت واقعـی را در نظـر بگیریـم 
به صرفه تـر  پذیـر  تجدیـد  نیروگاه هـای  فعالیـت  به شـدت 
هسـتند. وی ادامـه داد: از طـرف دیگـر کشـور بـا نـا تـرازی 
در  گذشـته  سـال های  در  شـاید  کـه  شـده  مواجـه  انـرژی 
مـورد آن فکـر نمی شـد و فکـر می کردیـم بـه هـر میـزان 
کـه بخواهیـم گازداریـم و کارمان باید این باشـد کـه نیروگاه 
حرارتـی بزنیـم، امـا اکنـون و در این یکـی دو سـال بـه ایـن 
نتیجـه کامـًا ملمـوس رسـیده ایم کـه این گونـه وضعیتـی 
نیسـت. وی متذکـر شـد کـه در سـال 2010 حـدود بیسـت 
درصـد تولیـد انرژی سـاالنه در دنیا انرژی تجدیـد پذیر و 80 
درصـد آن فسـیلی بـود، در سـال 2022 ایـن رونـد برعکس 
شـده و بیـش از 80 درصـد ظرفیت منصوِب انـرژی جدید در 
دنیـا تجدیـد پذیـر اسـت. کمانی افـزود: در زمسـتان به دلیل 
افزایـش مصـرف گاز خانگی شـاهد کمبود بسـیار زیـادی در 
حـوزه تحویـل گاز بـه نیروگاه ها هسـتیم و مجبوریم سـوخت 
مایـع اسـتفاده کنیـم و تحویـل ایـن سـوخت یک طـرف و 
مسـائل آلودگـی از طـرف دیگـر کار را به جـای رسـانده کـه 
بایـد هـر چـه سـریع تر بـرای آن فکـری می کردیـم و ایجاد 
انرژی هـای تجدیـد پذیـر بهتریـن راهـکار اسـت. درواقع دو 
کار قابـل انجـام در دنیـا شناسایی شـده کـه شـامل توسـعه 
انرژی هـای تجدیـد پذیـر و بهـره وری انـرژی اسـت و هـر 
دو موضـوع مربـوط بـه سـازمان مـا می شـود، مـا نیـز دو 

برنامـه ده هـزار مگاواتـی بـرای توسـعه انرژی هـای تجدیـد 
پذیـر و کاهـش مصـرف در جهـت بهینه سـازی بـرق در نظر 
گرفته ایـم و در حـال اجـرای برنامه هـا هسـتیم، کـه امیدوارم 

در دولـت سـیزدهم بـه اهدافمان برسـیم.

اجتماعـی  مسـئولیت های  بـه  مبارکـه  فـوالد 
خود عمل کرده است

سـازمان  رئیـس  و  رئیس جمهـور  معـاون  لطیفـی  میثـم 
اسـتخدامی کشـور هـم در ایـن مراسـم بـا تأکیـد بـر اینکـه 
فـوالد مبارکـه در اسـتان اصفهـان در جهـت اجـرای پـروژه 
عظیـم ایجـاد نیروگاه خورشـیدی پیش قـدم شـده و اقدامات 
در  گفـت:  اسـت  قابل تقدیـر  کـه  داده  انجـام  ارزشـمندی 

حقیقـت ایـن شـر
کـت بـه مسـئولیت های اجتماعـی خـود عمـل کـرده اسـت 
و امیدواریـم تـا سـال آینـده فـاز اول احـداث ایـن نیـروگاه 
در  فّنـاوری  افـزود:  رئیس جمهـور  معـاون  شـود.  عملیاتـی 
حـوزه تولیـد انـرژی از طریـق خورشـید دائمـًا در حـال تغییر 
اسـت، ایـن در حالـی اسـت کـه کارشناسـان معتقدند کشـور 
می توانـد کل انـرژی دنیـا را با اسـتفاده از انرژی خورشـیدی 
تأمیـن کنـد و باید درزمینـه تولید انرژی و مصـرف به صورت 
امـروز  مـردم  چراکـه  شـود  انجـام  برنامه ریـزی  هم زمـان، 
بـه خاطـر آلودگـی هـوا ناشـی از شـرایط موجـود در مضیقه 
هسـتند. لطیفـی بابیـان اینکـه سـال گذشـته بـا مدیریـت 
مصـرف بـرق قطعـی بـرق در کشـور نداشـتیم، اظهـار کرد: 
کرمـان  و  یـزد  اصفهـان،  اسـتان های  در  خوبـی  اقدامـات 
اسـت.  شروع شـده  پذیـر  تجدیـد  انرژی هـای  تولیـد  بـرای 
وی همچنیـن متذکـر شـد که ایـران درزمینه شـدت مصرف 
انـرژی در سـطح دنیـا در رتبـه اول قـرار دارد کـه در ایـن 
زمینـه بایـد برنامه هـای مختلفـی درزمینـه عرضـه، تقاضـا، 
فرهنگ سـازی و... انجـام شـود و امـروز سـه وزارتخانه برای 
حل این مشـکل تاشـی جدی را در دسـتور کار قـرار داده تا 

بهـره وری سـبز را رقـم بزننـد.

فـوالد مبارکـه در ایجاد انـرژی تجدیـد پذیر 
پیش قدم است

سـید رضـا مرتضـوی اسـتاندار اصفهـان نیـز در مراسـم آغاز 
خورشـیدی  انـرژی  مگاواتـی  هـزار  یـک  نیـروگاه  احـداث 
کشـور بـا تأکیـد بـر اینکـه امـروز به صـورت هم زمان شـاهد 
کلنـگ زنـی مجموعـه 600 مگاواتـی نیـروگاه خورشـیدی 
مبارکـه،  فـوالد  بـا سـرمایه گذاری  در شهرسـتان کوهپایـه 
بـا  شاهین شـهر  شهرسـتان  در  مگاواتـی   200 مجموعـه 
سـرمایه گذاری شـرکت مپنـا و سـایر شهرسـتان ها ازجملـه 
ورزنـه، شـهرضا، نجف آبـاد، نطنـز، کاشـان، تیـران و کـرون 
و دهاقـان هسـتیم گفـت: بـا افتتـاح ایـن نیـروگاه عظیـم در 
کوهپایـه اضافـه بـر جبـران کسـری بـرق، از آلودگـی هـوا 

نیـز پیشـگیری می شـود. وی بابیـان اینکـه یکـی از مسـائل 
و مشـکاتی کـه گریبـان گیـر مـردم اسـتان اصفهـان بوده، 
آلودگـی هواسـت اذعان داشـت: آلودگی هوا دغدغه ای اسـت 
کـه اسـتان را بـا تعطیلـی مکـرر مواجـه کـرده اسـت هرچند 
مـردم  از سـامت  بـرای حفاظـت  راهکارهـا  از  یکـی  کـه 
محدودیـت در تـردد و آمـوزش اسـت اما همـه مأموریت های 
ما سـلبی نیسـت. اسـتاندار اصفهـان بیان کرد: بهبـود کیفیت 
سـوخت مصرفـی، بهبـود شـرایط و کیفیـت خودروهـا، بهبود 
فیلتراسـیون در صنایـع، توسـعه فضـای سـبز و دیگـر مـوارد 
ایجابـی اسـت کـه در دولـت  اقدامـات و مأموریت هـای  از 
سـیزدهم به عنـوان دولتـی که دغدغه سـامت مـردم را دارد 
بـا جدیـت دنبـال می شـود. وی ادامـه داد: اکنـون تنهـا 50 
مـگاوات انـرژی خورشـیدی در اسـتان تولیـد می شـود و بـا 
احـداث و بهره بـرداری از یـک هـزار مـگاوات انـرژی پـاک 
جهـش 20 برابـری ایـن حـوزه را بـا حضـور سـرمایه گذاران 
بخـش خصوصـی و حمایت هـای دولتی شـاهد خواهیـم بود. 
وی خاطرنشـان کـرد: در تفاهم نامـه ای کـه سـال گذشـته با 
سـازمان انرژی هـای تجدیـد پذیر کشـور منعقد شـد، اسـتان 
اصفهـان گام بلنـدی را بـرای تولیـد یک هزار مـگاوات تولید 
انرژی پاک در کشـور برداشـته اسـت و فـوالد مبارکه در این 
مسـیر پیش قـدم اسـت. اسـتاندار اصفهـان خاطرنشـان کرد: 
ایـن میزان یـک هزار مـگاوات از چهار هزار مـگاوات تکلیف 
کشـور در این حوزه اسـت که توسـط اسـتان اصفهـان انجام 
می شـود. مرتضـوی افـزود: پـس از پیگیری مکرر و تسـهیل 
اسـتان  در  خورشـیدی  نیروگاه هـای  احـداث  محـل  امـور، 
مشـخص و تـا مرحله انتخـاب پیمانکار و امـروز آغاز عملیات 
اجرایـی پیـش رفته ایـم و بـا ظرفیتـی کـه در اسـتان داریـم 
می توانیـم، بخـش عمـده ای از انـرژی کشـور را از طریـق 
انرژی هـای تجدیـد پذیـر و پـاک تأمیـن کنیم و هـوای پاک 
را بـه مـردم هدیه دهیم. اسـتاندار یادآور شـد: نیروگاه شـهید 
منتظـری به عنـوان یک نیـروگاه آالینـده به دلیل اسـتفاده از 
سـوخت مایع شـناخته می شـود بـا ظرفیت تولید انـرژی پاک 
در اسـتان انتظـار می رود ایـن نیروگاه وارد مراحل نوسـازی و 
دانش بنیـان شـود. مرتضـوی اضافه کـرد: در اسـتان اصفهان 
در پیـک مصـرف حدود یک هزارتا یک هـزار و 500 مگاوات 
به ویـژه در فصـل تابسـتان مصـرف انـرژی برق داریـم که به 
مـدار آمـدن این میـزان انرژی تجدیـد پذیر می تواند کسـری 
موجـود را جبـران و بـه جلوگیـری از آلودگی هـوا کمک کند.

