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استان اصفهان
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

٢

فرمانده نیروی زمینی سپاه در یادواره شهید اصغر الوی و شهدای زرهی اصفهان:

دوران دفاع مقدس به مردم شناسانده نشده است

Everything 
you need to 
know about 
green beans
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رئیس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

اجرای طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن در اصفهان
٢

 
انســان بــا ســاکن شــدن در مکان هایــی کــه 
دسترســی اش را بــه آب و غــذا آســان می کــرد یــک 
ــط  ــدک توانســت محی ــدک ان جــا نشــین شــد و ان
پیرامــون خویــش را توســعه بخشــد. گرد هــم آمدن 
جمعیــت در یــک مــکان شــرایطی را فراهــم آورد تا 
افراد بــا یکدیگــر ارتبــاط بیشــتری داشــته باشــند و 
بــا افزایــش فعالیت هــای انســان ســکونتگاه ها نیــز 
گســترده شــدند و شــهرها از دل ســکنه های ابتدایی 
بــه منظــور پیشــبرد اهــداف انســان بــه وجــود آمد و 

جامعــه مدنــی شــکل گرفــت.

 بــا پیدایــش مدرنیتــه ســبک زندگــی انســان 
ــد  دگرگــون شــد و شــهرها نخســتین عاملــی بودن
کــه در جریــان مدرنیتــه چهــره جدیــدی بــه خــود 
گرفتند و هــر قــدر کــه مدرنیتــه در باورهای انســان 
ــتخوش  ــز دس ــهرها نی ــت ش ــود باف ــد می نم رش

تغییــر می شــد. 
ــی  ــیار مهم ــل بس ــت دو عام ــاد و سیاس ــا اقتص ام
هســتند کــه در بــه وجــود آمــدن شهرســازی مدرن 
ــه  ــهرهایی ک ــه ش ــه طوریک ــته اند ب ــش داش نق
ــوده از برنامه  سیاســت و اقتصاد عامل رشــد آن هــا ب

ــه ســایر  ــری نســبت ب ریزی هــای شــهری دقیق ت
شــهرها برخوردارنــد و فضــای بصــری مدرن تــری 
ــع امــروزه شــهرها  ــده می شــود. در واق در آن هــا دی
ــی  ــت زندگ ــطح کیفی ــردن س ــاال ب ــور ب ــه منظ ب
ــوم،  ــی آداب و رس ــد و تمام ــعه می یابن ــان توس انس
باورهــا، ســنت ها و فرهنــگ یک کشــور در شــهرها 
تجلــی پیــدا می کنــد و بــه عبارتــی شــهرها هویــت 

ــوند. ــوب می ش ــور محس ــک کش ــی ی فرهنگ

کارشناس شهرسازی

نوشین رواقی
سرمقالـــه
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شهرسازی مدرن هویت فرهنگی هر کشور
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اظهارنظرهای ضد و نقیض درباره اعالم وصول یک استیضاح

یک وزیر صمت
و نماینده ها در دو سمت!

آنچه در کشورهای خاورمیانه فرصت است و تهدید؛

نفرین های نفت اجتناب ناپذیر
اما قابل درمان!

آنچه می تواند فرصت جوان سازی جمعیت باشد؛

تبدیل شدن ازدواج
به مطالبه ملی!
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رئیس کل گمرک ایران در آیین افتتاح ساختمان جدیدگمرک اختصاصی ذوب آهن:

حمایت از صادرات ذوب آهن اصفهان 
حمایت از تولید ملی است

چهره روز

 بیش از ۴۰۰ نفر از کنسرت شهرام ناظری
در کاشان استقبال کردند؛

استقبال بی نظیر از استاد ناظری

٢

کنسرت شهرام ناظری استاد پیشکسوت آواز مقامی و موسیقی 
سنتی ایران با استقبال افزون بر ۴۰۰ نفر در سرای عامری های 
کاشان برگزار شد. قیمت بلیت کنسرت استاد ناظری در سرای 
عامری های کاشان از ۲۹۰ تا ۴۳۰ هزار تومان با ظرفیت پذیرش 

۴۰۰ نفر بود که همه بلیت ها به صورت اینترنتی به فروش رفت.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاري مناقصات 

و آئین نامه معامالت شرکت ، ازطریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.ir دریافت و حداکثر  تا پایان 
وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/04/18 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف- ضمانت نامه) 
خود را به نشانى: اصفهان،  میدان آزادى، خیابان مالصدرا، برق منطقه شش شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، طبقه اول  

دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
         http://tender.tavanir.org.ir             : سایت  اینترنتی معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir           : سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir     :سایت  اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 36685084-031واحد  مناقصات و خرید و جهت آگاهى بیشتر درمورد الزامات، 
اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 36692771 -031 اداره مهندسى تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:    مرکز  تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768 -021 
تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
*مناقصه گران جهت به روز رسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى 

تماس حاصل فرمایید)
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى خود 

محفوظ مى دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با 
واحد مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به 

عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
* به مدارك ، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.   

* سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

مناقصه  پوششی و تجهیز پست و نیرورسانی به متقاضیان و رفع حریم در محدوده امور برق منطقه شش شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
مناقصه 

مرجع

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشائى  
اسناد ارزیابى 

کیفى

بازگشایى 
پاکات 
مناقصه

مبلغ تضمین

4011403520010938860000031401/04/041401/04/081401/04/181401/04/201401/04/201,141,000,000

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

آگهى مزایده اجاره
اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره فضاى بالاستفاده خود از طریق مزایده عمومى و با جزییات مندرج در اسناد مزایده 

با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) به شرح ذیل اقدام نماید.

تذکر مهم:
1- کلیه شرکت کنندگان باید حداکثر تا تاریخ مهلت دریافت اسناد نسبت به ورود به سامانه اقدام و مورد اجاره منتخب خود را به کار قابل اجاره جهت انجام مراحل بعد منتقل 

نمایند. در غیر اینصورت امکان شرکت در مزایده نخواهد بود.
2- کلیه مزایده گران الزاما باید قبل از واریز ودیعه و پیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره شامل آگهى مزایده عمومى و شرایط اختصاصى اقدام نمایند.

3- کلیه مزایده گران باید داراى صالحیت و مدارك تعیین شده در آگهى عمومى مزایده باشند.
4- در صورتى که برنده مزایده فاقد مدارك خواسته شده در آگهى مزایده باشد ودیعه شرکت در مزایده وى به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد.

5- فقط رشته هاى اعالم شده در صفحه مورد اجاره در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و در آگهى عمومى مزایده مورد تایید مزایده گذار مى باشد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:

1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت بوده و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل مشاهده و دریافت اسناد مزایده، بارگذارى مستندات مزایده گران، 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.

2- کلیه اطالعات مورد اجاره در صفحه مورد اجاره سامانه قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره 41934-021 مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه تماس حاصل نمایند.

*اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است. 
*جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36693157 اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان واحد برونسپارى تماس حاصل نمایید.

تاریخ نام مزایده
انتشار

مهلت دریافت 
اسناد تا تاریخ

پایان زمان ارسال 
پیشنهاد قیمت

تاریخ 
شماره مزایده در شماره مورد اجارهبازگشایى

سامانه

اجاره کارگاه آموزشى به مساحت تقریبى 144 
1401/4/41401/4/181401/4/291401/4/3051010033430000295001003343000005مترمربع در مرکز تیران و کرون

اجاره کارگاه آموزشى در مرکز نساجى اصفهان به 
1401/4/41401/4/181401/4/291401/4/3051010033430000285001003343000005مساحت تقریبى 75 مترمربع

اجاره کارگاه آموزشى تراشکارى با تجهیزات در مرکز 
1401/4/41401/4/181401/4/291401/4/3051010033430000275001003343000005برادران نطنز به مساحت تقریبى 200 مترمربع

اجاره کارگاه آموزشى شماره 2 مرکز خواهران نطنز به 
1401/4/41401/4/181401/4/291401/4/3051010033430000265001003343000005مساحت تقریبى 60 مترمربع

اجاره کارگاه آموزشى به مساحت تقریبى 266 
مترمربع و زمین مجاور آن به مساحت تقریبى 670 

مترمربع
1401/4/41401/4/181401/4/291401/4/3051010033430000305001003343000005

شناسه: 1340614

(نوبت اول)

آگهى فراخوان پیمانکارى 
شرکت کشت و صنعت مجتمع  امداد

 سپاهان گلدشت(سهامى عام)
درنظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذاى پرسنل خود را از طریق پیمانکارى، به 
یک نفر آشپز، واگذار نماید. متقاضیان  مى توانند حداکثر تا مورخ 1401/04/11 

ساعت 12 جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
آدرس: اصفهان – نجف آبــاد- کمربندى خمینى شــهر – بعد از ورودى 

گلدشت- پشت آرامستان باب الرحمه 
تلفن : 42750300-031 و 2-91094261-031  داخلى 183

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

   031 - 32274793          32274792  

سایت ثبت آگهى مفقودى 
agahinaslefarda.ir :

021 - 88016649         88356308          

09131130553322745063227450632274506تلفن سفارش آگهى:
32274507



در شـــهر
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مدیـر منطقـه یـک شـهرداری اصفهان 
بـه تشـریح ویـژه برنامه های شـهرداری 
منطقـه در سـالروز شـهادت آیـت اهلل 
بهشـتی و ۷۲ تـن از یارانـش پرداخـت.

میثـم بکتاشـیان در گفت وگو بـا خبرنگار 
ایمنا بـا بیـان اینکـه گرامیداشـت یـاد و 
خاطره شـخصیت های برجسـته انقالب 
همچـون شـهید آیـت اهلل دکتر بهشـتی 
یـک حرکـت جریان سـاز فرهنگـی در 
جامعه اسـت، اظهار کـرد: شـهید مظلوم 
آیت اهلل دکتر بهشـتی یکـی از مهمترین 
شـخصیت ها و از ارکان انقالب اسـالمی 
هسـتند کـه حتـی شـهادت ایشـان بـه 
همـراه ۷۲ تـن از یارانـش جریان سـاز و 
اثرگذار بـود، در همین راسـتا منطقه یک 
شـهرداری اصفهـان ویـژه برنامه هـای 
راسـتای  در  را  متنوعـی  و  متعـدد 
گرامیداشـت هفتـم تیرمـاه، سـالروز 
شـهادت شـهید مظلـوم آیـت اهلل دکتـر 
بهشـتی و ۷۲ تـن از یارانـش بـه منظـور 
تبیین افکار و دیدگاه های شـهید آیت اهلل 

دکتـر بهشـتی در نظـر گرفتـه اسـت.
وی افـزود: همایش بزرگداشـتی ششـم 
تیرمـاه با عنـوان »تربیت بهشـتی؛ نقش 
آزادی در تربیـت کـودک و نوجـوان« بـا 
سخنرانی دکتر حبشـی همراه با رونمایی 
از تعـدادی از کتاب هـای تـازه منتشـر 
شـده شـهید آیـت اهلل دکتـر بهشـتی در 
سـالن همایش هـای کتابخانـه مرکـزی 
عمـوم  ویـژه  اصفهـان  شـهرداری 

همشـهریان برگـزار خواهـد شـد.
مدیـر منطقـه یـک شـهرداری اصفهان 
بـا بیـان اینکـه هفتـم تیرمـاه دو ویـژه 
برنامه متفاوت در نظر گرفته شـده است، 
خاطرنشـان کـرد: نشسـتی بـا موضـوع 
روایتـی از زندگی نامه آیت اهلل بهشـتی با 
سـخنرانی خواهر شـهید بهشـتی و مدیر 
کل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری 
اصفهان در خیابان آیت اهلل بهشتی، خانه 
فرهنگ شـهید بهشـتی از سـاعت ۹: ۳۰ 

الـی ۱۲ برگـزار خواهد شـد.
بکتاشـیان بـا اشـاره بـه عالقه مـردم به 
شـخصیت شـهید بهشـتی و ضـرورت 
گرامیداشت شـخصیت این شهید مظلوم 
با توجه به شـخصیت ملـی و فراملـی او، 
تصریـح کرد: جلسـه بـا حضـور نخبگان 
شهر، با سـخنرانی آیت اهلل طباطبایی نژاد 
نماینده ولی فقیـه در اسـتان و امام جمعه 
اصفهان، حجت االسـالم جعفری رئیس 
کل دادگسـتری اسـتان و دکتر ابراهیمی 
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان 
اصفهان از سـاعت ۱۸ الـی ۲۰ روز هفتم 
تیـر در خانـه فرهنـگ شـهید بهشـتی 

برگـزار خواهد شـد.
وی از برگـزاری برنامه هـای جنبـی بـا 
محوریـت فضـای مجـازی و بـا موضوع 
زندگـی شـهید بهشـتی خبـر داد و گفت: 
در سـطح شـهر به مناسـبت هفتم تیرماه 
تصویـر نوشـته هایی از شـهید بهشـتی 
منتشر خواهد شـد، همچنین کلیپ هایی 
بـا موضـوع شـهید بهشـتی و سـخنان 
ایشـان همچنین دیدگاه یاران و دوستان 
ایـن شـهید بـزرگ تهیـه و تدوین شـده 
اسـت کـه در فضـای مجـازی منتشـر 

می شـود.