فـوالد مبارکـه بـه دنبال توسـعه صنعت سـبز 
در کشور

محمـد یاسـر طیب نیـا مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکه که 
میزبـان اصلـی ایـن مراسـم بـود، نیـز پـای تریبـون رفـت و 
بـا تأکیـد بـر اینکـه شـرکت فـوالد مبارکه بـه دنبال توسـعه 
صنعت سـبز در کشـور اسـت در جمع مدعوین گفت: با توجه 

بـه شـرایط آلودگی هوا در کشـور، احداث چنیـن نیروگاه های 
خورشـیدی، بهتریـن گزینـه جایگزیـن بـرای نیروگاه هـا بـا 
راندمـان پاییـن بـوده کـه بسـیاری از کشـورهای دنیـا نیز به 
احـداث چنیـن نیروگاه هایـی روی آورده انـد. درواقـع شـرکت 
فـوالد مبارکـه بـرای حـل ایـن مشـکل نیـز در کنـار مـردم 
بـوده و بـرای حـل چالـش انـرژی و رسـیدن به هـوای پاک 
پـا بـه میـدان گذاشـته و در شـرق اصفهـان، پـروژه احـداث 
بزرگ تریـن نیـروگاه خورشـیدی کشـور به ظرفیت شـش صد 
مـگاوات را در آسـتانه دهـه فجر کلنگ زنی کرد تـا با احداث 
آن، ظرفیـت نیـروگاه خورشـیدی کشـور به دو برابـر افزایش 
یابـد. در حـال حاضـر ظرفیـت نیروگاه هـای خورشـیدی کل 
کشـور 450 مـگاوات اسـت ولـی ایـن پـروژه به تنهایی 600 
مـگاوات انـرژی تجدیـد پذیـر بـه بـرق خورشـیدی کشـور 
اضافـه می کنـد و صرفه جویـی 350 میلیـون مترمکعبـی گاز 
را بـه همـراه دارد کـه البتـه بـا مطالعـات و برنامه ریزی هـای 
انجام شـده، امـکان توسـعه ظرفیـت ایـن نیـروگاه تـا هـزار 
مـگاوات نیـز وجـود دارد. وی افزود: سـعی هم شـده ظرفیت 
ایـن نیـروگاه تـا پایـان سـال آینـده به صـد مگاوات رسـیده 
و بهره بـرداری از آن را شـاهد باشـیم. وی بـه اشـتغال زایی 
در احـداث ایـن پـروژه نیـز اشـاره کـرد و ادامـه داد: اجـرای 
ایـن پـروژه بـرای بیـش از 600 نفـر در زمـان اجـرا و 70 
نفـر در زمـان بهره بـرداری، اشـتغال زایی به صـورت مسـتقیم 
دارد. همچنیـن بـا توجـه به اینکه بسـیاری از تجهیـزات این 
نیـروگاه از طریـق تولیدکننـدگان داخلـی تأمیـن خواهد شـد، 
شـاهد اشـتغال زایی غیرمسـتقیم و رونـق صنعت برق کشـور 
در حـوزه تجدیـد پذیـر خواهیـم بـود. طیـب نیـا همچنیـن 
تنهـا سـرمایه گذاری  پـروژه  ایـن  اجـرای  متذکـر شـد کـه 
شـرکت فـوالد مبارکـه در این زمینه نیسـت و بـرای کاهش 
وابسـتگی بـه شـبکه، نیـروگاه 914 مگاواتی سـیکل ترکیبی 
شـرکت فـوالد مبارکـه در حـال احـداث اسـت کـه بیـش از 
60 درصـد پیشـرفت داشـته و در سـال آینـده دو واحد گازی 
در  می شـود.  مـدار  وارد  مـگاوات   614 ظرفیـت  بـه  جمعـًا 
حقیقـت شـرکت فـوالد مبارکه صرفًا یـک تولیدکننـده نبوده 
و هـدف خـود را فقـط رشـد در صنعـت نمی دانـد بلکـه برای 
حـل مشـکات زیسـت محیطی و تولیـد انرژی هـای تجدیـد 
پذیـر هـم تأثیرگـذار اسـت البتـه در سـنوات گذشـته نیـز در 
شـرکت فـوالد مبارکـه بـرای حل مشـکل آب، پسـاب هفت 
شـهر جمـع آوری شـد و امـروز تصفیه خانـه احـداث کرده ایم 
و بـا بازچرخانـی آب، توانسـتیم برداشـت آب را کاهش دهیم 
در  مترمکعـب  میلیـون   30 از  آب  مصـرف  کـه  به گونـه ای 
سـال، بـه 14 میلیـون مترمکعـب در سـال رسـیده اسـت و 
درنهایـت هـدف مـا ایـن اسـت کـه تـا سـه سـال آینـده بـا 
اجـرای پروژه هـای مختلـف، مصـرف آب در شـرکت فـوالد 
مبارکـه را بـه صفر برسـانیم. طیب نیا این نکتـه را نیز متذکر 
شـد که شـرکت فوالد مبارکه نعمت بسـیار بزرگی اسـت که 

علیرغـم همـه سـختی ها منافـع زیـادی بـرای مـردم داشـته 
و دارد کـه بایـد بـرای مـردم بازگـو و نمایـان شـود. شـرکت 
فـوالد مبارکـه همـواره در محیـط پیرامونی خود پیشـرو بوده 
و امـروز سـعی دارد پروژه هایـی را کـه تعریـف می کنـد حتمًا 
در ایـن دولـت بـه بهره بـرداری برسـاند و تـاش می کنـد 
درزمینـه انرژی هـای تجدیـد پذیـر نیـز پیشـگام و پیشـرو 
باشـد. مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه اشـاره ای نیـز بـه 
اجـرای پروژه های گوناگون در یک سـال گذشـته در شـرکت 
فـوالد مبارکـه کـرد و خاطرنشـان سـاخت: امروز بـرای هزار 
و صـد نفـر اشـتغال ایجادشـده که مراحـل اسـتخدام آن ها تا 
پایـان سـال جـاری بـه اتمـام می رسـد. همچنیـن در حـوزه 
دانش بنیـان طـی دو سـال اخیـر ایجـاد، 2000 شـغل را بـا 
منعقـد  و...  شـرکت ها  دانشـگاه ها،  بـا  کـه  تفاهم نامه هایـی 

کرده ایـم در دسـتور کار دارد.

فـوالد مبارکـه بـرای حـل مشـکالت همیشـه 
درصحنه است

اصغـر هدایـت فرمانـدار کوهپایـه نیـز در این مراسـم گفت:: 
فـوالد مبارکـه در حوزه هایـی که احسـاس می کند کشـور به 
حضـورش نیـاز دارد، بـرای حل مشـکل وارد صحنه می شـود 
و امـروز نیـز فـوالد مبارکـه طایـه دار تولیـد انـرژی پاک در 
کشـور اسـت. در حقیقـت فـوالد مبارکـه صرفـًا یـک بنـگاه 
صنعتـی نیسـت و ایـن شـرکت نقش آفرینـی مؤثـری در حل 
مشـکات کان کشـور دارد. وی متذکر شـد: احداث نیروگاه 
خورشـیدی در راسـتای تولیـد انـرژی تجدیـد پذیـر یکـی از 
نیازهـای اساسـی کشـور اسـت و خوشـحالیم که ایـن پروژه 
در شهرسـتان کوهپایـه اجـرا می شـود. درواقـع شهرسـتان 
کوهپایـه واقـع در منطقـه کویـری شـرق اسـتان اصفهـان 
آمـاده هرگونـه همـکاری بـا عاقه منـدان و سـرمایه گذارانی 
کـه تمایـل به سـرمایه گذاری در ایـن صنعت رادارند، هسـت 
چراکه اسـناد باالدسـتی و آمایش توسـعه اسـتان و شهرستان 
بسـتر مناسـب ایـن فعالیـت را در شهرسـتان پیش بینی کرده 
و مزیت نسـبی جغرافیای شهرسـتان در این خصوص اسـت. 
ایـن پـروژه یکـی از نیازهای اساسـی کشـور و اسـتان بوده و 
خوشـحالیم کـه فـوالد مبارکـه در اجـرای آن پیش قدم شـده 