ویژه برنامه های 
سالروز شهادت 

آیت اهلل دکتر بهشتی

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان 
تشریح کرد:

معـاون حمل ونقـل و ترافیـک شـهردار 
بـه  سـرویس دهی  گفـت:  اصفهـان 
نمازگـزاران جمعـه از طریـق ثبت نـام در 
 )my.isfahan.ir( »سـامانه »اصفهان من

انجـام می شـود.
گفت وگـو  در  حق شـناس  حسـین 
بـا خبرنـگار ایمنـا، اظهـار کـرد: پیـرو 
هماهنگی هـای انجـام شـده و جلسـات 
متعـدد حـوزه معاونـت حمل ونقـل و 
ترافیک شـهرداری اصفهـان در خصوص 
سـاماندهی و بهینه سـازی ایـاب و ذهـاب 
نمازگـزاران نمـاز عبـادی سیاسـی جمعه 
همچنیـن اعتـالی امـور فرهنگـی نمـاز 
جمعـه در مناطـق شـهرداری، مقـرر شـد 
جهت رفاه و سـرویس دهی بـه نمازگزاران 
از طریـق ثبت نـام در سـامانه »اصفهـان 

مـن« )my.isfahan.ir( اقـدام شـود.
وی در تشـریح این خدمـت جدیـد، افزود: 
در شـهر اصفهان فریضه عبادی سیاسـی 
نمازجمعـه در پنـج محـل برگزار می شـود 
که شـامل: مصالی بزرگ اصفهـان برای 
شـهروندان ایـن کالن شـهر، همچنیـن 
در سپاهان شـهر، رهنـان، خوراسـگان و 

ملک شـهر اسـت.
معـاون حمل ونقـل و ترافیـک شـهردار 
قدیـم  از  کـرد:  تصریـح  اصفهـان 
تـردد  بـرای  اتوبـوس  سـرویس های 
نمازگـزاران نمازجمعه در نظر گرفته شـده 
بود کـه از مسـیرهای مشـخص شـده ای 
قبل و بعـد از نماز جمعـه بـرای جابه جایی 
نمازگـزاران اسـتفاده می شـد، امـا در ایـام 
کرونـا ایـن سـرویس ها کمتر و مسـافران 

آن نیـز بـه مـرور کاهـش یافـت.
وی گفـت: بـا فروکـش کـردن کرونـا، 
شرکت واحد اتوبوسـرانی اصفهان و حومه 
آمادگـی خـود را اعـالم کـرد کـه بنـا بـر 

تقاضای مسافران، سـرویس های اتوبوس 
را برای نمازگـزاران اعزام کند، لـذا در اداره 
هوشمندسـازی معاونـت حمل ونقـل و 
ترافیک شـهرداری اصفهان بـرای پربازده 
شـدن سـرویس های اتوبـوس و خدمـات 
مناسـب تر بـه شـهروندان، سـامانه ای 
طراحی شـد که از طریـق آن نمازگـزاران 
می تواننـد بـا ثبـت اطالعاتـی همچـون 
محـل زندگـی، مسـجد نزدیـک محـل 
سـکونت و محـل نمـاز جمعـه مقصـد، 
تقاضای خود را برای اسـتفاده از سـرویس 

اتوبـوس ثبـت کننـد.
وقتـی  اینکـه  بیـان  بـا  حق شـناس 
 my.isfahan.ir نمازگـزاران بـه سـامانه
مراجعه می کننـد، در صفحه نخسـت، میز 
خدمت سـرویس نماز جمعه قابل مشاهده 
اسـت و به سـادگی بـا اطالعاتی کـه ثبت 
می شـود، می توانند درخواسـت سـرویس 
را ثبـت کننـد، خاطرنشـان کـرد: پـس از 
اینکـه تقاضـای شـهروند در سـامانه ثبت 
شـد، مسـیریابی انجام و بـر اسـاس تعداد 
درخواسـت ها اتوبـوس در نظـر گرفتـه 
می شـود، البته به افـراد درخواسـت کننده 
نیـز تمـاس گرفتـه می شـود تـا از ایـن 

سـرویس ها اسـتفاده کننـد.
وی تاکیـد کـرد: رزرو سـرویس نمازجمعه 
نوعی خدمات حمـل و نقل همگانی اسـت 
کـه امیدواریـم در آینـده نیـز بـرای سـایر 
خدمات شـهر برای شـهروندان ارائه شود.

وی بـا اطهـار امیـدواری از اینکـه ایـن 
حرکـت در جهـت برنامه ریـزی هوشـمند 
سـفرها و خدمتـی نویـن بـه نمازگـزاران 
جمعـه باشـد، گفـت: از نمازگـزاران تقاضا 
 my.isfahan.ir می شـود در سـامانه
ثبت نـام و از سـرویس نمـاز جمعـه بـرای 

رفـت و آمـد اسـتفاده کننـد.

مدیـر طـرح سـاماندهی نـاژوان گفـت: 
بعـد از ابـالغ طـرح اراضـی کشـاورزی 
نـاژوان توسـط شـورای عالـی معمـاری و 
شهرسـازی اولین جلسـه کمیتـه راهبری 

تحقق پذیـری نـاژوان برگـزار شـد.
مهـدی قائلـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
ایمنـا، اظهـار کـرد: در کمیتـه راهبـری 
تحقق پذیـری نـاژوان کـه بـه میزبانـی 
مدیریـت طـرح سـاماندهی ایـن محدوده 
برگـزار شـد، معـاون عمرانـی اسـتاندار 
اصفهـان، رئیس شـورای اسـالمی شـهر، 
شـهردار اصفهـان و مدیـران کل اداره 
راه و شهرسـازی، جهـاد کشـاورزی، آب 
منطقه ای، حفاظت محیط زیسـت استان، 
مدیـرکل توسـعه شـهری اسـتانداری و 
معـاون شهرسـازی و معماری شـهرداری 

اصفهـان حضـور داشـتند.
وی ادامـه داد: بـا نظر مسـاعد اعضای این 
نشسـت رئیـس و اعضـای کارگروه هـای 
تخصصـی کمیتـه راهبـری بـا نـگاه بـه 
طرح ابالغی مشـخص شـدند و مقرر شـد 
تـا نشسـت های ایـن کمیتـه بـه صـورت 

مسـتمر و فصلی تشـکیل شـود.
مدیر طـرح سـاماندهی نـاژوان افـزود: بنا 
به پیشـنهاد شـهردار اصفهان مقرر شد در 
بعضـی از کارگروه هـای تخصصـی بنـا به 
موضوع های قابل بحـث از ظرفیت حضور 
معتمدان و موثران مردمـی )اجتماعی( نیز 

اسـتفاده شود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه امیـد اسـت 
مشـکالت  و  موانـع  از  گره گشـایی 
زیرسـاختی نـاژوان در ایـن کمیته شـکل 
گیرد، افزود: عمـده تمرکز این نشسـت بر 
رفع مشکل شهروندان سـاکن در محدوده 
نـاژوان و محلـه جالالن بـود که سـال ها 
اسـت علی رغـم فرسـوده بـودن سـاخت 

منازل، بـا محدودیت تعمیرات و بازسـازی 
منـازل خـود روبـه رو هسـتند.

قائلی بـا بیان اینکـه نزدیک بـه ۸۰۰ واحد 
مسـکونی در محـدوده طـرح نـاژوان قرار 
دارد، کـه بـه دلیـل کاربـری تعریف شـده 
در طرح ابالغـی اراضی کشـاورزی اعالم 
شده اسـت و امکان بهره برداری مسکونی 
از آنهـا میسـر نیسـت، تصریـح کـرد: در 
این نشسـت مقرر شـد تـا طی یـک هفته 
ضمن تشـکیل جلسـه ای با محوریت اداره 
کل راه و شهرسازی و با حضور نمایندگانی 
از اسـتانداری و شـهرداری نسـبت به ارائه 
راه حـل برون رفـت ایـن بخـش در قالـب 
بسـته پیشـنهادی طرح جامـع اقتصادی و 
اجتماعـی مربوطه اقـدام و جهـت طرح در 
نشسـت آتی کمیتـه راهبـری ارائه شـود.

وی گفـت: در ایـن نشسـت مقـرر شـد 
شهرسـازی  معاونـت  محوریـت  بـا 
شـهرداری اصفهـان، نقشـه مکان منـدی 
از کل محـدوده نـاژوان تهیـه شـود تـا در 
مسـیر تحـول محـدوده نـاژوان و اجـرای 
طرح های مـد نظر در عرصه از آن اسـتفاده 

شـود.
مدیر طرح سـاماندهی ناژوان خاطرنشـان 
کـرد: فـارغ از جمع بنـدی خـوب مصوبات 
این نشسـت، ماهیت تشـکیل این جلسـه 
کـه بعـد از گذشـت مدت هـا از ایجـاد 
مدیریـت طـرح نـاژوان و در تـراز مدیران 
کل اسـتانی و شـهری تشـکیل شـده 
اسـت، نشـان از عـزم مدیریـت شـهری و 
اسـتان برای رفـع معضـالت زیرسـاختی 
نـاژوان دارد کـه امیـد اسـت بـه همـت 
مسـئوالن و همـکاری مـردم اجرایـی 
شـود و در آینـده شـاهد خبرهـای خـوب 
 و افزایـش رضایتمنـدی حاصـل از ایـن

حرکت باشیم.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان مطرح کرد:معاون شهردار خبر داد:

 سرویس دهی به نمازگزاران جمعه
با سامانه »اصفهان من«

تشکیل اولین نشست کمیته راهبری 
تحقق پذیری طرح ناژوان

فرمانـده نیـروی زمینـی سـپاه پاسـداران انقـالب 
اسـالمی گفـت: دوران دفـاع مقـدس بـه مـردم 
شناسـانده نشـده اسـت و نگفته ایم که چه گذشـت.

بـه گـزارش ایرنـا، سـردار محمـد پاک پـور فرمانده 
نیـروی زمینی سـپاه در یـادواره شـهید اصغر الوی 
و شـهدای زرهی با اشـاره بـه تاکیدات رهبـر معظم 

انقـالب در خصـوص جهـاد تبییـن، گفـت: جهـاد 
تبییـن از تحریفـات جلوگیـری می کنـد.

وی ادامـه داد: رژیـم بعـث صـدام پـس از انقـالب 
اسـالمی ایـران مدت هـا برنامه ریـزی کـرد تـا بـا 
سوءاسـتفاده از فضـای پـس از انقالب در ایـران، به 
ایـران حملـه کنـد و بر همیـن اسـاس حملـه کرد و 
بخـش زیـادی از خاک کشـور مـا را اشـغال کردند.

فرمانده نیروی زمینی سـپاه افزود: متاسـفانه برخی 
بـا دروغ و تحریف بـه ذهن جـوان دانشـجو تزریق 
می کننـد کـه ایـران شـروع کننـده جنـگ بـود، در 
حالی کـه اسـناد برنامه ریزی هـای رژیم بعـث برای 
حمله بـه ایـران در ماه های قبـل از شـروع جنگ به 

ایران وجـود دارد.
وی اضافـه کـرد: برخـی از جوانـان شـهدای بزرگ 
دفـاع مقـدس را نمی شناسـند در حالیکـه یـک هنر 
پیشـه خارجی را بـه خوبی می شناسـند و این نشـان 
می دهـد مـا در معرفـی دوران دفـاع مقـدس بـه 
نسـل جـوان سسـتی کرده ایـم و در ایـن زمینه کم 

گذاشـتیم.
سـردار پاک پور تصریـح کـرد: دوران دفـاع مقدس 
بـه مـردم شناسـانده نشـده اسـت و نگفته ایـم کـه 
چه بـود، برخـی دولت ها بـه ایـن مسـأله نپرداختند 
و حتـی در برخـی مقاطع برخی ها نسـبت بـه نصب 
نمادهـای دفاع مقدس در شـهرها ایـراد می گرفتند.

وی تاکیـد کـرد: امـروزه جوانـان مـا تشـنه ایـن 
موضوعـات هسـتند و لـذا بایـد بـه صـورت جذاب 
بـه جامعـه بگوییـم مهـدی باکری هـا، خرازی هـا، 

الوی هـا کـه بودنـد.
فرمانـده نیـروی زمینی سـپاه با اشـاره بـه ضرورت 
اسـتفاده از هنـر در معرفـی دوران دفـاع مقـدس و 
شـهدا، گفت: البته برخـی از فیلم ها کـه دوران دفاع 
مقـدس سـاخته می شـود، عمیـق نیسـتند و حتـی 
برخـی فیلم نامه هـا بـا واقعیات فاصلـه بسـیار دارد.

وی بـا اشـاره بـه توطئه هـای مختلـف اسـتکبار در 
برابـر ملـت ایـران از بدو شـروع انقـالب، افـزود: از 
زمانـی کـه انقـالب پیـروز شـد غایله هـای ترکمن 

صحـرا، خلق عـرب شـروع شـد، تمـام قومیت ها را 
علیه نظـام شـوراندند، ارتش مـا از یـک وضعیت به 
وضعیت دیگری منتقل شـده بود، سـپاه بسـیار نوپا 
بود، برخـی از شـهرهای توسـط برخـی گروهک ها 

اشـغال شد.
سـردار پاک پور ادامـه داد: در چنین شـرایطی که در 
نقـاط مختلـف درگیـر بودیم، جنـگ به مـا تحمیل 
شـد و از سـوی دیگر قدرت امـروز را نداشـتیم ولی 
شـهدای مـا بـرای حفـظ اسـالم کـه همـان هدف 
امـام حسـین )ع( بـود، راهـی جبهـه شـدند و ایـن 
همـان چیزی اسـت کـه جـوان امـروز بایـد بداند.

وی گفـت: مـردم مـا از عمـق جـان بـه سـخنان 
امـام خمینـی )ره( ایمـان داشـتند کـه حفـظ نظـام 
از هـر واجبـی واجب تر اسـت زیرا اگـر نظـام از بین 

می رفـت آن واجبـات هـم از بیـن می رفـت.
سـردار پاک پـور اضافـه کـرد: ۲۳ هـزار شـهید 
اسـتان اصفهـان در طـول هشـت سـال بـه درجـه 
رفیـع شـهادت نائـل شـدند و هـر روز و هـر هفتـه 

شـاهد تشـییع شـهدا بودیـم و جوانـان می دیدنـد 
که دوستانشـان شـهید شـده اند ولـی بازهـم راهی 
جبهـه می شـدند ولـی بسـیاری از جوانـان مـا ایـن 

مسـأله را نمی داننـد و لـذا بایـد تبییـن کـرد.
وی خاطر نشـان کـرد: دوران دفـاع مقـدس از نظر 
پشـتیبانی وضع مناسبی نداشـتیم، وقتی امروز قوی 
شـده ایم واین مسـیر باید ادامـه یابد. ما بایـد قدرت 
شـویم و عامـل معنویتی که موجـب پیـروزی ما در 

دفـاع مقدس بـود را توسـعه دهیم.
سـردار پاک پـور تصریـح کـرد: اگـر روحیـه ایثـار، 
فـداکاری و از خودگذشـتگی دوران دفـاع مقدس را 

توسـعه دهیـم از هیـچ چیـز نباید بترسـیم.
وی خاطرنشـان کـرد: همـه بایـد تـالش کنیـم 
مشـکالت مردم را حل کنیـم، برخی نارسـایی ها را 
حـل کنیـم و اعتماد جلـب کنیـم و اگر جهـاد تبیین 
را دنبـال کردیم وگنـج دفاع مقـدس را بـه جامعه و 
جوانـان بشناسـانیم کسـی به خـود اجـازه نمی دهد 

نظـر چپ بـه این کشـور داشـته باشـد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در یادواره شهید اصغر الوی و شهدای زرهی اصفهان:

دوران دفاع مقدس به مردم شناسانده نشده است

کنسرت این استاد پیشکسوت آواز مقامی و موسیقی سنتی ایران هفته گذشته 
نیز طی چهار روز در اصفهان برگزار شد که قیمت بلیت آن از ۱۳۰ تا ۲۸۵ هزار 

تومان بود.
مسئوالن برگزارکننده کنسرت ناظری در کاشان دلیل قیمت بیشتر بلیت 
کنسرت ناظری نسبت به کنسرت این استاد موسیقی در اصفهان را اجرای 
نورپردازی مدرن ویدئومپینگ و ظرفیت کمتر پذیرش عالقه مندان در سرای 

عامری ها اعالم کردند.
خانه عامری ها با بیش از ۸۰ اتاق و هفت حیاط یکی از بزرگترین خانه های 
تاریخی کاشان به شمار می رود و پیشینه آن به دوره زندیه بازمی گردد که البته 

در دوره قاجار نیز بخش هایی به بنای اصلی افزوده شد.
این اثر که دارای بلندترین بادگیر بین بادگیرهای خانه های تاریخی کاشان و 

جزو برترین اقامتگاه های سنتی در منطقه خاورمیانه است.
شهرام ناظری متولد ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ در کرمانشاه،  از خوانندگان شناخته شده 

موسیقی اصیل ایرانی و ملقب به شوالیه آواز ایران است.
مجمع انجمن آسیا وی را هنرمند برتر آسیا، نیویورک تایمز او را بلبل فارسی و 

کریستین ساینس مانیتور او را لوچانو پاواروتی ایران نامیده است.
ناظری از آغاز دهه ۵۰ به عنوان یک هنرمند شناخته شد و نخستین آلبوم هایش 
به صورت آلبوم های مشترک با زنده نام محمدرضا شجریان با محتوای میهنی و 
مضامینی نظیر آزادی خواهی در اواخر دهه ۵۰ توسط کانون چاووش منتشر شد.

از اثرهای کانون چاووش، تصنیف های ایران ای سرای امید ساخته محمدرضا 
لطفی بر روی شعری از هوشنگ ابتهاج )ه.ا.سایه( که هم توسط شجریان و هم 
ناظری خوانده شد و آزادی با صدای ناظری و همراه شو عزیز با صدای شجریان، 

به شهرت باال رسیدند.
پس از پایان کار کانون چاووش، ناظری در دهه ۶۰ به خواندن قطعات بسیار 
با شعر موالنا جالل الدین بلخی پرداخت و نخستین خواننده ای شد که به طور 
ویژه به شعر مولوی توجه کرده است و از آن میان، آلبوم گل صدبرگ به شهرت 

و محبوبیت باال رسید.
در آغاز دهه ۷۰، همکاری شهرام ناظری با پسرعمویش کیخسرو پورناظری 
منجر به خلق آثاری با ساز تنبور شد که در این بین، تصنیف مهتاب رو شهرت 

خاصی یافت.
اندک اندک با شعر موالنا در آلبوم گل صدبرگ، تصنیف آتشی در نیستان با 
شعر مجذوب تبریزی در آلبومی به همین نام، کاروان شهید با آهنگ محمدرضا 
لطفی و شیدا شدم با شعر خودش، تصنیف مهتاب رو در آلبومی به همین نام و 
تصنیف های میهنی و ایران دوستانه اش )مانند سرود ایران جوان یا آثار کانون 

چاووش( از معروف ترین تصنیف های ناظری است.
همچنین، آثاری که ناظری به زبان مادری اش )زبان ُکردی( اجرا کرده، 
مشهورند. از معروف ترین آثار کردِی کرمانشاهای که ناظری نیز خوانده می توان 
به تصنیف های قدیمی کابوکی، شیرین شیرین و واران وارانه اشاره کرد که او 

بازخوانی کرده است.
ناظری سال ۲۰۰۷، از سوی دولت فرانسه نشان لژیون دونور و سال ۲۰۱۴ 

نشان شوالیه ملی لیاقت دولت فرانسه به ناظری اهدا شد.
وزارت فرهنگ و جوانان اقلیم کردستان عراق ۲۶ اردیبهشت امسال از ناظری 

استاد پیشکسوت آواز مقامی و موسیقی سنتی ایران تجلیل کرد.
وی همچنین امسال به پاسداشت شکوه، توانایی و تالش های خستگی ناپذیر 
در عرصه فرهنگ و هنر، جایزه سالگرد نقره ای بیست و پنجمین جشنواره 

بین المللی گالویژ در شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق را دریافت کرد.

ــوت  ــتاد پیشکس ــری اس ــهرام ناظ ــرت ش کنس
آواز مقامــی و موســیقی ســنتی ایــران با اســتقبال 
ــای  ــرای عامری ه ــر در س ــر ۴۰۰ نف ــزون ب اف
کاشــان برگزار شــد. قیمت بلیت کنســرت اســتاد 
ــان از ۲۹۰  ــای کاش ــرای عامری ه ــری در س ناظ
تــا ۴۳۰ هــزار تومــان بــا ظرفیــت پذیــرش ۴۰۰ 
نفــر بــود کــه همــه بلیت هــا بــه صــورت اینترنتی 

بــه فــروش رفــت.

 استقبال بی نظیر
از استاد ناظری

 بیش از ۴۰۰ نفر از کنسرت شهرام ناظری
در کاشان استقبال کردند؛

گزارش ویژه

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی 
جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: 
تجهیزات  و  وسایل  انواع  کیفیت 
توانبخشی تولیدی در این استان از لحاظ 
کیفیت با نمونه های اروپایی و بطور کلی 

خارجی برابری می کند.
امیر جاللیان در گفت و گو با ایرنا با اشاره 
به ساخت انواع وسایل توانبخشی مانند 
مفصل، پروتز و اُُرتز )مجموع وسایل 
جهت اصالح وضعیت اندام یا عضو( 
در استان اصفهان افزود: تولیدات این 
خطه از لحاظ کیفی همسطح نمونه 
کشورهایی همچون آلمان، ترکیه و 

چین است.
وی با اشاره به اینکه توانمندی تولید در 
داخل کشور و به ویژه اصفهان باالست 
ادامه داد: در صورت حمایت می توان 
میزان تولیدات بخش توانبخشی را 
افزایش داد و واردات را به کمترین سطح 

خود رساند.
معاون جمعیت هالل احمر اصفهان با 
بیان اینکه هزینه خدمات ارائه شده در 

بخش توانبخشی این نهاد در استان یک 
سوم بازار آزاد است تصریح کرد: سعی 
شده بهترین خدمات و با کیفیت باال را 

برای متقاضیان داشته باشیم.
جاللیان خاطرنشان کرد: این وسایل و 
تجهیزات در حالی در این دیار ساخته 
می شود که از لحاظ کیفیت با نمونه های 
اروپایی و به طور کلی خارجی با کیفیت 

برابری می کند.
به گفته معاون جمعیت هالل احمر 
اصفهان، ۱۱ مرکز یا شعبه توانبخشی 
در استان فعالیت می کنند و سه مرکز 
جامع توانبخشی نیز در شهرستان های 
اصفهان، خمینی شهر و گلپایگان وجود 

دارد.
وی با بیان اینکه داروخانه این نهاد 
یک مرکز فوریت های دارویی است 
اظهارداشت: این مجموعه نقش ویژه ای 
در دوران همه گیری کووید-۱۹ برای 

بیماران و همچنین نیازمندان داشت.
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی 
جمعیت هالل احمر اصفهان افزود: 

این مرکز در سال قبل به افزون بر ۱۴۴ 
هزار نفر مراجعه کننده خدمات دارویی 
ارائه داد و این تعداد به غیر از افرادی 

است که برای مشاوره دارویی به ما 
مراجعه کردند.

استان اصفهان اکنون سه هزار و ۸۷۵ 

نجاتگر و امدادگر، ۲۳ هزار عضو جوان 
و ۱۵ هزار داوطلب ثبت شده در سامانه 

دارد.

کیفیت وسایل توانبخشی تولیدی با نمونه خارجی برابری می کند
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر اصفهان:
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 مریم یـادگاری  رئیس پلیـس راهـور اسـتان اصفهـان از اجرای طرح تشـدید 
برخـورد بـا خودروهـای هنجارشـکنی خبـر داد که باعث سـلب آسـایش مـردم یا 
مزاحمـت بـرای نوامیـس می شـوند. سـرهنگ محمدرضا محمـدی اظهـار کرد: 
از ۳۱ خردادمـاه طرحـی به صـورت جـدی در دسـتور کار پلیـس راهور اسـتان قرار 
گرفته کـه بـا همـکاری دادسـتانی و پلیس اجـرا خواهـد شـد و بـا خودروهایی که 
باعث سـلب آسـایش مردم هسـتند بـه شـدت برخـورد خواهیـم کـرد. وی گفت: 
برخی از راننـدگان شـب ها در خیابان هایی مثـل توحیـد، مرداویج، خانـه اصفهان، 
چهارباغ، محـدوده رهنـان و نقاط دیگر شـهر بـا صدای ناهنجـار اگزوز و سیسـتم 

صوتی ناهنجار، تغییر ارتفاع در وسـیله نقلیه، سـگ گردانی، کشـف حجاب و سایر 
موضوعات هنجارشـکنانه باعث سلب آرامش و آسـایش مردم می شـوند که با این 
خوروها برخورد شـدید خواهیم داشت. رئیس پلیس راهور اسـتان از توقف خودروی 
رانندگان متخلف خبر داد داد افزود: دسـتور قضائی برای توقف طوالنی خودروهای 
هنجارشـکن صادر شـده و هیچ توصیه ای از هیچ جایی برای ترخیص این خودروها 
نمی پذیریم و متخلفـان به مرجع قضایی معرفی می شـوند و باید پاسـخگوی رفتار 
خود باشـند. وی اجـرای این طـرح را در راسـتای مطالبه مـردم از پلیس و دسـتگاه 
قضائی دانسـت و افزود: به کسـانی که چنین رفتارهای هنجارشـکنانه ای داشته اند 

به طور جـدی توصیـه می کنیـم ایـن رفتارهـا را ترک کننـد وگرنـه قطعـاً گرفتار 
مجازات خواهند شـد. سـرهنگ محمدی در مـورد چگونگـی برخورد بـا رانندگان 
متخلفی که اقدام بـه رفتارهای هنجارشـکنان و دور دور در سـطح شـهر می کنند، 
گفت: ایـن خودروهـا الزاماً همان شـب بـه پارکینگ برده نمی شـوند و بـه صورت 
نامحسوس و محسـوس توسـط دوربین های سـطح شـهر رصد، پالک آنها ثبت و 
در وهله اول شـکایت سیسـتمی ثبت می شـود، اما اگر همکاران ما به صورت عینی 
ببیند خودرو همان شـب بـه پارکینگ انتقـال داده می شـود و مابقی ثبت شـکایت 

سیسـتمی صورت می گیـرد و به پلیـس احضار می شـود.  

اجرای طرح برخورد 
با خودروهای 

هنجارشکن در 
اصفهان

 رئیس پلیس راهور
استان اصفهان خبر داد:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S
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شهرستان

Isfahan News

فرماندار گلپایگان گفت: آزمایش ها در حال 
انجام است تا منشأ اصلی طعم و بوی بِد 
آب شرب مشخص شود که به نتایج خوبی 
نتایج و  اما هنوز به صورت قطعی  رسیدند، 

علل این مشکل را اعالم نکردند.
محمد رضا عسگریان، در نشست خبری با 
اصحاب رسانه،  اظهار کرد: در سفر استاندار 
گروه  کار  جلسه  دو  گلپایگان  به  اصفهان 
موانع  رفع  و  تسهیل  گروه  کار  و  عمرانی 
تولید با حضور معاونین استاندار برگزار شد 
و پس از بازدید استاندار از پروژه های مختلف 
شهرستان نهایتاً در جلسه شورای اداری ۴۲ 
موضوع تصویب شد که به ثمر نشستن آن 
نیازمند پیگیری الزم از طرف مجموعه اداری 
شهرستان است، سعی ما بر این است که در 
حداقل بازه زمانی این مصوبات اجرایی شود.

وی ادامه داد: دو هفته بعد از سفر استاندار به 
گلپایگان شاهد سفر رئیس جمهور به استان 
اصفهان بودیم. در این راستا طی مکاتبه ای 
ارسال  استان  به  را  نیاز  مورد  پروژه های 
کردیم، اما باید پروژه هایی را اعالم می کردیم 
که اواًل ردیف اعتبار داشته و مجوزهای الزم 
را پیش از این کسب کرده باشد. همچنین 
پیشرفت  درصد   ۶۰ حداقل  باید  پروژه ها 
فیزیکی داشته باشد تا بهره برداری از آنان در 

حداقل بازه زمانی به سرانجام برسد.
به گزارش ایسنا، فرماندار گلپایگان گفت: 
فرمانداری  به  رسمی  نامه  هیچ  تاکنون 
مبنی بر اینکه سهم اعتباری شهرستان از 
سفر ریاست جمهوری چقدر است اعالم 
نشده است. همچنین با توجه به آیتم های 
فاضالب  پروژه  که  آنجا  از  و  مذکور 
پیشرفت  درصد   ۵ حدود  تنها  گلپایگان 
نماینده  پیگیری های  با  دارد،  فیزیکی 
پروژه  این  برای  توانستیم  فرمانداری  و 
اعتباراتی را در سفر ریاست جمهوری به 

استان در نظر بگیریم.

 فرماندار گلپایگان در نشست خبری
با اصحاب رسانه:

پیگیری رفع طعم و بوی بد 
آب شرب گلپایگان ادامه دارد

گزارش

ISFAHAN
N E W S

نماینـده مـردم خمینـی شـهر در مجلس شـورای اسـالمی گفـت: وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی باید با جدیـت در حوزه حجاب گام برداشـته و 
جلوی هنجارشـکنی در سـطح جامعه را بگیرد. حجت االسالم محمدتقی 
نقدعلـی در تذکـری شـفاهی در جلسـه علنی مجلـس بیان کرد: از سـفر 
رئیس جمهور به اسـتان اصفهان تشـکر می کنیم، این سـفرهای اسـتانی 
نشـان می دهـد کـه دولت مردمـی بوده و به مشـکالت مردم توجـه دارد. 
وی ادامـه داد: سـفرهای اسـتانی رئیـس جمهـور امیـد را در دل مـردم 
زنـده می کنـد. بایـد اعتبـارات اسـتانی ایـن سـفر تخصیـص داده شـود. 