ست. ا

از  اسـتفاده  آلودگـی  از  برون رفـت  راهـکار 
انرژی های تجدید پذیر است

رسـول موسـی رضایـی مدیرعامـل بـرق منطقـه ای اصفهان 
یکـی دیگـر از سـخنرانان ایـن مراسـم بـا تأکیـد بـر اینکـه 
در اسـتان حـدود 6 هـزار مـگاوات ظرفیـت تولیـد داریـم که 
همیشـه 2 هـزار مگاوات آن بـه دلیل کمبود سـوخت، کمبود 
آب و مشـکاتی کـه در ایـن حوزه وجود دارد در مدار نیسـت 
اذعـان داشـت: اصفهـان اگرچـه امـروز یکـی از شـهرهای 
صنعتـی بـزرگ اسـت، امـا یکـی از آلوده تریـن شـهرها نیـز 
به اجبـار  منتظـری  شـهید  نیـروگاه  در  به طوری کـه  هسـت 
سـوخت ماهـوت مصرف می شـود و راهکار برون رفـت از این 
مشـکات اسـتفاده از انرژی هـای تجدیـد پذیـر اسـت و باید 
بـه ایـن سـمت حرکت کنیـم. وی تصریـح کرد: ایـران برای 
توسـعه انرژی های خورشـیدی روی مدار مناسـبی قـرار دارد، 
در حـال حاضر ظرفیت نصب شـده نیروگاه خورشـیدی در کل 
ایـران حـدود 520 مـگاوات اسـت که سـهم اسـتان اصفهان 
بیش از 50 مگاوات اسـت و نزدیک به 10 درصد کل کشـور 
اسـت، ایـن مقـدار مربـوط بـه 14 نیـروگاه بـزرگ و 8 هـزار 
منطقـه ای  بـرق  مدیرعامـل  اسـت.  کوچـک  نیـروگاه   822
اصفهـان اذعان کـرد: حدود 10 هـزار مگاوات توسـعه انرژی 
تجدیـد پذیر در دسـتور کار وزارت نیرو اسـت کـه امروز هزار 
مـگاوات در منطقـه کوهپایه و منطقه شـرق اسـتان اصفهان 
فـوالد  خورشـیدی  نیـروگاه  پـروژه  و  خـورد  خواهـد  کلیـد 
مبارکـه اصفهـان به عنـوان بزرگ تریـن نیـروگاه خورشـیدی 
کشـور بـا ظرفیـت 600 مـگاوات احـداث خواهـد شـد. البته 
نیـروگاه شـرق اصفهـان نیـز یکـی از پروژه هـای در دسـت 
برنامـه اسـت و سـال ها اسـت کـه حـدود 60 هکتـار زمیـن 
آن را گرفته ایـم امـا بـه علـت عـدم وجـود سـرمایه گذار و 
مشـکات مالـی همچنـان مغفـول مانـده اسـت. وی متذکر 
شـد کـه در بـرق منطقـه ای اصفهان کـه در حوزه دو اسـتان 
زیرسـاخت های  اسـت،  بختیـاری  چهارمحـال  و  اصفهـان 
مناسـبی را در چنـد سـال گذشـته اجـرا کرده ایـم و اکنـون 
6 پسـت 400 نیـز در دسـتور کارداریـم کـه هـر پسـت حدود 
15 میلیـون دالر سـرمایه گذاری نیـاز دارد؛ در حقیقـت مـا در 
منطقـه اصفهـان نیـاز بـه زیرسـاخت های اساسـی و مهمـی 
داریـم و بایـد تاشـمان را بـرای محقـق شـدن ایـن اهداف 

کنیم. دوچنـدان 

معاون وزیر نیرو در کلنگ زنی احداث بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور:

فوالد مبارکه به دنبال توسعه صنعت سبز در کشور
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Hossein Amir Abdollahian, the 
Foreign Minister of Iran, held 
separate talks with the other 
countries’ authorities to discuss 
regional and global issues on 
the sidelines of the 26th meet-
ing of the ECO Council of Min-
isters in Tashkent on Tuesday.
In a meeting with Amir Abdol-
lahian, Shavkat Mirziyoyev, the 
President of Uzbekistan, whose 
country was a host to the con-
ference, praised Iran’s achieve-
ments in science and industry 
and declared that his country 
is eager to benefit from Iran’s 
expertise in different technolog-
ical fields.
They both exchanged views 

over bilateral relations as well 
as regional and global con-
cerns.
Amir Abdollahian highlighted 
the meeting’s main topics as 
the Uzbek president’s incoming 
trip to Iran, the Uzbek parlia-
ment speaker’s trip to Tehran 
in the upcoming spring, the 
second meeting of the Joint Se-
curity Cooperation Commission 
in Tehran, and the 15th meeting 
of the Joint Economic Cooper-
ation Commission of Iran and 
Uzbekistan. 
Additionally, he called for ex-
panding bilateral trade rela-
tions.
During a visit by Iranian Pres-

ident Ebrahim Raisi to Samar-
kand, where he attended a 
session of the Shanghai Co-
operation Organization (SCO) 
summit in summer, he empha-
sized the necessity of signing a 
preferential trade agreement to 
foster bilateral ties as well as 
activating the 18 documents 
signed between the two states, 
according to the Iranian Foreign 
Ministry’s website.
The president of Uzbekistan 
welcomed Tehran’s official in-
vitation to visit and conveyed 
greetings to both the Iranian 
president and Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei.

He remarked that relations be-
tween Iran and Uzbekistan are 
improving in several areas.
In order to create a roadmap 
for economic cooperation, the 
Uzbek president also requested 
that the foreign ministries of the 
two nations form a joint com-
mittee. Mirziyoyev also compli-
mented Iran’s advancements in 
science and business despite 
all the sanctions on the Islam-
ic Republic, stating Uzbekistan 
is eager to benefit from Iran’s 
priceless experiences in these 
sectors.
He also stressed the impor-
tance of putting the Samarkand 
agreements into action.
There is a bright future for mu-
tual ties, the Uzbek leader main-
tained.
 Mirziyoyev also stated that the 
issue of Afghanistan is a shared 
concern, declaring that the for-
eign ministers of Afghanistan’s 
neighbors would meet shortly 
in Tashkent to discuss opinions 
on the country’s condition.
Abdollahian meets his counter-
parts from Uzbekistan, Azerbai-
jan 
Amir Abdollahian also met his 
counterparts from Uzbekistan 
Bakhtiyor Saidov and Azerbai-
jan Jeyhun Bayramov on the 
sidelines of the ECO meeting on 
Tuesday.
They talked about bilateral is-
sues while reviewing the latest 
regional and international de-
velopments. 

“Iran prepared to host CICA for-
eign ministers meeting”
In a meeting on Tuesday, Amir 
Abdollahian also informed 
Kairat Sarybay, the secretary 
general of Conference on Inter-
action and Confidence Building 
Measures in Asia (CICA), that 
Iran is prepared to host a meet-
ing of CICA foreign ministers 
within the next three months.
Tehran places a high value on 
the CICA, he added. Amir Ab-
dollahian noted that there has 
been an increase in bilateral 
collaboration as seen by the Ira-
nian president’s attendance at 
the Astana Summit and support 
for the ratification of CICA.
For his part, Sarybay stressed 
that Iran is a significant mem-
ber of the group and partici-
pates constructively in its deci-
sion-making processes.
He further stated that the CICA 
Secretariat accepts the request 
by Tehran to host a meeting of 
foreign ministers as an essen-
tial step and does so with an 
open mind.
Iran willing to establish joint 
ventures in Tajikistan’s free 
trade zones 
 In a meeting with Sirojiddin 
Muhriddin, the Foreign Minis-
ter of Tajikistan, Iran’s foreign 
minister also expressed Teh-
ran’s willingness to establish 
joint ventures in Tajikistan’s free 
trade zones and provide the 
Central Asian country services 
from knowledge-based firms.

Abdollahian holds talks with top officials in Tashkent

Nouri verdict is po-
litically motivated
On Tuesday, the Parliament’s 
National Security and Foreign 
Policy Committee held a meet-
ing to assess the latest situation 
surrounding the case of Hamid 
Nouri who is held in Sweden 
on charges of being involved in 
prosecuting MKO members.
MP Abbas Golru said the meet-
ing was attended by the commit-
tee chairman, other parliamen-
tarians as well as government 
and judicial officials.
Golru highlighted that as of the 
time when Hamid Nuri was ar-
rested the Iranian organizations 
have been pursuing his issue.
He went on to say that a special 
emphasis has been put on sup-
porting his family and providing 
facilities for his family to see him. 
Based on an arrest warrant is-
sued by a Stockholm prosecutor 
in Sweden, Hamid Nouri was de-
tained in November 9, 2019.
 He underwent a protracted court 
hearing procedure that spanned 
several months and resulted in 
his life sentence.
He was given life sentence on 
July 14, 2022.
The MP also stressed that Hamid 
Nouri’s detention was unfair, and 
it is Iran’s duty to oppose the 
procedure and the unfair legal 
system in Sweden.
“Nouri’s attorneys have de-
nied all of the allegations made 
against him,” Golru continued. 
Golru said that Hamid Nouri’s 
appeals court was recently con-
ducted in Stockholm and that his 
lawyers did a commendable job 
of representing him. 
All of the witnesses who testified 
against Hamid Nouri in that court 
were members of the terrorist 
MKO group who also leveled 
charges against the Islamic Re-
public. 
Nouri’s lawyers also made an ef-
fort to explain the terrorist nature 
of the MKO before the appeals 
court.
The MP stated that the Swedish 
prosecutor, who violated notice-
able rules of international law 
in the court, was incapable of 
initiating investigations into the 
alleged crimes, and acted solely 
on allegations raised in reports 
presented to him in the appeals 
court. 
He went on to add that Tehran 
has urged the Swedish govern-
ment and its judiciary system 
to put an end to this “politically 
motivated” process.
“Formation of governing body 
for Iran-Russia ties is essential”
Golru also underscored the need 
for a bilateral regulatory body to 
monitor the numerous capacities 
for collaboration between Iran 
and Russia at bilateral, regional, 
and international levels.
The Russian State Duma chair-
man, Vyacheslav Volodin, led a 
parliamentary team to Tehran on 
Sunday and Monday. During his 
stay Iran and Russia held bilat-
eral parliamentary commission 
meeting.
MP Golru said in the Tuesday 
session of the Parliament Na-
tional Security and Foreign Poli-
cy Committee the latest status of 
bilateral relations between Iran 
and Russia were assessed.
The meeting was attended by 
Iran’s Ambassador to Russia Ka-
zem Jalali, he said.
He went on to say that bilateral, 
regional, and international ties 
between the two countries have 
expanded significantly, especial-
ly as a result of the president’s 
trip to Moscow and President 
Putin’s subsequent trip to Teh-
ran. 
However, he noted that there has 
not been a significant progress 
in economic sphere because 
Iran is not yet fully aware of Rus-
sia’s capabilities, so the issue 
needs to be examined and new 
approaches to a deeper under-
standing must be found.