نماینـده خمینـی شـهر اظهار کـرد: در بحـث آب، رئیس جمهور مسـائل 
کلـی در نشسـت مطـرح کردنـد که بایـد مصادیـق عملی این بسـته آبی 
دولـت دیـده شـود. نقدعلـی در تذکـری خطـاب بـه وزیـر اقتصـاد بیـان 
کـرد: سـال گذشـته یـک درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده کـه بایـد به 
وزارت بهداشـت تخصیـص داده می شـد محقـق نشـد و امسـال نیـز این 
قانـون اجرایـی نشـده اسـت. سـازمان برنامـه و بودجـه و وزارت اقتصـاد 
بایـد زودتـر ایـن بودجـه را تخصیص دهنـد. نماینده خمینی شـهر گفت: 
انتظـار می رود مصوبات سـفر رئیـس جمهور پیرامون تشـکیل فرمانداری 

ویـژه شهرسـتان خمینی شـهر، زودتر اجرایـی گردد. وی گفـت: در بحث 
سـیمان شـاهد هسـتیم که قطعـی بـرق بهانـه ای را به دسـت دالالن و 
محتکـران داده تـا نرخ سـیمان را تا سـه برابر باال ببرنـد، وزارت صمت و 
نهادهـای نظارتـی باید بـا دالالن برخورد کنند. باید بـرای خرید تضمینی 

دام مـازاد از دامـداران نیز تدبیری اندیشـیده شـود.
نقدعلـی در پایـان گفت:  از وزیر فرهنگ و ارشـاد انتظار مـی رود در بحث 
حجـاب جدیـت الزم را بـه خـرج دهد و بایـد جلوی هنجارشـکنی گرفته 

شود.

 نماینده مردم خمینی شهر
در مجلس شورای اسالمی:

 وزارت فرهنگ
 در بحث حجاب

جدیت داشته باشد

گالـری گنـدم، بـا آثـاری از زهـرا سـادات 
اصفهانیـان در رشـته های گیـوه بافی، لباس 
و زیورآالت اصیل و سـنتی ایرانی در سـرای 

طـاق چشـمه نوش آبـاد گشـایش یافت.
صنایـع  حـوزه  در  کارآفریـن  بانـوی  یـک 
گفـت:  ایسـنا،  بـا  گـو  و  گفـت  در  دسـتی 
نمایشـگاه های صنایع دسـتی، بسـتر مناسبی 
بـرای معرفـی توانمنـدی و خالقیـت زنان و 
دختـران در مسـیر رونـق اقتصـاد خانـواده و 

جامعـه اسـت.
زهراسـادات اصفهانیـان، افـزود: حمایـت از 
بانـوان کارآفریـن منجـر بـه تقویـت روحیه 
از  اسـتفاده خالقانـه  بـرای  انگیـزه  امیـد و 
توانمنـدی، دانـش و هنـر آنهـا می شـود که 
ایجـاد فضای مناسـب برای شناسـاندن هنر 
بانـوان، یکی از راه های حمایت از آن اسـت.

وی افـزود: برگـزاری نمایشـگاه های موقـت 
آثـار  بانـوان، خریـد  آثـار  دائـم عرضـه  یـا 
جایـزه  بـرای  دولتـی  دسـتگاه های  توسـط 
جشـنواره ها و هدیـه در تجلیـل از کارکنـان 
بـرای  عمل گرایانـه  رویکردهـای  دیگـر  از 

حمایـت از بانـوان کارآفریـن اسـت.
صنایـع  حـوزه  در  کارآفریـن  بانـوی  ایـن 
دسـتی، تصریـح کـرد: در این نمایشـگاه آثار 
لبـاس  و  زیـورآالت  رشـته های  در  هنـری 
ایرانـی و هنـر صنعـت فرامـوش شـده گیوه 
بافـی به نمایش گذاشـته شـده کـه از اول تا 
سـوم ماه جـاری، پذیرای بانوان هنردوسـت 
نوش آبـاد  زمینـی  شـهرزیر  گردشـگران  و 

بود. خواهـد 
هنرهـای  از  یکـی  گیوه بافـی  گفـت:  وی 
دسـتی ایـران اسـت کـه از دیربـاز زنـان و 
دختـران در بسـیاری از مناطـق کاشـان نیـز 
بـا آن آشـنایی داشـته اند امـا بـا ورود انـواع 

کفـش بـه بـازار، گیـوه بافـی هـم فراموش 
شـده و فقـط در روسـتای نشـلج بـه صورت 
محـدود ایـن هنرصنعـت باقـی مانده اسـت.

 اصفهانیـان، تصریـح کرد: هـدف از آموزش 
صنایع دسـتی بـرای مـن، ایجاد اشـتغال به 
صـورت حرفـه ای و تخصصـی و مطابـق بـا 
اسـتاندارد بـرای بانـوان اسـت و ضمـن این 
کـه هنـر نیـاکان مـا بـه صـورت کاربـردی 
وارد زندگـی مـردم شـود تـا هـم کمـک به 
اقتصـاد خانواده باشـد و هم فرهنـگ ایرانی 

را بـه کل جهـان معرفـی کنم.
ایـن بانـوی هنرمند گفـت: همیشـه یکی از 
رویاهایـم داشـتن یک گالـری حتی کوچک 
بـود که سـرانجام فروردین ماه سـال جاری، 
بـا خریـد پارچـه و طراحی مدل هـا و دوخت 
لبـاس، اولیـن قـدم را برداشـتم و بعـد گیوه، 
زیـور آالت و شـال و کیـف دسـت سـاز هم 

اضافه شـد.
وی افـزود: فـروش حضـوری آثـار را بـرای 
اولین مرتبه در ۱۹ خرداد امسـال در کاشـان 
تجربـه کـردم و بـه علـت اسـتقبال بانـوان 
هنرمنـد، دومین فـروش حضـوری گالری را 
در سـرای بومگـردی طاق چشـمه نوش آباد 

کـرده ام. برگزار 
اصفهانیان در مـورد نامگذاری گالری، اظهار 
کـرد: گنـدم بـا تـالش و زحمـت فـراوان به 
دسـت می آید و نشـانه برکت در خانه اسـت 
و چـون ایـن گالـری بـا زحمـت و تـالش 
پـای گرفتـه نام گالـری را گندم گذاشـتیم و 
می خواهـم بـه بانـوان این منطقـه ثابت کنم 
بـا تـالش و بـدون پشـتوانه مالی و سـرمایه 
فـراوان هـم می شـود دنبـال رویاهـا بـود و 
خـدا را شـاکرم کـه ایـن انگیـزه و تـوان را 

به مـن داد.

رئیس دادگاه عمومی بخش زواره گفت: بخش زواره با 
۱۶ زندانی کم ترین تعداد زندانی را در استان اصفهان 

دارد.
حجت االسالم محمدحسین عزیزی، در نشست خبری 
اظهار کرد: در یکسال  به مناسبت هفته قوه قضاییه، 
گذشته ۱۶۵۰ فقره پرونده وارد دادگاه عمومی بخش 
زواره شده است. همچنین با تالش همکاران ما تا ابتدای 
خردادماه ۱۶۱۰ فقره پرونده بسته و مختومه شده است.

وی با بیان اینکه تعداد ۷۴۱ فقره ورودی شورای حل 
پرونده   ۷۴۷ تعداد  افزود:  است،  بوده  زواره  اختالف 
مختومه شده و تعداد ۲۴۵ فقره پرونده منجر به صلح 

و سازش شده است.
به گفته رئیس دادگاه عمومی زواره بیشترین موضوع 
پرونده های حقوقی در این شعبه قضایی اختالفات ملکی 
و خلعید و بیشترین موضوع در پرونده های کیفری جرم 

توهین و فحاشی در زواره است.

اوایل  تا  زواره  بخش  دادگاه  کرد:  خاطرنشان  عزیزی 
آبان ماه سال گذشته ۱۶ زندانی داشت که با استفاده 
از مجازات جایگزین مانند کار فرهنگی و پرداخت جزای 
نقدی این آمار به ۳ نفر زندانی رسیده است تا بخش زواره 

کمترین تعداد زندانی در استان اصفهان را داشته باشد.
وی با اشاره به ساختمان نیمه تمام ساختمان جدید دادگاه 
زواره گفت: ساختمان جدید دادگاه بخش زواره با زیربنای 
۷۰۰ متر تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با 
بهره گیری از اعتبارات خاص تا پایان امسال به بهره 

برداری خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، رئیس دادگاه عمومی زواره، خاطرنشان 
کرد: دادگاه بخش زواره به شدت با کمبود نیروی اداری 
مواجه است و هم اکنون این دادگاه با شش نیرو در حال 
خدمت رسانی به مردم است در صورتی که این دادگاه 
باید ۱۵ نفر نیرو داشته باشد و این دادگاه نیاز مبرم به یک 

قاضی مستقر دارد.

پلیـس  گفـت:  شـهر  خمینـی  انتظامـی  فرمانـده 
اطالعـات و امنیـت ایـن شهرسـتان بـا شناسـایی 
یـک واحـد صنفـی فـروش بدلیجـات نزدیـک بـه 
۴۰۰ ارزخارجـی و تقلبـی، ۲۰ ارز باطله و ۱۸۰ انواع 

سـکه های خارجـی را کشـف کـرد.
سـرهنگ غالمرضـا براتـی افـزود: ارزش سـکه و 
ارزهای کشـف شـده بـه ۲۰ میلیارد ریال می رسـد. 
وی یادآورشـد: در بازرسـی از منـزل ایـن متهـم ۵ 
هـزار یـورو کشـف شـد و پرونـده بـرای بررسـی 
بیشـتر و صـدور حکـم به دسـتگاه قضایـی تحویل 
شـد. بـه گفتـه فرمانده انتظامـی خمینی شـهر، این 
فـرد به عنـوان اخاللگـر در بـازار اقتصـادی مطرح 

ست. ا

فرمانده انتظامی خمینی شهر مطرح کرد:

شناسایی مرکز عرضه ارز 
غیرمجاز در خمینی شهر

بانوی کارآفرین در حوزه صنایع دستی مطرح کرد:

 توانمندی و خالقیت زنان و دختران
در مسیر رونق اقتصاد

رئیس دادگاه عمومی زواره:

بخش زواره کم ترین زندانی را در استان دارد

آگهى مزایده
شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعداد 18 ردیف از کاالهاى مستعمل و ضایعاتى خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان 

واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/4/11 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات 
بیشتر به سایت شهردارى و یا با شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند.

حمید شهبازى - شهردار سده لنجان

قیمت ردیف به ریالقیمت واحد به ریالتعداد /مقدارواحد اندازه گیرىشرح کاالردیف

500135/00067/500/000کیلوگرمضایعات قطعات پلى ایتیلن شکسته1

32/500/0007/500/000دستگاهمانیتور مستعمل قدیمى2

3036/0001/080/000کیلوگرمکارتن فله مقوائى ضایعاتى3

15500/0007/500/000عددصندلى ادارى در طرح هاى مختلف4 

400106/00042/000/000عددسطل رنگ فلزى ضایعاتى 4 لیترى5

1/000102/000102/000/000کیلوگرمدرب ریلى مخصوص پارکینگ6

72/000/00014/000/000عددمیز  ادارى چوبى مستعمل7

400110/00044/000/000کیلوگرمدرب و پنجره آهنى مستعمل8

82/500/00020/000/000عددمیز فلزى ادارى مستعمل9

500350/000175/000/000کیلوگرمدرب و پنجره آلومینیوم10

3/000112/000336/000/000کیلوگرمتابلو اعالنات به تعداد 1140 

155/000/00075/000/000عددکمد فلزى بایگانى ادارى مستعمل12

140/000/00040/000/000عددمخزن گاز مستعمل سى ان جى بدنه تمام فلزى13

315/000/00045/000/000دستگاهچمن زن بنزینى 3 دستگاه14

5004/0002/000/000کیلوگرمالستیک ضایعاتى خودرو سبک و سنگین15

7/000108/000756/000/000کیلوگرمانواع آهن آالت ضایعاتى16

140/000/00040/000/000دستگاهیک دستگاه موتورسیکلت هوندا17

150150/00022/500/000کیلوگرملوله پلى ایتیلن ضایعاتى18

1/797/080/000جمع کل به ریال

 آگهى تجدید مزایده عمومى

حسین حفیظى - شهردار کوشک

شهردارى کوشک به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به اجاره بازارچه میوه خود واقع دربلوار الغدیر از 
طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها اقدام نماید.

شرایط شرکت در مزایده:
واریز مبلغ 5 درصد کل اعتبار به شماره حساب 0106065000007 نزد بانک ملى بنام شهردارى کوشک

در صورت عدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توســط برندگان اول و دوم و سوم مزایده، سپرده هاى آنان به ترتیب به نفع 
شهردارى ضبط خواهد شد.

شرکت در مزایده هیچگونه حقى را براى شرکت کننده در بر نخواهد داشت و شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 
مى باشد.

سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
لذا متقاضیان شرکت در این مزایده مى توانند جهت آگاهى بیشتر و اخذ مدارك تجدید مزایده به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و 
نسبت به ارائه پیشنهادات، تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1401/4/14 به واحد دبیرخانه حراست شهردارى کوشک مراجعه 

نمایند.

نوبت دوم

شناسه: 1337315

نوبت دوم

شناسه: 1337302

آگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
مهلت ارسال موضوعشمارهنوع فراخوان

مدیریت مرتبطمدارك

طراحى، تهیه و تامین، ساخت و نصب سیستم هاى تهویه کلیه رختکن هاى48554343مناقصه عمومى
EPC قراردادهاى خرید1401/4/11 شرکت فوالد مبارکه بصورت

قراردادهاى خرید1401/4/11محوطه سازى زیر نوار نقاله ها، سرندها و سیلوهاى احیا مستقیم 1 و 485358432مناقصه عمومى

قراردادهاى خرید1401/4/15خرید انواع مواد غذایى مورد نیاز مرکز طبخ شماره 1 شرکت فوالد مبارکه48504807مناقصه عمومى

قراردادهاى خرید1401/4/17قرارداد تعمیرات، بهینه سازى، بازسازى خطوط سیاالت شرکت فوالد مبارکه48556235مناقصه عمومى

روابط عمومى شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوان هاى عمومى، ارزیابى کیفى، مناقصات و مزایدات به وب سایت شرکت به نشانى
 www.msc.ir منوى خرید و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماى موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با 

تامین کنندگان SRM اقدام نمایید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت قسمت اطالعیه ها قابل دسترس مى باشد.

کدآگهى: 1401-15
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Iran’s first SCOCOEX Interna-
tional Conference and Exhibi-
tion (SCOCOEX 2022) with the 
subject of cooperation oppor-
tunities ahead for the member 
countries of Shanghai Cooper-
ation Organization (SCO) will 
be held at the place of Tehran 
Permanent International Fair-
grounds during October 19-22.
After Iran’s official member-
ship in the SCO, the country 
will hold an exhibition of in-
vestment opportunities and 
trade exchanges with the SCO 
members to be participated by 
the Iranian producers and mer-
chants.
This international event, which 
will be held by the collabora-
tion and participation of Min-
istry of Finance and Economic 
Affairs, Ministry of Industry, 
Mining and Trade, and Trade 
Promotion Organization (TPO), 
intends to provide a suitable 
arena for identifying domes-
tic production and industrial 
capacities with attitude to the 
markets of SCO member coun-
tries to facilitate the export and 
import of raw materials, de-
velop trade interactions, and 
expand the establishment of 

new financial markets between 
these countries.
In mid-March, following con-
sultations between authorized 
representatives of the member 
states of the Shanghai Coop-
eration Organization and Iran, 
a signing ceremony was ar-
ranged for Iran’s membership 
protocol in Tashkent
The document approved the 
draft memorandum of obli-
gations of the Iranian side in 
order to obtain the status of a 
SCO member state.
The event was attended by 
Deputy Minister of Foreign Af-
fairs of the Republic of Uzbek-
istan Vladimir Norov, heads of 
the permanent bodies of the 
SCO, national coordinators of 
the member states, as well as 
heads and representatives of 
the diplomatic missions of Chi-
na and Iran in Tashkent.
The signing of the protocol was 
a practical step towards the 
implementation of the decision 
taken last year by the leaders 
of eight states at the Dushanbe 
SCO summit to start the proce-
dure for admitting Iran to the 
permanent membership of the 
organization.

The document testifies to the 
readiness of the Iranian side 
after acquiring membership 
to comply with the goals and 
principles of the SCO Charter, 
international treaties and doc-
uments adopted within the or-
ganization, to contribute to the 
development of friendship and 
mutually beneficial cooperation 
with member states, to in-
crease the authority of the SCO 
in international and regional 
affairs.
The next stage of this process 
will be the signing of the mem-
orandum of commitments on 
the sidelines of the forthcom-
ing SCO summit in Samarkand 
in September this year and the 
fulfillment of these obligations. 
After that, the heads of member 
states will consider granting 
Iran the status of a SCO mem-
ber state.
Deputy Minister of Foreign 
Affairs of the Republic of Uz-
bekistan Vladimir Norov in his 
speech drew attention to the 
fact that since 2005 Iran, as an 
observer state, has been active-
ly participating in the activities 
of the SCO. 
Norov said Iran regularly partic-

ipates in meetings of the main 
bodies and consultations on 
regional security issues. In par-
ticular, he said, the competent 
structures of “the Islamic Re-
public of Iran have established 
and maintain working contacts 
with the Regional Anti-Terrorist 
Structure of the SCO.”
“The entry of such a state as 
Iran expands the zone of ‘geo-
graphical responsibility’ of the 
SCO, opens up new prospects 
for the development of regional 
cooperation. Our organization 
is confidently moving towards 
broad transcontinental cooper-
ation in the vast Eurasian space. 
This, undoubtedly, will allow us 
to take a fresh look at topical is-
sues of the regional and global 
agenda,” said Norov.
SCO Secretary-General Zhang 
Ming, who participated in the 
conference through videocon-
ference, expressed gratitude 
to the Uzbek side presiding 
over the SCO for organizing 
this event and to all parties for 
the well-coordinated work on 
agreeing documents aimed at 
admitting Iran to the SCO.
The delegations speaking at the 
consultations positively noted 
the efforts made by the Uzbek 
side within the framework of 
the chairmanship in the SCO, 
including in terms of further 
strengthening the international 
role and authority of the organ-
ization.
On September 17, 2021, it was 
announced that Iran would 
become a full member of the 
SCO. 
Chinese President Xi Jinping, 
who addressed the summit 
virtually, confirmed that from 
September 17, Iran will be-
come a permanent member of 
the SCO.
Indian Prime Minister Narendra 
Modi greeted Iran’s full mem-
bership.

Addressing the SCO summit on 
the same day, Iranian President 
Ebrahim Raisi said, “Strength-
ening bilateral cooperation, 
especially in the field of econ-
omy is an important factor in 
improving the strategic role of 
the Shanghai Cooperation Or-
ganization in global economy.”
Raisi called the SCO summit 
“one of the few” opportunities 
for dialogue to ensure real 
peace and cooperation at the 
regional level.
In another part of his speech, 
Raisi noted that his govern-
ment’s foreign policy orienta-
tion will focus on “economic 
multilateralism” and strength-
ening “neighborhood policy” 
in its broadest sense, and 
strengthening its presence in 
regional organizations.
He also mentioned Iran’s vast 
potential in terms of geopoli-
tics, population, energy, trans-
portation, human resources, 
and most importantly spiritual-
ity, culture and civilization.
Raisi called Iran the connecting 
link between South and North 
Eurasia through the North-
South Corridor, connecting 
Central Asia and Russia to In-
dia.
The president also noted that 
Iran’s foreign policy has al-
ways been based on active 
participation in international 
organizations, multilateralism 
and opposition to unilateralism 
based on justice, cooperation, 
mutual respect and the need to 
play a constructive role in fac-
ing international and regional 
challenges.
In this regard, Leonid Ivashov, 
director of the Russian Center 
for Geopolitical Studies, also 
said, “Iran is a reliable partner 
for the Shanghai Cooperation 
Organization, and its member-
ship is important and effective 
in increasing regional security.”

Tehran to host Iran’s 1st SCOCOEX in mid-Oct.

Iran-Israel con-
flict can’t be solved 
through diplomacy: 
advisor
Ali Larijani, an advisor to the Leader 
of the Islamic Revolution, has said 
that the conflict between Iran and 
Israel cannot be resolved through 
diplomacy.
Larijani, the former Iranian parlia-
ment speaker, made the remarks 
while attending a book unveiling cer-
emony held at The National Library 
and Archives of Iran on Wednesday 
morning. 
The ceremony for unveiling the 
Persian translation of Israeli author 
Ronen Bergman’s “The Secret War 
with Iran: The 30-Year Clandestine 
Struggle Against the World’s Most 
Dangerous Terrorist Power” was 
also attended by former culture 
ministers Hossein Safar Harandi and 
Seyed Abbas Salehi.
The book is translated by Iranian 
political analyst Abbas Salimi Namin 
who also appended a review to the 
book whose Persian version ap-
peared in 850 pages.  The Persian 
version and its review are titled “The 
Secret War against Iran and the Half 
a Century of Failure.”
“This book is one of the most impor-
tant and significant works in under-
standing the history of Iran before 
and after the Revolution, especially 
the scholarly review of Mr. Salimi 
Namin, which has been written 
under the title of ‘half a century of 
failure’,” Larijani said, according to 
state news agency IRNA. 
He added, “Mr. Bergman is a well-
known military and security analyst 
who writes in Israeli newspapers 
and is considered a senior military 
and security expert, but in the book 
under review, he has shown another 
face that may be very harmful to a 
seasoned researcher.”
Larijani said, “First of all, there is a 
lot of undocumented material in this 
book, and for someone who wants 
to make a claim about the events of 
the Revolution, his citations should 
be very clear, while we did not see 
citations in this book and we mostly 
witnessed storytelling.”
The former speaker of parliament 
said Bergman’s book included a 
lot of insults, expletives and false 
claims.  “This book relies heavily on 
Mossad data, while intelligence ser-
vices are slanted,” Larijani said.
He added, “The first thing we notice 
in this book is the status of the Is-
lamic Revolution. Bergman has a 
clear opposition to the Revolution, 
but acknowledges the status of the 
Islamic Revolution.”
Larijani said Israel’s conflict with 
Iran is a strategic issue and Bergman 
points to this issue. “As a result, this 
issue cannot be resolved through 
diplomacy. The Imam [Khomeini] 
and the Islamic Revolution really 
changed the map of the Middle East, 
and Bergman’s argument is that the 
Islamic Revolution is a major obsta-
cle to the realization of the demands 
of the United States and Israel in the 
region,” he continued. 
Larijani said he believes that Israel 
has now learned how to confront the 
Islamic Revolution. “In my opinion, 
today they have learned how to con-
front the Revolution, which is why it 
is necessary for the military and po-
litical officials of the country to pay 
more attention.”
Over the last few weeks, Israel has 
launched an all-out media campaign 
against Iran that included bizarre 
claims of Iranian threats against 
ordinary tourists in neighboring 
Turkey.
Israeli media and officials first is-
sued warnings of imminent alleged 
threats from Iran to Israeli tourists in 
Turkey and then claimed that “sever-
al” attacks were foiled as a result of 
Turkish-Israeli security cooperation. 
“The operational efforts with the 
Turkish security forces have borne 
fruit,” Israeli Prime Minister Naftali 
Bennett claimed. “In recent days, 
in a joint Israeli-Turkish effort, we 
thwarted a number of attacks and a 
number of terrorists were arrested 
on Turkish soil.”

Iranian diplomat 
issues caution-
ary statement on 
growing Islamo-
phobia

Majid Takht Ravanchi, Iran’s 
Ambassador and Permanent 
Representative to the United 
Nations, has warned against 
spreading Islamophobia 
throughout the world.
Speaking at a United Nations 
meeting on Monday to com-
memorate International Day 
Countering Hate Speech, Takht 
Ravanchi stated that the rising 
tide of provocation against 
individuals based on their re-
ligious beliefs poses a severe 
threat to international coexist-
ence and tolerance.
Below is the full text of the 
statement delivered by Iran’s 
envoy: 
“I would like to express my 
appreciation to you for con-
vening this High-level Meeting 
to commemorate the Interna-
tional Day for Countering Hate 
Speech.
We value the proclamation of 
this international day to high-
light the commitments to the 
purposes and principles of the 
United Nations, and to promote 
intercultural and interreligious 
dialogue, dialogue among civ-
ilizations, as well as tolerance 
and reconciliation in matters 
relating to peaceful coexistence 
among cultures and religions.
In our increasingly intercon-
nected world, we need to rely 
on diverse cultures to enrich 
our ability to confront multi-
tude of challenges facing hu-
man beings.
We should recognize the po-
tentials of this diversity and 
create a new sense of togeth-
erness and closeness.
Today, such phenomenon as 
hate speech, xenophobia and 
Islamophobia, as well as in-
citement to hatred based on 
religion, have seriously chal-
lenged the essentials of toler-
ance among nations.
Notably, proliferating hate 
speech, discrimination and 
violence, has caused great suf-
fering toward Muslim commu-
nities around the world.
The growing trend of Islam-
ophobia has been fueled by 
the lack of resolve on the 
part of certain governments 
to confront hate speech and 
acts of hate against Muslims, 
anti-Muslim media outlets, as 
well as civic groups promot-
ing a hostile and abusive en-
vironment against Muslims in 
the West. It is unfortunate to 
witness that the politicization 
and restriction of the Hijab, 
the burning of the Holy Qur’an, 
and the desecration of Islam-
ic symbols and holy sites are 
being pursued in certain coun-
tries. In this regard, we would 
like to recall Article 20 (2) of 
the International Covenant on 
Civil and Political Rights, which 
states that any advocacy of na-
tional, racial or religious hatred 
that constitutes incitement to 
discrimination, hostility or vi-
olence shall be prohibited by 
law.
In addressing this growing 
phenomenon, we may also 
refer to the gender aspects, as 
Muslim girls and women are 
frequently targeted because of 
the way they dress.
Such Islamophobic tendencies 
have created an environment 
conducive to violence and vi-
olent extremism which poses 
serious threats to the social co-
hesion as well as security and 
well-being of all societies.

Manufacturing of home appliances in 
Iran is expected to reach 18 million 
sets in the current Iranian calendar 
year (ends on March 20, 2023), an of-
ficial with Industry, Mining, and Trade 
Ministry said.
According to Mohsen Shokrollahi, the 
director-general of the home appli-
ances office at the ministry, there are 
currently 220 active home appliance 
manufacturing units in the country 
that managed to produce 16.5 million 
sets of products in the previous year, 
IRIB reported.
Considering the previous year’s data, 
the manufacturing of the said prod-
ucts is expected to increase by 1.5 
million sets (about 10 percent) in the 

current year.
Shokrollahi put the country’s total 
value of home appliances exports in 
the previous Iranian calendar year at 
$300 million, saying: “With the new 
approach, we will increase last year’s 
exports and provide strong support 
to the home appliance industry by re-
ducing raw material tariffs.”
The official mentioned some of his 
ministry’s programs for supporting 
the domestic production of home ap-
pliances in the country and increasing 
the self-sufficiency rate in this indus-
try, saying: “This year, we are pursu-
ing an increase in both quantity and 
quality of home appliance production; 
in this regard, new plans have been 

set by our office, so that the domestic 
production in this sector is increas-
ing and new investments have been 
made.”
He further mentioned the significant 
role of the home appliances industry 
in creating job opportunities in the 
country and noted that there are cur-
rently 300,000 people working in this 
industry.
Shokrollahi also referred to the In-
dustry, Mining, and Trade Ministry’s 
roadmap for the development of the 
country’s home appliances industry 
and said: “The roadmap for this indus-
try is been formulated in collaboration 
with the country’s top think tanks and 
knowledge-based companies.”

Manufacturing of home appliances in 
Iran increased 7.56 percent during the 
past Iranian calendar year 1400 (end-
ed on March 20), from its previous 
year, according to the Industry, Min-
ing and Trade Ministry data.
Over the past few years, the Iranian 
government has been following a new 
strategy for supporting domestic pro-
duction to neutralize the impacts of 
the U.S. sanctions while reducing the 
reliance of the economy on oil reve-
nues.
The home appliances sector has been 
one of the pioneers in this regard and 
like many other areas, the production 
of home appliances has witnessed a 
significant rise in the past four years.