Iran response 
prompted EU to 
retreat on IRGC 
designation: MP

An Iranian lawmaker has said 
that Iran’s response to the 
European Parliament’s reso-
lution on the Islamic Revolu-
tionary Guards Corps (IRGC) 
caused the EU to back down 
on the IRGC listing. 
The lawmaker, Jalal Rashidi 
Kouchi, told ICANA that the 
resolution was met with a 
serious response from Iran. 
The European Parliament un-
derstood that we will not hes-
itate to decisively respond to 
this resolution, Kouchi said. 
He was commenting on re-
cent remarks by EU foreign 
policy chief Josep Borrell 
who said that the EU can-
not designate the IRGC as a 
terrorist group just because 
they don’t like it. 
“Iran’s reaction to Europe’s 
wrong action regarding call-
ing the Islamic Revolutionary 
Guard Corps as a terrorist 
caused them to reconsider 
their behavior,” the lawmaker 
said. 
He added, “I believe that we 
should give a firm message 
to Europe that the cost of 
such a work will definitely be 
much higher for Europe than 
for Iran. Europe should know 
that its conditions are differ-
ent from America. It seems 
to have understood this dif-
ference to some extent.”
Iranian Foreign Minister 
Hossein Amir Abdollahian 
has highlighted the risks 
associated with the IRGC 
designation for Europe in 
an opinion piece for Al Ja-
zeera. “Branding the IRGC a 
‘terrorist organization’ would 
be a colossal mistake on the 
part of the EU – a mistake 
Iran cannot be expected to 
ignore. Such a designation 
would encroach upon Iran’s 
sovereignty, flouting inter-
national law and the Charter 
of the United Nations. Such 
a serious escalation would 
further undermine Europe’s 
trustworthiness in matters 
related to international se-
curity and have profound 
implications for the inter-
ests of European countries 
in the Middle East region,” 
he wrote. “Therefore, it is of 
paramount importance that 
rationality prevails within the 
European foreign policy es-
tablishment to avert another 
crisis.”
He stated, “Designating the 
IRGC as a terrorist organ-
ization would have many 
unwanted legal and political 
consequences for all in-
volved parties. This is why 
it is our conviction that dia-
logue and diplomacy is the 
best path forward. Construc-
tive engagement between 
Iran and Europe is essential 
for finding sustainable solu-
tions to disagreements and 
clarifying misunderstand-
ings. Engagement begets 
more engagement. Threats, 
on the other hand, will be 
met by a commensurate re-
action.”

Iranian furniture manufacturers have 
exported over $100 million worth of 
their products in the first nine months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-December 22, 2022), ac-
cording to the secretary of Iran Wood 
Industries Employers Association.
Ali Moghanlou said the country’s ex-
port of furniture in the mentioned nine 
months has been more than the total 
annual exports in the previous year, 
IRNA reported.

Speaking at a press conference on 
the sidelines of the 20th Exhibition of 
Home and Office Furniture, Decora-
tion and Interior Design, Machineries, 
Equipment and Accessories (MEDEX 
2023), Moghanlou noted that chip-
boards, MDA and HDF boards, and all 
kinds of sofas and furniture were the 
top exported items in the mentioned 
period. “We have very good producers 
in the country who have defined good 
development plans and with the quality 

development of products, more export 
opportunities can be presented for this 
industry,” he said. Also in the press 
conference, Hossein Norouzi, the sec-
retary of the Iran Furniture Manufac-
turers and Exporters Union said this 
industry accounts for eight percent of 
the country’s total employment. “Until 
10 years ago, more than 500 million 
dollars of furniture was imported into 
the country annually, but with the help 
of unions and associations and the co-
operation with the Industry Ministry in 
this area domestic production surged 
and imports decreased,” Norouzi said.
Earlier this year, Head of Iran Furniture 
Manufacturers and Exporters Union 
Hassan Ahmadian said the country 
has the potential to export $600 million 
worth of furniture annually.
According to Ahmadian, many coun-
tries including Azerbaijan, Armenia, 
Kazakhstan, Tajikistan, Oman, Qatar, 
Kuwait, Afghanistan, and even Russia 
are eager to buy Iranian furniture, but 
the producers in Iran are currently fac-
ing some problems mainly in the sup-
ply of raw materials.
The financial turnover of the furniture 
industry in Iran is more than eight bil-

lion dollars, and due to job creation and 
high added value, it is considered one 
of the valuable industries, Ahmadian 
said. He noted that more than 80,000 
industrial, guild, and service units op-
erate in the furniture industry and this 
industry accounts for more than eight 
percent of the industrial employment in 
the country.
He said his union has been trying to 
promote the domestic production of 
furniture in the country and prevent the 
imports of such products in order to 
support local manufacturers.
“In order to support domestic furni-
ture production and industry, we tried 
to limit the import of such products, 
so that annual imports in this sector 
decreased from 250 million dollars to 
about 10 million dollars per year. We 
managed to prevent about one billion 
dollars of revenue outflow in the last 
five years,” Ahmadian said.
The head of Iran Furniture Manufactur-
ers and Exporters Union further called 
on the government and the Industry, 
Mining, and Trade Ministry to take the 
necessary measures for the facilitation 
of the imports of raw materials needed 
in this industry.

Furniture exports exceed $100m in 9 months

Head of Iran’s Ports and Maritime 
Organization (PMO) discussed infra-

structural, transit, and training coop-
eration with the Japanese ambassa-

dor to Tehran on Tuesday.
During the meeting, Ali-Akbar Safaei 
and Aikawa Kazutoshi explored ways 
of developing cooperation in Iranian 
ports on the coasts of the Persian 
Gulf, the PMO portal reported.
Pointing to the long history of eco-
nomic and commercial coopera-
tion between Iran and Japan as two 
coastal countries, Safaei emphasized 
the development of infrastructure 
and transit cooperation and the 
strengthening of educational activi-
ties with Tokyo.
Kazutoshi for his part mentioned a 
recent visit to Iran’s southern Sha-
hid Rajaee Port, emphasizing the 
strengthening of mutual relations 
and maritime cooperation.
The ambassador stated that sea-
based development is one of the 
most important aspects of his coun-
try’s foreign policy, explaining that 

Japan attempts to expand its ties 
with other maritime nations through 
its smart ports.
Japan is interested to invest in Shahid 
Rajaee port in Hormozgan Province 
as they had previously negotiated for 
maritime cooperation in this port.
Shahid Rajaee Port can play an im-
portant role in the development of 
trade in the region as 80 percent of 
Iran’s transit is carried out through 
this port.
The port has many advantages and 
capacities including modern con-
tainer equipment for container ships, 
access to the railway network, the 
Bandar Abbas International Airport, 
and to the high seas.
Shahid Rajaee Port is also impor-
tant along International North-South 
Transit Corridor (INSTC) which main-
tains fast speed and great security for 
freight transit.

Tehran, Tokyo seek expansion of port, maritime co-op in Persian Gulf
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Iranian security forces have arrested a per-
son in the south of the country while was 
fleeing from the sea borders. Over the past 
weeks, the anti-revolutionary media out-
lets claimed that Hassan Firouzi underwent 
tortures and fell in coma as a result. They 
also allegedly said that he is on the verge 
of execution.  The anti-Iran media outlets 
published footage and audio files alleged-

ly attributed to him to prove their spurious 
allegations.Various strange stories were 
raised about him, including being tortured 
and falling into coma or being on the verge 
of execution! 
However, after careful investigations, the 
Judiciary announced in a notice that he is 
neither convicted for any charges leveled 
against him nor has any indictment.

Iran detains 
financial 
debtor while 
trying to flee 
the country

Iran raps U.S., im-
poses sanctions on 
EU, UK
Iran criticized the United 
States on Wednesday for its 
“hostile measures” and si-
multaneously imposed sanc-
tions on European Union 
and British individuals and 
entities. 
“Hostile measures by US 
regime against Iranians are 
countless. Different and di-
verse aspects of US admin-
istrations’ crimes against 
Iranian nation expose fake, 
political human rights ges-
tures US officials and in-
strumental use of #Human-
Rights,” Nasser Kanaani, 
spokesman for the Iranian 
foreign ministry, said in a 
Twitter thread. 
He added, “Devising coup 
d’état, providing support to 
8-year imposed war, inten-
tional downing of passenger 
plane, waging hybrid war-
fare, sponsoring #MKO ter-
rorists, imposing bans and 
maximum pressure against 
Iranians are only examples of 
US regime countless crimes 
against Iranian nation.”
He continued, “The reason 
behind US anger at #IRGC, 
spread of lies & baseless al-
legations against it is clear; 
IRGC is a pillar of Iranian na-
tional power, has humiliated 
apartheid #Zionist regime & 
disrupted US domineering 
strategies in the region.”
Also, the Iranian foreign min-
istry slapped new sanctions 
in EU and UK individuals 
and entities over “support-
ing terrorism and terrorist 
groups, instigating and en-
couragement to terrorist acts 
and violence against Iranian 
people, interference in do-
mestic affairs of the Islamic 
Republic of Iran, fomenting 
violence and unrest in Iran, 
dissemination of false infor-
mation about Iran and par-
ticipation in the escalation of 
cruel sanctions against Ira-
nian people as an economic 
terrorism.”
In  statement on Wednesday, 
the Iranian foreign ministry 
added, “The Islamic Republic 
of Iran meanwhile condemn 
the act of the EU and UK re-
gime for supporting, facilitat-
ing and denying from coun-
tering the destructive acts of 
aforementioned individuals 
and entities and that is vio-
lation of international obliga-
tions regarding combatting 
terrorism, announce that the 
acts of those on imposing 
and exacerbating cruel sanc-
tions is obvious violation of 
fundamental principles of 
international law set forth in 
the United Nations charter.”
The statement further said, 
“All relevant national institu-
tions of the Islamic Republic 
of Iran, consistent with the 
regulations adopted by the 
related authorities, will take 
appropriate measures, which 
are blocking of accounts 
and transactions in the Ira-
nian financial and banking 
systems, blocking of assets 
within the jurisdiction of the 
Islamic Republic of Iran as 
well as prohibition of visa 
issuance and entry to the ter-
ritory of the Islamic Republic 
of Iran, for effective imple-
mentation of the above-men-
tioned sanctions.”
The new list of sanctions 
included three European en-
tities and 22 individuals. It 
also included a UK entity and 
eight individuals. 