Annual manufacturing of 18m home appliance sets on agenda

SADAD Electronic Payment (e-payment) Company 
also is ready to present an online payment gateway 
to applicants through single e-commerce window 
and concurrent with receiving INAMAD.
According to the Public Relations Department of 
Bank Melli Iran (BMI), SADAD E-Payment Compa-
ny has conducted many cooperation and collabo-
ration with E-Commerce Development Center over 
the past months in order to create the necessary 
platforms for simultaneous receiving of INAMAD 
and payment gateway, based on which, INAMAD 
Web Service and Single Integrated E-Commerce 
Window was implemented by this prestigious com-
pany as pilot. 
This measure was taken by SADAD E-Payment 
Company with the aim of fulfilling its responsibil-
ity in optimizing and accelerating payment process 
and also an interactive approach with the respon-

sible institutions including E-Commerce Develop-
ment Center.
Presently, SADAD E-Payment Company has been a 
superior and helping company to other e-payment 
companies in order to present quality services 
to the applicants of online payment portal in the 
shortest time possible using INAMAD Web Service 
and Single Integrated E-Commerce Window. 
Accordingly, E-Commerce Development Center has 
now issued a notice to all online payment com-
panies to connect themselves to INAMAD Web 
Service and also Integrated Single E-Commerce 
Window. 
In this way, businesses can also receive the online 
payment gateway directly when receiving e-Trust 
symbol directly.
With the cooperation and arrangement made be-
tween Shaparak (Electronic Card Payment Network 

Company) and E-Commerce Development Center, 
there will be no need to re-enter the information to 
receive the payment gateway with registering the 
INAMAD request. 
SADAD E-Payment Company always tries to take 
the initiative to create such services to help im-
prove the quality of electronic payment services in 
the country.
By providing this platform, applicants of online 
portal can immediately select the payment service 
company or the desired online services from the 
list of companies connected to an integrated Single 
E-Commerce Window. 
In addition to sending the verified information, 
identity, domain, landline (conventional) and mo-
bile phone, email, address, type of activity, tax 
tracking code, etc., they can also register Internet 
portal request without reentering the information.

Simultaneous Presentation of INAMAD & Online Payment Gateway
by SADAD E-Payment Corporation
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The value of Iran’s export to Germany 
rose 16 percent in the first four months 
of 2022, as compared to the first four 
months of 2021, according to the data 
released by the European Union’s statis-
tics office Eurostat.
The Eurostat’s data show that Iran has 
exported commodities worth 109 mil-
lion to Germany in the four-month pe-

riod of this year, while the figure was 94 
million in the same period of time in the 
past year. Germany’s export to Iran also 
increased nine percent to 531 million 
from 489 million. As reported, Iran-Ger-
many trade rose 10 percent to stand at 
640 million in the first four months of 
2022, while the figure was €583 million 
in the first four months of 2021.

Iran’s export 
to Germany 
rises 16% in 4 
months on year

Abolfaz Najjarza-
deh introduced 
Acting Caretaker 
of BMI
Abolfazl Najjarzadeh was named 
as acting caretaker of Bank Melli 
Iran (BMI) on Tuesday June 21, 
the Public Relations Department 
of Bank Melli Iran reported.
The introduction ceremony 
of new acting caretaker of the 
bank was held on Tuesday in 
the presence of CEO and other 
members of the Board of Direc-
tors of the bank.
Mohammad-Reza Farzin was 
the first speaker in the intro-
duction ceremony that placed 
special emphasis on the spe-
cialty and competency of Dr. 
Najjarzadeh and said that the 
new acting caretaker of the bank 
enjoys widespread and several 
activities in the field of banking 
and for this reason, his poten-
tial and capability must be used 
efficiently in order to materialize 
most objectives of the bank.  
To realize predetermined objec-
tives of the bank, capacities of 
all management and expert divi-
sions of the bank must be used 
optimally, Farzin underlined. 
Dr. Najjarzadeh is one of the 
successful managers in the 
banking system of the country 
who has served and undertaken 
different responsibilities at the 
Central Bank of Iran (CBI), Bank 
of Industry and Mine (BIM) and 
National Development Fund of 
Iran (NDFI). 

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

Khatibzadeh con-
demns deadly ter-
ror attacks in Mali
The Iranian Foreign Ministry 
spokesman on Tuesday ex-
pressed deep regret over the 
death of a number of Mali’s na-
tionals and civilians in terrorist 
raids in the city of Diallassagou, 
the Iranian Foreign Ministry 
said.
Khatibzadeh condemned the act 
of terrorism and sympathized 
with the government and people 
of Mali as well as the families 
who lost their loved ones in the 
terrorist acts.
The government of the Republic 
of Mali in West Africa confirmed 
on Monday that as many as 132 
civilians have been killed in re-
cent attacks by terrorists in the 
country, according to opindia.
com.
According to authorities, the 
killings occurred when numer-
ous villages in the Bankass area 
in Mali’s central Mopti region 
were attacked on Saturday and 
Sunday. The attacks were car-
ried out by terrorists belonging 
to the Katiba Macina armed 
group affiliated with the dreaded 
terrorist group Al-Qaeda.
Earlier, Khatibzadeh also ex-
pressed condolences over an-
other terror attack in Ethiopia.
He expressed his deep condo-
lences and regret over the death 
of a number of Ethiopians in an 
attack by armed insurgents in 
the Oromia region.
He strongly condemned the 
terrorist attack and expressed 
sympathy with the Ethiopian 
government, people and survi-
vors.
It should be noted that at least 
260 people were killed and hun-
dreds more were injured in the 
attack by armed groups in the 
Oromia region in western Ethi-
opia. The massacre marked one 
of the bloodiest days in Ethiopia. 
Residents who survived the at-
tack reported that the assailants 
massacred people and buried 
their bodies in mass graves.

Everything you need to know about green beans
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/food-nutrition/green-beans#protein

Green beans can be used in a variety of 
foods. Whichever way you use green beans, 
they will still have many properties. Green 
beans are a good source of a variety of vi-
tamins and fiber. Green beans are harvest-
ed when they are still in pods and have not 
reached maturity. In this article, we will learn 
more about the properties of green beans.
This is one of a collection of articles on the 
health benefits of popular foods.
Nutrition
Beans carry with them plenty of health ben-
efits.
Consuming fruits and vegetables of all kinds 
can help reduce the risk of many adverse 
health conditions.
Many studies have suggested that including 
more plant foods, such as green beans, in 
the diet decreases the risk of obesity, dia-
betes, heart disease, and overall mortality.
Consumption of fruit and vegetables also 
promotes a healthy complexion, increased 
energy, and overall lower weight.
one standard cup of canned snap beans 
(about 150 grams) containsTrusted Source:
• 28 calories
• 0.55 grams (g) of fat
• 5.66 g of carbohydrate
• 2.6 g of fiber
• 1.94 g of sugar

• 1.42 g of protein
In terms of nutrients, it contains:
• 17 milligrams (mg) of calcium
• 1.2 mg of iron
• 18 mg magnesium
• 30 mg of phosphorus
• 130 mg potassium
• 24 micrograms (mcg) of vitamin A
• 52.5 mcg of vitamin K
• 32 mcg of folate
However, one cup of drained canned snap 
beans also contains 362 microgramsTrust-
ed Source of sodium. Consumers should 
rinse canned beans before use. For the best 
source of nutrients and lowest sodium, 
choose fresh or frozen greens beans for 
cooking.
Benefits
The nutrients provided can help reduce the 
risk of a number of health conditions.
Cancer
Green beans contain a high amount of chlo-
rophyll.
This may block the carcinogenic effects 
of heterocyclic amines that are generated 
when grilling meats at a high temperature. 
Individuals who prefer their grilled foods 
charred should pair them with green veg-
etables to decrease the risk.
Fertility and pregnancy

Beans are a good source of iron, and Har-
vard Medical School suggest that this may 
enhance fertility in women.
For women of child-bearing age, consum-
ing more iron from plant sources such as 
spinach, beans, pumpkin, and green beans 
appears to promote fertility, according to 
Harvard Medical School. 
Other studies have shown a correlation 
between a woman’s level of fertility and the 
level of according to, including iron, that she 
consumes.
Pairing iron-rich foods with vitamin C-rich 
foods like tomatoes, bell peppers, or berries 
can improve iron absorption.
Adequate folic acid intake is also need-
ed during pregnancy, to protect the fetus 
against neural tube defects. One cup of 
green beans provides approximately 10 
percent of daily folic acid needs and 6 per-
cent of iron.
Depression
Meeting daily folate needs may also help 
with depression.
Adequate folate consumption can prevent 
an excess of homocysteine in the body.
Too much homocysteine can stop blood 
and other nutrients from reaching the brain, 
and it can interfere with the production of 
the feel-good hormones serotonin, dopa-
mine, and norepinephrine, which regulate 
mood, sleep, and appetite.
Bone health
A low intake of vitamin K is associatedTrust-
ed Source with a higher risk of bone frac-
ture.
Adequate vitamin K consumption improves 
bone health by modifying bone matrix pro-
teins, improving calcium absorption, and 

reducing urinary excretion of calcium.
One cup of green beans provides 14.4 mi-
crograms of vitamin K, or almost 20 percent 
of the daily requirement, 4 percent of a per-
son’s daily need for calcium.
It is important to remember that it is not 
the individual vitamins, minerals, or antioxi-
dants alone that make vegetables like green 
beans such an important part of our diet.
It has been proven that isolating these 
healthful nutrients in supplement form will 
not provide the same outcomes. It is best to 
consume them as part of a healthy, varied 
diet.
Green beans help you maintain a healthy 
weight
One cup of raw green beans has just 31 
caloriesTrusted Source, virtually no fat, and 
only 3.6 grams (g) of sugar. That’s fantastic 
news if you’re watching your waistline.
Green beans are heart healthy
Green beans contain no cholesterol. Al-
though your body needs some cholesterol 
for healthy cell growth, too much is bad for 
you. High cholesterol may lead to a build-
up of fat deposits in your arteries. This can 
decrease blood flow to your heart and brain 
and cause a heart attack or stroke.
One cup of raw green beans has 2.7 g of 
fiber. Cooked (boiled) green beansTrusted 
Source have 4.0 g of fiber, some of it soluble 
fiber. Soluble fiber may help lower LDL or 
so-called bad cholesterol and total choles-
terol levels. It may also support heart health 
by lowering blood pressure and reducing 
inflammation.
The American Heart Association recom-
mends eating no more than 1,500 mil-
ligrams (mg)Trusted Source of sodium dai-

ly for optimal heart health. Green beans are 
naturally low in sodium. One cup has only 
6.6 milligrams (mg). 
Too much sodium in your diet may increase 
your blood pressure. High blood pressure 
is associated with an increased risk of heart 
disease and stroke. But beware of canned 
green beans. One undrained cup contains 
461 mg of sodiumTrusted Source. Rinse 
canned green beans before eating, or 
choose no-salt added varieties. 
Green beans are a low FODMAP food
FODMAPs are undigested carbohydrates 
that are metabolized by bacteria in your gut 
leading to gas, belly pain, diarrhea, and con-
stipation, according to the Cleveland Clinic. 
Eating foods high in FODMAPs may worsen 
digestive conditions such as irritable bowel 
syndrome (IBS) and acid reflux. Eating low 
FODMAP foods may bring considerable re-
lief to your tummy troubles. Green beans 
are a low FODMAP food and can be enjoyed 
by many people who have chronic digestive 
issues.
Green beans contain protein
Your body needs protein to maintain: 
• healthy bones
• hair
• organs
• muscles
Protein is also essential to a healthy im-
mune system. Plant proteins are not com-
plete proteins; that is, they lack at least one 
of the amino acids your body needs. But 
plant proteins are still beneficial. They can 
be combined with other proteins through-
out the day to make complete proteins. One 
cup of raw green beans has almost 2 g of 
protein.

Iranian Oil Minister Javad Oji has said 
phase 11 of the South Pars gas field 
development project is going to go 
operational as of the seventh Iranian 
calendar month of Mehr (begins on 
September 21), producing 670 mil-
lion cubic feet (CF) of natural gas on 
a daily basis.
“We made the implementation of the 
phase 11 development project a pri-
ority, and with the measures and ini-
tiatives taken by our colleagues in the 
Oil Ministry, I promise you that pro-
duction will start in the phase 11 de-
velopment plan as of Mehr this year,” 
Oji said. The minister noted that the 
development of the mentioned phase 
has been completely carried out by 
domestic companies, Shana reported 
on Wednesday.
Iran had previously awarded the de-
velopment of the phase 11 project to 
a consortium comprised of France’s 
Total, China National Petroleum 
Corporation (CNPC), and Petropars 

which is a subsidiary of the National 
Iranian Oil Company (NIOC), however 
Total and CNPCI pulled out of the pro-
ject in 2019 due to the U.S. sanctions.
Currently, Petropars is developing the 
phase 11 project after its partners left 
the contract.
The drilling operation for the first well 
of mentioned phase was officially 
started in December 2020. In the 
early production stage, the output of 
this phase will reach 500 million cu-
bic feet (equivalent to 14 million cubic 
meters) per day.
Back in January, the managing direc-
tor of Petropars Company had an-
nounced the implementation of two 
new contracts as of December 22, 
2021, to accelerate the development 
of the mentioned phase.
According to Hamid-Reza Masoudi, 
the mentioned deals were concerned 
with the construction of an off-shore 
pipeline as well as the installation of 
the phase’s SDP11B platform.

Daily production from South Pars phase 
11 to reach 670m CF by late Sep.

The value of Iran’s non-oil exports 
reached $13.69 billion in the first three 
months of the current Iranian calendar 
year (March 21-June 21), up 21 percent 
compared to the last year’s same peri-
od, according to the head of the Islamic 
Republic of Iran Customs Administra-
tion (IRICA).
Alireza Moghadasi said Iran exported 
27.7 million tons of non-oil commod-
ities in the mentioned three months, 
Tasnim news agency reported on 
Wednesday.
Meanwhile, some 8.154 million tons of 
goods valued at $12.464 billion were 
imported into the country in the said 
period to register an 18-percent rise 
in terms of value compared to the last 
year’s same quarter.
In total, the Islamic Republic traded 
about 36 million tons of non-oil goods 
worth $25.5 billion with its trade part-

ners in the first quarter of the current 
Iranian calendar year, up 19.5 percent in 
terms of value, Moghadasi said.
According to the official, the country’s 
trade balance was $605 million positive 
in the mentioned time span.
Iran’s top export destination during 
this period was China with $4.214 bil-
lion worth of imports from the Islamic 
Republic, followed by Iraq with $1.824 
billion, Turkey with $1.737 billion, the 
United Arab Emirates (UAE) with over 
$1.645 billion, and India with $424 mil-
lion.
Meanwhile, the country’s top five 
sources of imports during these three 
months were the UAE with $3.426 bil-
lion, China with $3.131 billion, Turkey 
with $1.273 billion, India with $512 
million, and Germany with $456 million 
worth of imports.
As previously announced by the IRICA 

head, the value of Iran’s non-oil trade 
rose 38 percent in the past Iranian cal-
endar year 1400 (ended on March 20), 
as compared to its previous year.
Moqadasi put the country’s non-oil 
trade at 162 million tons worth $100 
billion in the past year.
He said that Iran exported 122 million 
tons of non-oil products worth $48 bil-
lion in the previous year, which was $14 
billion (41 percent) more than the figure 
for its preceding year.
The country’s non-oil trade record in 
1400 was reached while the toughest 
sanctions were imposed on Iran, but 
thanks to God and the efforts of entre-
preneurs, producers and the coopera-
tion of foreign trade-related organiza-
tions, a historical record was achieved 
in the past year which was unprece-
dented in recent decades, the official 
has underlined.

The 34th meeting of the Board of Representatives of the Tehran Chamber 
of Commerce, Industries, Mines and Agriculture (TCCIMA) was held on 
Tuesday in which the attendees addressed some of the country’s recent 
economic issues.
The meeting was attended by TCCIMA Head Masoud Khansari, members 
of the chamber’s board, and Deputy Economy Minister Mohammad-Hadi 
Sobhanian, the TCCIMA portal reported.
Speaking at the meeting, Khansari praised the government’s decision for 
eliminating the allocation of foreign currency with subsidized rates for the 
imports of some basic goods and stressed the need for supporting the 

less privileged classes of the society against the aftershocks of the said 
decision.
“This [the elimination of subsidized currency rates] has been the request 
of the private sector and the TCCIMA for the last four years, and we have 
been constantly pursuing it to happen, and although this reform took place 
a little late but ultimately a very good step has been taken,” Khansari said.
In this meeting, some of the challenges of the business environment and 
the country’s economy were also raised to be discussed with Sobhani-
an, and finally, some of the problems of the poultry industry were also 
reviewed.

Iran’s export to Germany rises %16 in 4 months on year

Quarterly non-oil exports increase 21% yr/yr



اقتصاد استان

Isfahan News

معاون اشـتغال و خودکفایی کمیته 
امداد امـام خمینـی )ره( گفـت: در 
شـرایط کنونـی داشـتن مهـارت و 
فراگیـری فنـون اشـتغال ضروری 
بـوده و امسـال ایجـاد ۱۵۰ هـزار 
کارگاه آمـوزش مهارتی در دسـتور 
کار کمیتـه امداد قرار گرفته اسـت.

مرتضـی فیروزآبـادی در دیـدار بـا 
معـاون امـور اقتصادی اسـتانداری 
اصفهـان افـزود: ایجـاد ۵۰۰ هزار 
فرصت شـغلی در کشـور در سـال 
جـاری بـه عهـده کمیتـه امـداد 

گذاشـته شـد.
وی خاطرنشان کرد: سـال گذشته 
کمیته امداد موظف بـه ایجاد ۳۰۰ 
هـزار فرصـت شـغلی بـود کـه بـه 
۳۰۳ هـزار فرصت دسـت یافتیم.

وی از تسـهیل مسیر اشـتغال برای 
مددجویان و تمرکـز روی فرزندان 
خانواده خبـر داد و افزود: ضامن وام 
اشـتغال بایـد همچـون وام ازدواج 
باشـد و بـه دنبـال افزایـش سـقف 
تسـهیالت بانکـی از روش هـای 

مختلـف هسـتیم.
خودکفایـی  و  اشـتغال  معـاون 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( 
بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی موانـع 
بـرای اعطای تسـهیالت اشـتغال 
حـذف شـده اسـت، گفـت: بـر 
اسـاس قانون بـا اعتبـارات دولتی 
امـکان ایجـاد شـغل بـرای یـک 
نفـر در هـر خانـواده اسـت کـه ما 
بـا کمک هـای مردمـی توانسـتیم 
تعـداد اشـتغال در هـر خانـواده را 

افزایـش دهیـم.

وی، ارتقـای کیفیـت مشـاغل را 
همچـون کمیـت آن پـر اهمیـت 
دانسـت و افزود: در کیفیت بخشـی 
مشـاغل چند راهبـرد ماننـد انعقاد 
تفاهم نامـه بـا شـرکت های بزرگ 
و حمایـت و پشـتیبانی از کسـب 
و کارهـای خـرد را اجـرا کردیـم 
بطوری کـه در این راسـتا ۴۰ هزار 
شـغل در حـوزه کشـاورزی ایجـاد 

شـد.
نعقـاد  ا اینکـه  بیـان  بـا  وی 
تفاهم نامـه بـا اصنـاف مختلـف 
برای ایجاد شـغل در دسـتور است، 
خاطرنشـان کرد: بـرای ایجـاد هر 
شـغل بـه بـاالی ۱۰۰ میلیـون 
تومـان تسـهیالت نیـاز اسـت و 
دیگر ایـن میـزان اعتبار پاسـخگو 
نیسـت بهمیـن دلیـل نیـاز بـه 
حمایـت دولت بیـش از سـال های 
قبـل بـرای ایجـاد اشـتغال در پنج 

دهـک جامعـه داریـم.
معاون اشـتغال و خودکفایی کمیته 
امداد امام خمینـی )ره( اضافه کرد: 
با توجه به رشـد کاربـران اجتماعی 
در فضای مجـازی، مددجویان این 
نهاد بـا دریافـت آموزش های الزم 
و مشـاوره کسـب و کار می تواننـد 
بـه عرصـه فعالیـت در مشـاغل 

جدید وارد شـوند.
فیروزآبـادی با بیـان اینکـه کمیته 
امـداد تنهـا نهـادی اسـت کـه در 
فروردیـن امسـال همـه اعتبـارات 
الزم را از بانک ابالغ گرفت و برای 
اسـتان ها واریز کـرد، خاطرنشـان 
کـرد: سـال گذشـته در ماه مـرداد 

ایـن واریزی هـا اتفـاق افتـاد.
وی گفـت: تخصیـص اعتبـارات 
زمـان  کوتاهتریـن  در  بانکـی 
ممکن بـا همکاری بانـک مرکزی 
بانک هـا  بـه  سـال  بتـدای  ا ز  ا
ابـالغ شـد و تسـهیالت صنـدوق 
امـداد والیـت از ۳۰ میلیـون بـه 
۵۰ میلیـون تومـان افزایـش یافته 

سـت. ا
مدیـر کل تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی اسـتان اصفهـان نیز در 
ایـن جلسـه بـا اعـالم اینکـه یک 
چهـارم از تعهـد اشـتغالزایی در 
اسـتان بر عهـده کمیته امـداد امام 
خمینی )ره( اصفهان اسـت، گفت: 
کمیتـه امـداد اسـتان متعهـد بـه 
ایجاد فرصت شـغلی و اشـتغالزایی 
بـرای ۴۱ هـزار و ۷۰۰ نفـر اسـت 

که تعهـد سـنگینی بشـمار می آید.
میثـم مداحی با بیـان اینکـه ۲۶.۵ 
درصـد از فرصت شـغلی اسـتان بر 
عهـده کمیتـه امـداد اسـت، اظهار 
داشـت: بـرای ایجـاد هـر فرصت 
شـغلی حداقـل بـه ۲۰۰ میلیـون 

تومـان پـول نیاز اسـت.
وی افـزود: در واقـع بـرای ایجـاد 
۴۰ هـزار شـغل بـه اعتبـاری بالـغ 
بـر هشـت هـزار میلیـارد تومـان 
بـا  و  اسـت  نیـاز  تسـهیالت 
تخصیص یک هـزار و ۸۰۰ میلیارد 
تومـان نمی تـوان چنیـن اقدامـی 

صـورت داد.
مداحـی بـا اشـاره بـه آمـار قابـل 
توجه اتبـاع خارجـی غیر مجـاز در 
اسـتان، گفـت: همـه آنها مشـغول 
کار هسـتند و عمدتـًا در مشـاغل 

خـرد و کوچـک فعالیـت دارنـد.
کریـم زارع مدیـرکل کمیتـه امداد 
امـام خمینـی )ره( اصفهـان نیز در 
این جلسـه با بیان اینکه سـهم ۵.۶ 
درصـدی کل اعتبـارات و اشـتغال 
کشـور بـه ایـن اسـتان اختصاص 
یافتـه اسـت، اظهـار داشـت: در 
برنامـه پیش بینی شـده امسـال، با 
رشـد بیش از چهار برابـری در مبلغ 
اعتبارات و رشـد ۲ برابری در تعداد 
فرصت شـغلی، وظیفه سـنگینی بر 
عهده کمیته امداد اسـتان گذاشـته 
شـده کـه امیدواریـم بـا همـت 
 امدادگـران ایـن برنامـه محقـق

شود.
اسـتان اصفهـان بیـش از پنـج 
میلیـون و ۳۰۰ هـزار نفـر جمعیت 

در ۲۸ شهرسـتان دارد.
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دومین دوره توانمندسازی و مهارت آموزی 
بازرگان کوچک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی اصفهان آغاز به کار کرد. در دومین 
دوره توانمندسازی و مهارت آموزی بازرگان 
کوچک احسان شهیر مشاور واحد توسعه کسب 
و کار اتاق بازرگانی اصفهان اولین قدم برای 
موفقیت را آگاهی از مقصد و هدف دانست و 
افزود: بهترین مسیر در زندگی وابسته به هدف 
است. وی بر ضرورت استفاده حداکثری والدین از 
اکوسیستم موجود در اتاق بازرگانی اصفهان برای 
تربیت کودکان تاکید و تصریح کرد: مدیریت یک 
چرخه و مسیر و فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد 
منابع است و اتاق بازرگانی اصفهان با شناسایی 
تجربه بازرگانان در ادوار مختلف، بر مبنای یک 
نظام ارزشی، الگویی برای تربیت کارآفرینان 

آینده طراحی کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان 
همچنین یکی از نکات مهم تربیت اقتصادی 

را آموزش مسئولیت پذیری و تدبیر امور دانست.
علی مهذب مدیر واحد توسعه کسب و کار اتاق 
بازرگانی اصفهان نیز رسالت اتاق بازرگانی برای 

شکوفایی کشور را تربیت نسل آینده در حوزه 
کارآفرینی و کسب و کار بیان کرد.

وی آشناسازی کودکان و نوجوانان با الفبای 

کسب و کار و کارآفرینی، درآمدزایی و سواد مالی 
در قالب های جدید به سبک بازی محوری و کار 
تیمی را اتفاق فرخنده ای برای توسعه اقتصادی 

کشور دانست.
مهذب در خصوص مدرسه کسب و کار اتاق 
بازرگانی اصفهان نیز گفت: پارلمان بخش 
خصوصی اصفهان در سه طرح بازرگان کوچک، 
کارنو و کسباتور به آموزش حوزه کارآفرینی به 
سنین ۸ تا ۳۰ سال پرداخت و در سال ۱۴۰۰ 
درحدود ۴۰۰ نفر در مدرسه کسب و کار دوره های 
توانمندسازی و مهارت آموزی الزم را طی کردند.

مدیر واحد توسعه کسب و کار در ادامه بر ضرورت 
فرهنگسازی ارزش آفرینی در بین کودکان 

تاکید کرد.
شایان ذکر است دوره دوم بازرگان کوچک طی 
۱۲ جلسه برای رده های سنی ۸ تا ۱۳ سال به 
آموزش مفاهیمی مانند خالقیت و ایده پردازی، 
آشنایی با مشاغل، پول، پس انداز، سرمایه، بانک، 
بازاریابی و فروش، حل مساله، کارتیمی، توسعه 

فردی و مهارت ارتباط مؤثر می پردازد.
در ادامه این مراسم کودکان و نوجوان در 
گروه های جداگانه به منظور آشنایی با مربیان 
خود و سایر اعضای گروه، به بازی و گفت وگو 

پرداختند.

 مریم محسـنی  علیرضـا مقدسـی معاون وزیـر امـور اقتصاد و 
دارایـی و رئیس کل گمـرک ایران و هیـات همراه پنج شـنبه دوم 
تیرمـاه بـا حضـور در ذوب آهـن اصفهـان ضمـن دیـدار و گفتگو 
بـا مدیرعامـل و دیگـر مسـئولین ایـن مجتمـع عظیـم صنعتـی، 
در آییـن افتتاح سـاختمان جدیـد گمـرک اختصاصـی ذوب آهن 

شـرکت نمود.
گمرک اختصاصـی ذوب آهن اصفهان، اولیـن گمرک اختصاصی 
واحدهای تولیدی کشـور محسـوب می شـود کـه در دهـه پنجاه 
همزمـان با تأسـیس این شـرکت آغـاز بـه کار نمود و هـم اکنون 
عمـده واردات و صادرات ذوب آهـن از این طریق انجام می شـود.