Journaling to Cope 
With Anxiety

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.verywellmind.com/journaling-a-great-tool-for-coping-with-anxiety-3144672

Journaling is a highly recommended 
stress-management tool. Journaling can 
help reduce anxiety, lessen feelings of 
distress, and increase well-being.1 It’s 
not just a simple technique; it’s an enjoy-
able one as well. 
There are many ways to journal and few 
limitations on who can benefit. You can 
begin journaling daily, weekly, or on an 
as-needed basis when stress gets to be 
too intense, and you can choose the jour-
naling method that works best for you. 
One way journaling can relieve stress is 
by helping you work through anxious 
feelings. Left unchecked, anxiety can 
lead to stress and rumination. Some of 
the roots of your anxiety can be mini-
mized through a bit of focused exami-
nation. 
Journaling can be a powerful tool for 

examining and shifting thoughts from 
anxious and ruminative to empowered 
and action-oriented. 
Journaling to Challenge Anxious 
Thoughts 
The goal of this process is to get your 
worries on paper so you can break the 
cycle of rumination, challenge those 
thoughts, and come up with ways to ad-
dress them. Here’s how to start. 
Write Your Worries 
Start by journaling for five to 15 minutes, 
and write about whatever is on your 
mind. Keep going until you feel you have 
written what needs to be said but haven’t 
delved into rumination. 
Describe the events that are currently 
causing difficulties for you. Keep in mind 
that with anxiety, sometimes it isn’t 
what is currently happening that causes 

stress, but the concerns you have about 
what could happen. 
Write about what is happening right 
now and make a note that what is real-
ly stressful for you is the possibility of 
what could happen next. This realization 
might bring stress relief in itself!
Reread and Re-Think 
As you review what you’ve written and 
reflect on your concerns, explore your 
options. Could things be different? Is 
there something that you could do to 
change your circumstances right now—
or to change your thoughts about your 
circumstances? 
Ask yourself questions like: 
• How likely is it that this will happen? 
How do you know? Are you sure?
• If what you fear does occur, could it be 
less of a negative experience than you 

think it would be? Could it be neutral or 
even positive?
• Is there a way you could use your cir-
cumstances to create a better outcome? 
Could you use what you have available 
to make the best of the potential chang-
es? Is there a change that could occur 
(or that you could create) that would be 
even better?
Challenging your thoughts can help 
you relieve anxiety. It helps you see that 
things are less likely to happen than you 
think, or they are not as bad as you think 
they could be.
Think Differently 
For each fear or concern you have, try 
to write at least one way (but preferably 
more) in which you could think about 
it differently. Generate a new story for 
yourself, even a new set of possibilities. 

Write these next to the fears that are in 
your head right now. 
Recall Your Strengths 
Think about the biggest challenges 
you’ve faced and overcome. Looking at 
your strongest, wisest moments, do you 
think you could use that same strength 
and wisdom to prevail in this potential 
challenge as well? 
What do you think you could learn from 
it? In what ways do you think you would 
gain strength as you face these new ob-
stacles? 
Thinking about your strengths and your 
best moments can help you to remem-
ber that, while you may not enjoy your 
current circumstances, you have the 
strength to handle what comes. You 
may find new strengths you didn’t know 
you had! 

The value of Iran’s non-oil exports 
rose 17.66 percent during the first 
10 months of the current Iranian cal-
endar year (March 21, 2022-January 
20, 2023), as compared to the same 
period of time in the past year, regis-
tering a new record high.
According to Mohammad Rez-
vani-Far, the head of the Islamic 
Republic of Iran Customs Adminis-
tration (IRICA), Iran exported about 
103 million tons of non-oil goods 
valued at $45.3 billion in the men-
tioned 10 months, also registering a 
2.93-percent increase in weight, IRIB 
reported. Liquefied natural gas was 
the main exported product in the said 
time span, accounting for 15.4 per-
cent of the total value of the exports.
Major export destinations of the Ira-
nian non-oil goods were China, Iraq, 
Turkey, the United Arab Emirates 
(UAE), and India, according to the 
official. The average value of each 
ton of exported goods has increased 

from $385 in the first 10 months 
of last year to $440 in the current 
year’s same period, which indicates 
a growth of 14.31 percent, the IRICA 
head said. The Islamic Republic also 
imported 31 million tons of non-oil 
commodities worth $48.5 billion in 
the first 10 months of the present 
year, with a 16.86-percent growth in 
value and a 7.6-percent decrease in 
weight, year on year. Corn, rice, soy-
beans, wheat, sunflower oil, barley, 
and soybean meal were among the 
items imported into the country in the 
said period, according to Rezvani-Far.
The United Arab Emirates was the top 
exporter to Iran in the mentioned 10 
months, followed by China, Turkey, 
India, and Germany.
The average value of each ton of im-
ported goods in the said 10 months 
was $1,571, which has grown by 
25.74 percent compared to the fig-
ure for the previous year’s same time 
span.

Iran’s 10-month non-oil exports hit new 
record high

Head of the National Iranian Oil Com-
pany (NIOC) has said his company 
plans to increase the country’s oil pro-
duction capacity to 5.7 million barrels 
per day (bpd) from the current 3.8 mil-
lion bpd, Shana reported.
Speaking on Tuesday in the signing 
ceremony of a contract between NIOC 
and a domestic company for increas-
ing the recovery factor of low-yield oil 
wells, Mohsen Khojasteh-Mehr said 
900,000 bpd of the mentioned capacity 
is going to be realized through recov-
ery-improvement projects.
According to the official, there are 
currently 6,000 low-yield wells in the 
country, among which 700 have been 
selected to be handed over to capable 
domestic companies for revival.
Khojasteh-Mehr said according to NI-
OC’s reviving program, the Petroleum 

Industry Innovation and Technology 
Park, a company responsible for the 
Oil Ministry’s innovation and technol-
ogy projects, has been put in charge 
of selecting the candid companies 
and $500 million has been allocated 
for this purpose. Petroleum Industry 
Innovation and Technology Park will 
supervise and coordinate works by do-
mestic startups and small companies 
on low-production oil wells.
“We have assessed the risk of the 
wells and identified and examined 
them, based on which they have been 
categorized as high-, medium-, and 
low-risk wells; every company can be 
awarded up to five wells for reviving 
according to their ability,” the NIOC 
head explained.
On Tuesday, the head of Petroleum 
Industry Innovation and Technology 

Park signed the first contract under 
the framework of the NIOC reviving 
program with a domestic knowl-
edge-based company named Diaco 
Energy.
The mentioned program is part of the 
company’s efforts to boost its daily 
output and exports of crude oil despite 
U.S. sanctions that have targeted both 
Iran’s oil sales and its investment in 
the development of new oilfields.
The signing of the contract with Diaco 
Energy comes two months after the 
NIOC denied rumors that it will use 
the services of Russian and Chinese 
companies to revive low-production or 
inactive oil wells in Iran.
Oil Ministry figures show reviving a 
low-production oil well costs around 
$1 million, around 90 percent cheaper 
than developing a new oil well.

The value of export from Qom province, rose 28 percent in 
the first nine of the current Iranian calendar year (March 
21- December 21, 2022), as compared to the same peri-
od of time in the previous year, according to a provincial 
official.
Akbar Ebdali Mohammadi, the head of the province’s In-
dustry, Mining and Trade Department, put the worth of 
nine-month export from the province at $263 million.
The official also said that the export from the province rose 
63 percent in terms of weight year on year.

As previously announced by Mojtaba Farhadi, the head 
of Foreign Trade Office of the province’s Industry, Mining 
and Trade Department, export from Qom province rose 92 
percent in the past Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20, 2022).
The official said that commodities worth $283 million were 
exported from the province in the past year.
He named metal products, rubber and plastic items, and 
foodstuffs as the main items exported from the province 
in the past year.

Export from Qom province rises %28 in 9 months yr/yr

Iran plans to raise oil output by 1.9m barrels in 8 years
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بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی-صادراتی 
شرکت  محل  در  اصفهان  دستباف  فرش 
نمایشگاه های اصفهان گشایش یافت. در مراسم 
روبان چینی این رویداد نمایشگاهی، رئیس مرکز 
ملی فرش ایران، رئیس صندوق ضمانت صادرات 
ایران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
اصفهان، مدیران کل سازمان صنعت، معدن و 
تجارت زنجان و اصفهان، رئیس گمرک و استاندارد 
اصفهان، نمایندگی وزارت امورخارجه اصفهان 
و فعاالن اقتصادی هنر صنعت فرش دستباف 

حضور داشتند.
 در بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف 
اصفهان مشارکت کنندگانی از استان های اصفهان، 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، 
گلستان، مرکزی، زنجان، قم، تهران، کردستان و 
چهارمحال و بختیاری حضور دارند. این نمایشگاه 
در فضایی بیش از ۶ هزار متر مربع فضای مفید 

نمایشگاهی برگزار شده است.
 بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی و صادراتی 
فرش دستباف اصفهان تا ۱۰ بهمن ماه به مدت ۶ 

روز از ساعت ۱۴ تا ۲۱ در محل نمایشگاه بین المللی 
اصفهان واقع در کمربندی شرق، منطقه روشن 
دشت برای بازدید عالقه مندان به هنر صنعت فرش 

دستباف دایر است.
در گردهمایی فعاالن حوزه فرش دستباف استان 
اصفهان و در مراسم تجلیل از پیشکسوتان این 
هنر صنعت، که امروز ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ در سالن 
اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان اصفهان برگزار شد، ضمن تجلیل از فعاالن 
پیشکسوت فرش دستباف، از سامانه نمایشگاه 
مجازی فرش دستباف اصفهان رونمایی شد. سایت 
نمایشگاه مجازی فرش دستباف که با محوریت 
نمایشگاه بین المللی اصفهان و در راستای بهره وری 
از تکنولوژی های نوین و تسهیل بازدید از رویدادهای 
نمایشگاهی برنامه ریزی، طراحی و پیاده سازی 
شده است به مدت سه ماه امکان دسترسی از این 
 سامانه را برای کاربران شبکه اینترنت به آدرس
 https://namaline.ir/carpex/home 

فراهم می کند.
مدیر عامل نمایشگاه بین المللی اصفهان در مراسم 

رونمایی از این سایت گفت: برگزاری بیست و 
پنجمین نمایشگاه فرش دستباف گواه اعتبار، 
اهمیت، جایگاه و سابقه طوالنی و درخشان این 
عنوان نمایشگاهی در شهر اصفهان است و بسیار 
خرسندیم که موفق به برگزاری بیست و پنج سال 
نمایشگاه فرش دستباف در کالنشهر اصفهان که 

یکی از کانون های فرش دستباف کشور است، 
شده ایم. راه اندازی سایت نمایشگاه مجازی فرش 
دستباف این امکان را برای سه ماه آینده برای 
بازدید کنندگان فراهم می کند که در هر نقطه ای 
از جهان امکان بازدید از نمایشگاه فرش دستباف 

را داشته باشند.
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معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری 
و استخدامی کشور گفت: بیش از هزار نفر از 
نخبگان تا پایان سال جاری در دستگاه های 
اجرایی کشور جذب می شوند. میثم لطیفی 
هنگام بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان اظهار داشت: دستکم پنج هزار نفر از 
نخبگان نیز در سال های آینده در دستگاه های 

اجرایی استخدام خواهند شد.

وی ادامه داد: نظام اداره کشور و آینده 
حکمرانی و آینده نگاری باید ترسیم شود تا 
در آینده الگوی متفاوتی از مدیریت را شاهد 
باشیم؛ خدمات دولتی در آینده باید از روی 
گوشی های تلفن همراه در دسترس عموم 
مردم باشد. وی خاطرنشان کرد: پیشرفت های 
قابل توجهی در حوزه دانش بنیان ها در کشور 
ایجاد شده و برای نسل های بعدی باید کارهای 

بانکی و خدمات اداری و اجتماعی را از طریق 
گوشی های تلفن همراه بتوانیم انجام دهیم. 
لطیفی بیان کرد: حمایت از حوزه علم و دانش 
همواره مورد تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی 
قرار داشته است و نتایج و ثمره های این اعتماد 
و حمایت ها را امروز در تشکیل بنیاد ملی 
نخبگان، معاونت علمی و فناوری و توجه به 
شرکت های دانش بنیان می توان مشاهده کرد. 
وی با بیان اینکه تحریم های اروپا بدلیل ادعای 
فروش پهباد به روسیه است، گفت: تحریم های 
اخیر اتحادیه اروپا بدلیل پیشرفت های ایران در 

عرصه های علم و فناوری انجام شده است. 
لطیفی افزود: هیچ مقطعی از تاریخ ایران را 
نمی توان یافت که اسلحه به کشوری فروخته 

باشد که بتواند موازنه را به هم بزند.
وی اضافه کرد: اولین نمونه پهبادهای ایرانی 
توسط دانشمندان و دانشجویان دانشگاه 
صنعتی شریف طراحی و ساخته شد. معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان استخدامی 
کشور در این نشست با تعدادی از مسووالن 
واحدهای دانش بنیان مستقر در شهرک علمی 

و تحقیقاتی اصفهان دیدار و گفت و گو کرد.

معاون رییس جمهورورییس سازمان اداری واستخدامی کشورخبرداد:

جذب بیش از هزار نخبه در دستگاه های اجرایی 

بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی-صادراتی فرش دستباف اصفهان در محل شرکت نمایشگاه های اصفهان گشایش یافت؛

اصفهان میزبان نمایشگاه شش هزار متری فرش

بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی-صادراتی فرش دستباف در روزهای 
5 تا ۱۰ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه اصفهان باحضور حداکثری فعالین 

اصفهانی این هنر-صنعت برگزار می گردد.
در نمایشگاه امسال ۱۲۰ مشارکت کننده شاغل در زمینه های تولید، فروش، 
صادرات و خدمات مرتبط با انواع فرش دستباف و نیز انجمن ها، اتحادیه ها، 
تشکل ها و مراکز علمی و آموزشی مرتبط با این صنایع دستی محبوب و 
کاربردی طی شش روز برگزاری حضور دارند. در بیست و پنجمین نمایشگاه 
فرش دستباف اصفهان سال جاری مشارکت کنندگانی از استان های اصفهان، 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، گلستان، مرکزی، زنجان، 
قم، تهران، کردستان و چهارمحال و بختیاری حضور دارند. این نمایشگاه در 
فضایی بیش از ۶ هزار متر مربع فضای مفید نمایشگاهی برگزار خواهد شد و در 
مقایسه با سال گذشته از نظر متراژ تغییرات چندانی نداشته، اما در مقایسه با سال 
گذشته غرفه های واگذار شده از نظر کیفیت و میزبانی از مشارکت کنندگان 

بزرگتری میزبانی می کند.
براساس برنامه ریزی های انجام شده در حاشیه این رویداد تخصصی برگزاری 
جلسه کارگروه صادرات را خواهیم داشت، همچنین در این دوره برنامه های 
جانبی متعدد شامل کارگاه های آموزشی، ارتباط دانشگاه و بازار و مدل های 
کسب و کار در حوزه تجارت فرش دستباف برگزار خواهد شد تا امکان معرفی 
بهتر این هنر صنعت در میان مخاطبان این رویداد نمایشگاهی و شهروندان 

عالقمند کشورمان به این هنر فاخر فراهم شود.
بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان از تاریخ 5 تا ۱۰ بهمن ماه 
در ساعات بازدید ۱۴ تا ۲۱ میزبان متخصصان، کارشناسان، عموم شهروندان، 
بازرگان ها، صاحبان مشاغل و دوستداران این هنر با اهمیت خواهد بود. 
همچنین در راستای رفاه حال شهروندان و براساس برنامه ریزی های انجام 
شده روز جمعه 7 بهمن ماه بازدید ویژه از ساعت ۱۰ تا ۲۱ واقع در کمربندی 
شرق، روبروی منطقه روشن دشت، نمایشگاه بین المللی اصفهان برپا می باشد.

نمایشگاه تخصصی-صادراتی فرش دستباف از 5 تا 10 
بهمن برپاست؛

حضور چشمگیر فعالین اصفهانی 
هنرصنعت فرش

گزارش
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: همزمان با ایام اهلل دهه 
مبارک فجر امسال ۱۰ واحد تولیدی و 
صنعتی در استان به بهره برداری می رسد. 
امیرحسین کمیلی افزود: برای بهره برداری از 
این طرح های صنعتی تولیدی افزون بر هفت 
هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده 
است. وی یادآور شد: با افتتاح و بهره برداری 
از این واحدهای صنعتی زمینه اشتغال 
مستقیم برای ۴۰7 نفر در استان فراهم خواهد 
شد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان اظهار داشت: طرح های یاد شده 
در شهرستان های اصفهان، شاهین شهر و 
میمه، شهرضا، نجف آباد، گلپایگان، برخوار و 

جرقویه افتتاح می شود.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، 
بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ 
با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال 
۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره 
برداری با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار 
میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی 

صنعتی ترین استان کشور به شمار می آید.

افتتاح 10 واحد تولیدی و صنعتی 
همزمان با دهه فجر امسال

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان خبر داد:

 خبر
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معاون هماهنگـی امور عمرانی اسـتانداری اصفهان با اشـاره بـه حقابه مغفول 
مانده تاالب گاوخونی، گفت: احیـای تاالب گاوخونـی از دغدغه های مدیریت 
اسـتان و روی میز ریاسـت جمهوری اسـت تا با همراهی همه مسـئوالن این 

تاالب در مرکز کشـور جان دوبـاره بگیرد.
مهران زینلیان در نشسـت تخصصـی معاونان محیط زیسـت و تنوع زیسـتی 
اسـتان های کشـور، اظهار کرد: ایـن روزهـا تعطیلی هـای پیاپی در اسـتان به 
دلیل آلودگی هوا اتفاق افتاده و سـایر معضالت زیسـت محیطی مثل خشـکی 
زاینـده رود و تاالب گاوخونـی بیش از پیش مـردم ما را بـر این باور رسـانده که 

باید در حفظ و توسـعه پایدار محیط زیسـت کوشـا باشـیم.
وی ادامـه داد: به اجبـار برای حفظ سـالمت مـردم آموزش تعطیل می شـود و 
ما میراث دار تصمیمات مدیران گذشـته هسـتیم و وظیفه ای سنگین بر دوش 
داریم تا با تصمیمات درسـت میـراث جاودانه ای را برای نسـل آینـده به یادگار 
بگذاریـم. معـاون هماهنگی امـور عمرانی اسـتانداری اصفهان، گفـت: بر این 
باوریم کـه می توانیـم تهدیدهـای زیسـت محیطی را به فرصـت تبدیل کنیم 
و با همراهـی افکار عمومـی برای گـذر از بحران و توسـعه همـه جانبه محیط 

زیسـت اقدامات اساسـی و زیربنایـی در پیش بگیریم.

به گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از روابـط عمومـی و امـور بین الملل اسـتانداری 
اصفهـان زینلیـان افـزود: بایـد بـا تصمیم گیری هـای درسـت، کارشناسـی و 
دغدغه مند سیاسـت صحیحی را در پیش بگیریم و در جهـت ارتقای فرهنگ 
عمومی در مسـائل زیسـت محیطی کـه از مهم ترین موضوعات اسـت تالش 

. کنیم
وی خاطرنشـان کرد: در اسـتان اصفهان پهنه های زیست محیطی و حفاظتی 
قابل توجهی داریم و ۲۱ منطقه محافظت شـده با ذخایر غنی زیسـت محیطی 

میراث باقی مانده که تالش ما حفظ و توسـعه این میراث ارزشـمند اسـت.

معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان مطرح کرد:

احیای تاالب 
گاوخونی روی میز 
ریاست جمهوری
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 معاون رئیـس جمهور و رئیس سـازمان امـور اداری و 
اسـتخدامی کشـور به همراه معاونـان خـود و مدیران 
اسـتانداری اصفهـان از ایـن شـهرک بازدید کـرد و از 
نزدیـک بـا توانمنـدی و دغدغه هـای شـرکت های 

دانش بنیـان و فناور آشـنا شـد.
میثم لطیفی معـاون رئیـس جمهور و رئیس سـازمان 
امـور اداری و اسـتخدامی کشـور بـه همـراه معاونان 
خـود و مدیـران اسـتانداری اصفهـان از این شـهرک 
بازدیـد کـرد و از نزدیـک بـا توانمنـدی و دغدغه های 

شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور آشـنا شـد.

حضـور 8 هـزار نیـروی متخصـص 
و  علمـی  شـهرک  در  دانشـگاهی 

تحقیقاتی اصفهان
قاسـم مصلحی، رئیـس شـهرک علمـی و تحقیقاتی 
اصفهـان، در این نشسـت بـا بیـان اینکه اولیـن مرکز 
رشـد کشـور در سـال ۱۳۷۲ در اصفهـان راه انـدازی 
شـد، اظهار کرد: در این شـهرک بیـش از 8 هـزار نفر 
نیروی خـاق و متخصص از جملـه 550 نفر با مدرک 
دکتـری حضـور دارنـد بنابرایـن الزم اسـت بـه ایـن 
سـرمایه اجتماعـی بـاال و ظرفیـت نخبگانـی موجود 
توجه شـود تا بتوان جلـو مهاجرت نخبـگان را گرفت. 
باید توجه داشـت که هزینه ایجاد اشـتغال در شهرک 

بـه مراتـب از متوسـط دولتی کمتر اسـت.

توسـعه علـوم انسـانی کاربـردی در 
قالب شرکت های خالق

وی افـزود: بـه منظـور تسـهیل فعالیت شـرکت های 
دانش بنیـان و فنـاور مسـتقر در شـهرک، تاسیسـات 
زیربنایـی الزم بـرای همه واحدها ایجاد شـده اسـت. 
اخیـراً سـاختمان جدیـدی نیـز بـه منظـور اسـتقرار و 
توسـعه شـرکت های خـاق و فعـال در زمینـه علوم 
انسـانی و فرهنگـی تجهیز شـده که بـا توجه بـه نرخ 

موفقیت ۷5 درصدی شـرکت های مسـتقر در شهرک 
می تواند نقـش پررنگـی در این عرصه داشـته باشـد.

رئیس شـهرک علمی و تحقیقاتـی اصفهان با اشـاره 
به سـاختار پرسنل شـهرک گفت: این شـهرک حدود 
80 نفـر پرسـنل سـازمانی دارد کـه فکـر نمی کنـم با 
توجه بـه حجم فعالیت هـا و ابعاد سـازمانی، سـازمانی 
به چابکی شـهرک علمی و تحقیقاتـی اصفهان وجود 
داشـته باشـدو تنها در یکـی از رویدادهـای بین المللی 
برگـزار شـده در ایـن شـهرک، نمایندگانـی از بیش از 
50 کشـور حضور داشـتند که فوایـد خوبی هـم برای 

کشـور داشت.
وی خاطرنشـان کرد: در تاش هسـتیم برای تسـری 
فرهنـگ اشـتغال دانش بنیـان بـه سـنین کـودک و 
نوجـوان، پـارک کـودکان را بـا ظرفیت هـای جدیـد 
احیا و طـرح راهیان پیشـرفت را برای دبیرسـتانی ها و 

دانشـجویان برگـزار نماییم.

نخبگان؛ عامل پیشرفت
میثـم لطیفـی، معـاون رئیـس جمهـور و رئیس 
سـازمان امور اداری و اسـتخدامی کشـور، نیـز در این 

نشسـت با تأیید وجـود فضـای نخبگانی در شـهرک 
علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان گفـت: سـرمایه گذاری 
هدفمند روی علم، عامل پیشـرفت اسـت. امروز ثمره 
حمایت مقـام معظـم رهبری از توسـعه علـم در قالب 
شـرکت های دانش بنیـان و تشـکیل بنیـاد نخبـگان 

قابل مشـاهده اسـت.

جـذب هـزار نخبـه در دولـت تـا پایان 
سال

وی بـا تاکیـد بـر جـذب نخبـگان در دسـتگاه های 

اجرایـی کشـور )دولـت( گفـت: نظـر دولت بـر جذب 
حداکثـری نخبـگان در دسـتگاه های اجرایی اسـت و 
برنامه ویژه ای برای ایـن کار دارد. در این راسـتا جذب 
یک هـزار نخبـه در دولت تـا پایـان سـال و در نهایت 
5 هـزار نخبـه طـی سـال های آتـی در برنامه هـای 

دولـت قـرار دارد.

لـزوم نقش آفرینـی دانـش بنیان ها در 
ترسیم آینده حکمرانی کشور

رئیـس سـازمان اسـتخدامی کشـور تصریـح کـرد: 
آینـده حکمرانـی، امروز بایـد ترسـیم و بر اسـاس آن 
برنامه ریـزی شـودو از آنجا کـه پیشـرفت های خوبی 
در عرصه دانش بنیان ها رخ داده، الزم اسـت بر اساس 
الگوهـای جدید حرکـت کنیم و بـا اسـتفاده از فضای 
نخبگانـی موجود شـرایط بهره ورتـر و روانتـری برای 
مـردم ایجـاد شـود. لطیفـی افـزود: اگر شـرکت های 
دانش بنیـان بتوانند در حـوزه حاکمیتی برای تسـهیل 
فعالیت مردم اقـدام کنند از آن حمایـت می کنیم. البته 
یـک دبیرخانـه بـرای مجموعه هـای اندیشـگاهی و 
شـرکت های دانش بنیان فعـال در این زمینه تشـکیل 
شـده اسـت که فعالیتـی متفـاوت بـا سـایر نهادهای 
مشـابه دولتی از بعد بروکراسـی اداری خواهد داشـت.
وی ادامـه داد: تحریم هـای امـروز اروپـا بـه دلیـل 
پیشـرفت های ایـران در عرصه هـای علـم و فنـاوری 
انجـام شـده اسـت. هیـچ مقطعـی از تاریـخ ایـران را 
نمی توان یافت که اسـلحه به کشـوری فروخته باشـد 
که بتوانـد موازنـه را به هـم بزند. ایـن در حالی اسـت 
که اولیـن نمونه پهبادهای ایرانی توسـط دانشـمندان 
و دانشـجویان دانشـگاه صنعتـی شـریف طراحـی و 
سـاخته شـده اسـت. معاون رئیـس جمهـور در پایان 
ایـن نشسـت از شـرکت دانش بنیـان بهیـار صنعـت 
سـپاهان بازدیـد کـرد و از نزدیـک بـا توانمندی های 

این شـرکت آشـنا شـد.
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دانشمندان یک ربات انسان نما 
ساخته اند که می تواند برای فرار 
از قفس تغییر شکل داده و به مایع 

تبدیل شود.
از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
ساینس آلرت، دانشمندان پیشرفتی 
در حوزه رباتیک داشته اند و موفق 
به ساخت رباتی تغییر شکل دهنده 
شده اند که می تواند از حالت مایع 
به فلز و بالعکس تغییر حالت دهد تا 
در محیط های سخت بدون مشکل 

حرکت کند.
که  کوچک  ربات های  این 
برای ساخت آنها از خیار دریایی 
الهام گرفته شده است می توانند 
هم نرم و هم سخت باشند و بر 
محدودیت های ربات هایی که 
تنها یک حالت دارند، غلبه کنند. 
بنابراین پتانسیل ارائه خدمات 
کاربردی بیشتری در زمینه هایی 
مانند مونتاژ الکترونیک و حتی 

پزشکی دارند.
این ربات ها می توانند مسیرهای 
دارای موانع را طی کنند، مواردی را 
به مدل هایی از معده انسان برسانند 
و حتی برای فرار از قفس به مایع 

تبدیل شوند.
پان  فنگ  چنگ  مهندس 
)Chengfeng Pan( از دانشگاه 
می گوید:  چین  در  هنگ کنگ 
توانایی جابجایی بین حالت مایع 
و جامد در ربات ها، عملکرد آنها را 

افزایش می دهد.
برای طراحی رباتی که بتواند 
چنین کاری انجام دهد، محققان 
به ماده ای غیرسمی نیاز داشتند 
که بتواند به راحتی بین حالت نرم و 
سخت در دمای محیط تغییر حالت 
دهد. آن ها به گالیم روی آوردند، 
فلز نرمی که نقطه ذوب آن ۲۹.۷۶ 
درجه سانتیگراد در فشار استاندارد 
است و این تنها چند درجه کمتر از 
میانگین دمای بدن انسان است. 
شما می توانید گالیم را تنها با نگه 
داشتن آن در دست خود ذوب کنید.

محققان یک ماتریس گالیم را 
با ذرات مغناطیسی ادغام کردند 
و چیزی ایجاد کردند که آن را 
»دستگاه انتقال فاز جامد-مایع 

مغناطیسی فعال« می نامند.
کارمل مجیدی، مهندس مکانیک 
ایرانی از دانشگاه کارنگی ملون، 
یکی از نویسندگان ارشد مقاله این 
تیم، می گوید: ذرات مغناطیسی در 

اینجا دو نقش دارند.
که  است  این  نقش ها  از  یکی 
ذرات مغناطیسی ماده را در برابر 
یک میدان مغناطیسی متناوب 
بنابراین  واکنش پذیر می کنند، 
می توانید از طریق القاء، مواد را گرم 
کنید و باعث تغییر فاز شوید. عاوه 
بر آن ذرات مغناطیسی به ربات ها 
امکان حرکت و تحرک در پاسخ به 

میدان مغناطیسی را می دهند.
محققان پس از اینکه برگشت پذیر 
بودن انتقال جامد به مایع ربات را 
آزمایش کردند ربات های کوچک 
خود را از طریق طیف وسیعی 
از آزمایش ها مورد استفاده قرار 
دادند. ربات ها می توانند از روی 
خندق های کوچک بپرند، از موانع 
باال بروند و حتی برای انجام وظایف 
مشارکتی در جابجایی اجسام چند 
بخش شده و دوباره یکپارچه شوند.

انسان نمای  نسخه  یک  آن ها 
کوچک نیز ساختند که به شکل 
یک لگو برای فرار از سلول کوچک 
زندان، از بین میله ها عبور می کرد.
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رباتی که مایع می شود 
و از قفس فرار می کند!

با همکاری یک محقق ایرانی 
صورت گرفت؛

خبرخبر

سرمقاله

جشن تجلیل از فارغ التحصیالن خارجی دانشگاه های ترکیه برگزار شد:

اعطای جایزه دانشگاه های ترکیه به استاد ایرانی
توسط یک شرکت فناور انجام شد:

تهیه نوشیدنی های فراسودمند از گیاهان دارویی

بازدید معاون رئیس جمهور از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛

دانش بنیان ها در ترسیم آینده حکمرانی کشور نقش آفرینی کنند
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دانـشبنیـان

دکتررضـا فرشـباف، اسـتاد دانشـکده 
کشـاورزی دانشـگاه تبریـز، جایـزه فـارغ 
التحصیـان خارجی دانشـگاه های ترکیه 

را دریافت کرد. تجلیـل از فارغ التحصیان 
خارجـی دانشـگاه های ترکیـه امسـال در 
پنج بخـش "علـوم و آکادمـی"، "اقتصاد"، 

"فرهنـگ و صنعـت"، "رسـانه" و"ادبیات" 
بـا حضوربیـش از ۲۰۰ فارغ التحصیـل 
خارجـی، دانشـجویان و دیگـر شـرکت 
کننـدگان از ۶۰ کشـور جهـان در شـهر 
اسـتانبول کشـور ترکیـه برگـزار شـد. 
درایـن مراسـم در بخـش علـوم و آکادمی 
دانشـکده  اسـتاد  فرشـباف،  ازرضـا 
کشـاورزی دانشـگاه تبریز به عنـوان یکی 
ازبرگزیـدگان بخـش علـوم وآکادمـی بـا 
حضوروزیرومعـاون فرهنـگ وتوریسـم، 
معـاون ریاسـت جمهـوری، رییـس فارغ 
التحصیـان خارجـی ورییـس سـازمان 
بـه  تجلیـل  ترکیـه  کشـور  سـنجش 
عمـل آمـد. فرشـباف، اسـتاد گرایـش 
حشره شناسـی- فیزیولـوژی حشـرات 
دانشکده کشـاورزی دانشـگاه تبریزاست 
و افتخاراتـی چـون انتخـاب سـه دوره 
پژوهشـگر برتـر دانشـکده و انتخـاب دو 
دوره اسـتاد نمونه دانشـکده را در کارنامه 
تحقیقاتـی خـود بـه ثبت رسـانده اسـت.

یکــی از شــرکت های فناوربــا اســتفاده 
ازروش تخمیــر، عصــاره گیاهــان 
دارویــی فراســودمند را بــه تولیــد 

رســانده اســت. عبــاس کریمــی، 
مدیــر بخــش تولیــد ایــن شــرکت 
ــت:  ــنا، گف ــا ایس ــو ب فناوردرگفت وگ

ــن  ــی ای ــای تحقیقات ــی از زمینه ه یک
شــرکت تهیــه عصــاره گیاهــان دارویی 
از طریــق روش تخمیراســت. تولیــد 
عصــاره چــای ســبز از طریــق تخمیــر 
قــارچ کامبوجــا یکی از ایــن محصوالت 
ــاره  ــن عص ــرد: ای ــار ک ــت. وی اظه اس
ــد  ــتفاده از فرآین ــا اس ــبز ب ــای س چ
تخمیــر موجــب خواهــد شــد کــه مواد 
ــی  ــود و خروج ــذف ش ــد ح ــر مفی غی
 ،B،D ایــن فرآینــد ویتامین هــای
آنتــی اکســیدان ها و اســیدآمینه ها 
و کلیــه مــواد مــورد نیــاز بــدن اســت.
ــر اینکــه عصــاره  ــد ب ــا تاکی کریمــی ب
تهیــه شــده از ایــن روش، یــک 
نوشــیدنی فراســودمند بــه شــمار 
ــر آن  ــاوه ب ــد: ع ــادآور ش ــی رود، ی م
ــب  ــن ترکی ــه ای ــی را ب ــا عصاره های م
اضافــه کردیــم کــه بــرای کاهــش 
ــد  ــه و کب ــکات کلی ــع مش وزن و رف

مفیــد اســت.
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شناسنامه

اولین روزنـامه اقتصـادی دو زبانه استان اصفهان

 منتهـا عدم در نظـر گرفتـن آمایش سـرزمینی و رعایـت دقیق اصول 
علمـی در پـاره ای از مـوارد مشـکاتی را فراهـم آورده اسـت اما این 
مشـکات به حـدی نبـوده ونیسـت کـه کل موضـوع را زیر سـئوال 
ببـرد امـا وجـود مدیریت هـای میـان بخشـی، تصمیـم سـازی های 
غیـر کارشناسـی ونگاه هـای سـازمان محور مشـکاتی را بـه همراه 
داشـته که با کمـی درایـت و برنامـه ریـزی منسـجم قابل حـل بوده 

وقطعـا هم هسـت.
تمرکز در مدیریـت اجرایی، داشـتن متولی واحد، ایجـاد کارگروه های 
سـرمایه گـذاری شهرسـتانی واسـتانی فعـال نـه اسـمی، انجـام 
فعالیت هـای میدانـی نـه تصمیم سـازی پشـت درهـای بسـته، خود 
داری از انجـام اعمـال مـوازی و خودسـرانه کـه بـدون شـک بـه جز 
هدر رفـت منابع حاصلی نداشـته و نخواهد داشـت گوشـه ای اندک از 
ان چیزی اسـت کـه می توانـد حداقل هـای مورد نیـاز تولیـد را فراهم 

نمایـد. شـهرک صنعتـی در جایی اسـتقرار یافتـه که مشـکل کم آبی 
و یا بـی آبـی بیـداد می کنـد و تولید کننـده مسـتقر را بـا رنج فـراوان 
همـراه کـرده اسـت در صورتی که بـا یـک جانمایـی علمـی و بدون 
دخالـت سـایر پارامترهـای غیـر تخصصـی کـه متاسـفانه زورشـان 
از پارامترهـای علمـی باالتـر اسـت می شـد از بـروز چنیـن مشـکل 

ومعضـل دسـت سـاخته ای ممانعـت کرد.
شـهرک صنعتی بر طبق قاناون بایـد زمینه فعالیـت واحدهای صنعتی 
مسـتقر از حیث )زمین، آب، بـرق، گاز، طراحـی و ......( را فراهم نماید 
تا یک سـرمایه گـذاز بـا فراغ بـال اقـدام بـه سـرمایه گـذاری نماید. 
سـئوالی کـه اینجا مطـرح می شـود آن اسـت که یـک ده آبـاد بهتر از 

صد شـهر خراب می باشـد، اسـت.
یک پیمایـش میدانی و نـگاه گذرا به آمـار تعداد شـهرک های صنعتی 
ایجاد شـده طی سـالیان اخیر در بهترین وخوشـبینانه تریـن حالت به 

لـزوم حرکـت بـه سـمت صنعـت را نویـد می دهد وایـن کـه همگان 
با هـر فکـر ونظری بـه جایـگاه صنعـت وتولیـد و اشـتغال پایـدار پی 
برده انـد و ان را از واجبـاب کشـور عزیز اسـامی مان می داننـد. احصا 
مشـکل شـهرک های صنعتـی و تـاش بـرای رفـع آن و تمرکـز بـر 
مهندسـی سـازی، زیبـا سـازی و فراهـم نمـودن حداقل هـا می تواند 
نوید شـهرک صنعتی زنده و پویا را در بر داشـته باشـد. رعایت مباحث 
و ضوابط زیسـت محیطی در اسـتقرار شـهرک های صنعتی با داشـتن 
چشـم انداز بلنـد مـدت می توانسـت ومـی توانـد از بـروز بسـیاری از 
مشـکات کنونی که بـرای رفـع آن ناچار به برگزاری سـتاد تسـهیل 
و رفـع موانـع تولیـد حداقـل در ایـن زمینـه بـا آن درگیـر هسـتیم را 

فراهـم نماید.
آینـده نگـری، توجه بـه مباحـث جمعیتی، وضعیـت زیر سـاخت های 
موجـود، آینـده و مـورد نیـاز و در یـک کام آمایـش سـرزمینی 

می توانسـت و می توانـد در زمینـه احـداث و توسـعه شـهرک های 
صنعتـی چراغـی روشـن باشـد.

شـرکت شـهرک های صنعتـی بـا دارا بـودن بسـته های مشـوق 
سـرمایه گذاری ضمن جذب سـرمایه گـذاران زمینـه توزیـع تولید در 
سراسـر کشـور را بـا در نظرگرفتـن پتانسـیل ها فراهم نماید. شـرکت 
شـهرک های صنعتـی بایسـتی بـر طبـق قانـون در راسـتای توسـعه 
متـوازن، مناطـق کمتر توسـعه یافتـه و کمتـر برخـوردار را در اولویت 
قرار داده تا ضمـن ایجاد اشـتغال پایـدار زمینه عدم مهاجـرت نیروی 
کار را فراهـم نماید. نقش شـهرک های صنعتـی در ایجاد بسـتر تولید 
امـری غیـر قابـل انـکار می باشـد. باز هـم مـی گویـم و اعتقـاد قلبی 

دارم کـه مـا می توانیـم. 

کارشناس ارشد صنعت 


	1259-1-
	1259-2-
	1259-3-
	1259-4
	1259-5
	1259-6-
	1259-7-
	1259-8-