 رئیس کل گمـرک ایران در آییـن افتتاح سـاختمان جدید گمرک 
اختصاصی ذوب آهـن اصفهان گفت: این شـرکت، یک مجموعه 
پرتـالش و پرتـوان در صنعـت کشـور محسـوب می شـود کـه با 
صادرات چشـمگیر محصـوالت خـود نقـش مهمـی در ارزآوری 

ایفـا کرده اسـت.
وی افـزود: گمرک بـه عنوان یک نهـاد حاکمیتـی وظیفه حمایت 
کامـل از تولیـد را دارد و بایـد بـه گونه ای عمـل کند کـه وقفه ای 
در تولید کشـور ایجـاد نشـود و لـذا از تمـام ظرفیت هـای قانونی 
بـرای همکاری بـا صنایـع از جملـه ذوب آهـن اصفهان اسـتفاده 

می کنیـم.
مقدسـی اظهار داشـت: گمرک در کنار ذوب آهن اصفهان اسـت 
چرا که این شـرکت را پشـتوانه ای برای صنعت کشـور مـی دانیم 
و تالشـگران آن نیـز در واقـع ایثارگرانـی هسـتند کـه در برابـر 

تحریم هـای اقتصـادی جهـاد می کننـد.
 مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان نیـز ضمن تقدیـر از مسـئولین 
گمـرک کشـور کـه حمایـت از تولیـد را در اولویـت قـرار داده اند، 
گفـت: این شـرکت از سـال گذشـته حرکـت تـازه ای را در بخش 
تأمین پایـدار مواد اولیـه از طریـق ورود به معـدن داری و فراوری 
مـواد اولیه آغـاز کـرده اسـت. بخشـی از تأمین مـواد اولیـه که از 
طریـق واردات تأمیـن می شـود، بسـتگی بسـیاری بـه همکاری 
گمـرک و مسـائل مربـوط بـه مبـادی ورودی کشـور دارد که در 
این زمینـه تعامالت بسـیار خوبـی با گمرک برقرار شـده اسـت تا 

خدشـه ای بـه تولیدوارد نشـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ذوب آهـن اصفهـان همـکاری خوبی با 
گمـرک در دهه هـای گذشـته داشـته و قطعـًا ایـن همکاری هـا 
توسـعه می یابـد، افـزود: بـا توجه بـه مـازاد تولیـد فوالد و سـرانه 
مصـرف فـوالد، صـادرات اهمیـت ویـژه ای بـرای واحدهـای 
تولیدکننـده فـوالد دارد کـه برخـی مسـائل آن کـه بـه مبـادی 

خروجـی مربـوط اسـت از طریـق همـکاری و تعامـل بـا گمرک 
کشـور حل می شـود. رخصتـی افـزود: ذوب آهـن اصفهان سـال 
گذشـته یک میلیـون و صـد و پنجـاه هـزار تن صـادرات داشـته 
که ایـن امر امسـال نیـز با جدیـت دنبـال می شـود و البتـه تعامل 
بـا گمـرک در دسـتیابی به ایـن هدف نقـش مهمـی دارد. لـذا در 
جلسـات ودیدارها با مسـئولین گمرک کشـور، مشـکالت موجود 
در صادرات و راهکارهای آن بررسـی می شـود تا از طریق توسـعه 
صـادرات بتوانیـم ارز آوری بیشـتری داشـته باشـیم و بـه اقتصاد 

کشـور نیـز کمک شـود.
مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان گفـت: ایـن شـرکت تأمیـن 
نیازهـای داخـل را در اولویـت قـرار داده اسـت و تنها مـازاد تولید 
صـادر می شـود کـه ارز حاصـل از آن نیـز صـرف واردات مـواد 
اولیـه و تجهیزات می شـود کـه در عمل بـرای حفظ تولید بسـیار 

ضـروری اسـت.
 شـایان ذکر اسـت سـاختمان جدید گمرک اخصاصـی ذوب آهن 
اصفهان بـا مسـاحت ۱۸۵ متر با حضور مسـئولین گمرک کشـور 
و اسـتان اصفهان و مسـئولین این شـرکت افتتاح شـد کـه مجهز 
به فیبـر نوری بـوده و در تسـهیل ارتباطات مربوط بـه این گمرک 

که در بیـن ۵۰ گمرک برتر کشـور قرار دارد، بسـیار مؤثر اسـت.

دومین دوره توانمندسازی و مهارت آموزی بازرگان کوچک آغاز به کار کرد:

ضرورت فرهنگسازی ارزش آفرینی در بین کودکان

رئیس کل گمرک ایران در آیین افتتاح ساختمان جدیدگمرک اختصاصی ذوب آهن:

حمایت از صادرات ذوب آهن اصفهان، حمایت از تولید ملی است

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره(:

ایجاد ۱۵۰ هزار کارگاه آموزش مهارتی در دستور کار کمیته امداد است

آیـت اهلل سـید یوسـف طباطبایی نـژاد امـام جمعـه اصفهـان در دیـدار بـا 
جمعی از مسـؤوالن و جهادگران شهرسـتان شاهین شـهر و میمه با اشاره 
به اثرگذاری سـرود »سـالم فرمانـده« اظهار داشـت: دشـمنان خارجی ما 
تالش کردنـد تا به هر شـکلی از این سـرود اشـکال بگیرنـد و حتی برخی 
در داخـل کشـور سـخنانی گفتند تـا وانمـود کنند که نسـل جـوان تعلقی 
بـه اسـالم و انقـالب نـدارد درحالی کـه همـه دیدند نسـل جـوان چگونه 

عالقه منـدی خـود را نشـان داد.
وی با بیـان اینکه دشـمن بـه دنبـال این اسـت که نشـان دهـد، جوانانی 
که انقـالب را ندیده اند، عالقه ای به انقالب نداشـته باشـند و از راه اسـالم 
منحرف شـوند، توضیح داد: بنابراین نیاز اسـت همه مراقب باشیم و تالش 
کنیم تا با برنامه هـای فرهنگی جمع جـوان انقالبی را دور هـم جمع کنیم 

و آنان را از آسـیب های موجود آگاه سـازیم.

طباطبایی نـژاد با اشـاره بـه ارزش کار جهـادی تصریح کـرد: جهادگران با 
تالشـی که برای هم نوعـان خـود می کنند، زندگی خـود را زیبـا می کنند، 
به خدا نزدیک تر می شـوند و در حال عبادت هسـتند همچنیـن در احادیث 
نیز بیان شـده که زیباترین زندگی از آن کسـانی اسـت که در کنـار زندگی 

او مشـکالت دیگران نیز حل می شـود.
نماینده ولی فقیه در اسـتان اصفهـان بیان کـرد: بیش تر جهادگـران افراد 
ثروتمندی نیسـتند و آنچه در تـوان دارند به میـدان می آورند، آنان نسـبت 
به افـراد ثروتمنـد ثـواب بیش تـری می برنـد و کارشـان ارزش بیش تری 

دارد.
در ادامـه ایـن جلسـه سـرهنگ حمیدرضا مجیـری، فرمانـده سـپاه ناحیه 
شاهین شـهر بـا ارائـه گزارشـی از اقدامـات ۱۰۰ گـروه جهـادی در ایـن 
شهرسـتان اظهـار داشـت: در ایـن گروه هـا ۳۵۰ نفر عضـو هسـتند که در 
عرصه هـای مختلـف اقتصـاد مقاومتـی و اشـتغال زایی، محرومیت زدایی، 
کمـک بـه محرومـان، علمـی، آموزشـی، فرهنگـی و... فعالیـت می کنند.

وی گفـت: ایجاد اشـتغال بـرای ۲۰۵ نفـر، سـاخت ۲ مدرسـه در پل دختر، 
توزیع ۲۳ هزار بسـته معیشـتی در قالـب کمک هـای مؤمنانـه، توزیع یک 
هزار بسـته دانش آمـوزی و ۳۰ تبلـت دانش آمـوزی، برپایی ۱۸ نمایشـگاه 
اقتصـاد مقاومتـی و برگـزاری ۲۱ رزمایـش سـالمت محله محـور از جمله 
اقدامات ایـن گروه های جهـادی در سـال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شـمار می رود.

همچنیـن حجت االسـالم قاسـم هاشـمی امـام جمعـه شاهین شـهر در 
این جلسـه گفـت: امیدواریـم خیریه هـا آنچـه را که بـه مسـتضعفان ارائه 
می دهند در سـامانه های الکترونیکی و یکپارچه ثبت کنند تا خیران شـاهد 
عدالت محـوری در توزیع باشـند و بیـش از پیش در کار خیر سـهیم شـوند.

وی با اشـاره به حضـور مربیـان و مشـاوران زبـده در امـر مشـاوره ازدواج 
و طـالق عنوان کـرد: با حضـور طـالب متخصـص، توانسـتیم دوره های 
تربیـت مربـی تحکیـم خانـواده را برگـزار کنیـم و هم اکنـون ۳۰ مربـی 
متخصـص در ایـن زمینـه در شهرسـتان داریـم همچنیـن تالش هـای 
صورت گرفتـه در عرصه کاهش طالق در سـال گذشـته، منجر به کاهش 

۱۶ درصـدی طـالق در این شهرسـتان شـد.
به گـزارش فـارس، در این جلسـه به پـاس تقدیـر از فعالیت هـا و اقدامات 
گروه هـای جهـادی در عرصه هـای سـالمت، فرهنگـی و اجتماعی هدیه 
رهبـر معظم انقالب به قرارگاه شـهید سـلیمانی شهرسـتان شاهین شـهر 

و میمـه اهدا شـد.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به ارزش کار 
جهادی گفت: جهادگران با تالشی که برای هم نوعان 
خود می کنند، زندگی خود را زیبا می کنند، به خدا 
نزدیک تر می شوند و در حال عبادت هستند همچنین 
در احادیث نیز بیان شده که زیباترین زندگی از آن 
کسانی است که در کنار زندگی او مشکالت دیگران نیز 

حل می شود.

نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با جمعی از مسؤوالن 
و جهادگران شهرستان شاهین شهر و میمه:

جهادگران با تالش هایشان زندگی 
خود را زیباتر می کنند

گزارش روز

معـاون حفاظـت و بهره بـرداری شـرکت 
آب منطقه ای اصفهان گفت: شـرکت فوالد 
مبارکـه بـا صـرف هزینه هـای سـنگین و 
اقدامـات و فعالیت هـای گسـترده در زمینه 
کاهش مصـرف آب، اقـدام بـه بازچرخانی 
و مدیریـت کاهـش مصـرف آب کـرده و 
جمـع آوری، انتقـال و تصفیه فاضـالب در 
راستای جایگزینی آن با بخشـی از آب خام 
مصرفـی از اقدامـات دیگـر ایـن صنعـت 

بـوده اسـت.
و  حفاظـت  معـاون  چیتیـان  محمـود 
بهره برداری شـرکت آب منطقه ای اصفهان 
در ارتباط با میزان برداشـت صنایع از حوضه 
زاینـده رود اظهـار کـرد: میـزان برداشـت 
کلیـه صنایـع مهـم اسـتان اصفهـان در 
حوضـه زاینـده رود سـالیانه ۶۱ میلیـون 
مترمکعب اسـت کـه از ایـن میـزان، حدود 
۴۰ میلیـون مترمکعب برداشـت از آب های 
سـطحی، حـدود ۱۰ میلیـون مترمکعـب 
برداشـت از آب های زیرزمینی و حـدود ۱۱ 
میلیـون مترمکعـب مربـوط به برداشـت از 

پساب هاسـت.
•مقـرر اسـت مصـرف صنایـع 
اسـتان از آب رودخانـه زاینـده رود 

کاهـش یابـد
وی افـزود: طبـق مصوبـات شـورای عالی 
آب مقرر اسـت مصـرف صنایـع اسـتان از 
آب رودخانـه زاینـده رود کاهـش یافتـه و با 
پساب جایگزین شـود؛ در این راستا شرکت 
آب منطقه ای اصفهان ضمن پیگیری های 
مسـتمر از صنایـع در ایـن زمینـه اقـدام به 
کاهـش آب تحویلی بـه آن ها کرده اسـت؛ 
به طـوری که میـزان مصرف آب سـطحی 
صنایع مهم استان از ۹۰ میلیون مترمکعب 
در دهه ۷۰ به حـدود ۴۰ میلیون مترمکعب 

در حال حاضر رسـیده اسـت.
•فعالیت هـای گسـترده فـوالد 
مبارکه در کاهش مصـرف آب قابل 

تقدیراسـت
چیتیـان خاطرنشـان کـرد: در ایـن بیـن 
شـرکت فـوالد مبارکـه نیـز بـا صـرف 
هزینه های سـنگین اقدامات و فعالیت های 
گسترده در زمینه کاهش مصرف آب، اقدام 
بـه بازچرخانـی و مدیریت کاهـش مصرف 
آب کـرده اسـت؛ همچنیـن جمـع آوری، 
انتقـال و تصفیـه فاضـالب در راسـتای 
جایگزینی آن با بخشـی از آب خام مصرفی 
از اقدامـات دیگـر ایـن صنعت بوده اسـت.

معـاون حفاظـت و بهره بـرداری شـرکت 
تشـریح  در  اصفهـان  آب منطقـه ای 
برداشـت های فـوالد مبارکه در سـال های 
گذشـته گفـت: مجمـوع برداشـت های 
فوالد مبارکه به طـور میانگیـن ۱۹ میلیون 
مترمکعب در سـال بـوده که از ایـن میزان، 
۷.۵ میلیـون مترمکعـب از رودخانـه، 
۷ میلیـون مترمکعـب از خـط شـرب، ۲ 
میلیون مترمکعـب از پسـاب و ۲.۵ میلیون 
مترمکعـب از آب هـای زیرزمینی برداشـت 

شـده اسـت.
وی یـادآور شـد: میـزان برداشـت فـوالد 
مبارکـه از زاینـده رود در سـال ۹۸ معـادل 
۱۰.۳ میلیون مترمکعـب و در سـال ۱۴۰۰ 
برابـر ۷.۵ میلیـون مترمکعـب بوده اسـت؛ 
البتـه الزم به ذکر اسـت کـه برداشـت آب 
 زیرزمینی و پسـاب طی این ۳ سـال مشابه

بوده است.

فعالیت های گسترده فوالد 
مبارکه در کاهش مصرف آب

معاون آب منطقه ای اصفهان تقدیر کرد:

 خبر اول

ISFAHAN
N E W S

روابط عمومی شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: حذف 
کارت سوخت جایگاه ها شایعه و هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین 
گرفته نشده است. بهمن علیپور در گفت وگو با ایسنا درباره شایعه حذف کارت 
سوخت آزاد جایگاه داران در اصفهان، اظهار کرد: برخی اخبار در رسانه ها و 
فضای مجازی درخصوص حذف کارت سوخت جایگاه داران از چرخه عرضه 

بنزین در جایگاه های عرضه سوخت استان شایعه ای بیش نیست.
وی تأکید کرد: مطابق روال گذشته، عرضه بنزین در تمام جایگاه های 
سوخت استان اصفهان با نرخ اول به صورت یارانه ای ۱۵۰۰ تومان و بنزین با 

نرخ غیر یارانه ای ۳۰۰۰ تومان انجام می شود.
وی با تکذیب موضوع افزایش قیمت بنزین، تصریح کرد: هیچ تصمیمی برای 
افزایش قیمت بنزین گرفته نشده و اساسًا چنین موضوعی هم مطرح نیست.

همچنین مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان درباره شایعه 
حذف کارت سوخت در جایگاه های گازوئیل و شلوغی برخی جایگاه ها، به 
ایسنا، گفت: این شلوغی ها مربوط به دریافت گازوئیل با نرخ ۶۰۰ تومانی 

است.
عبداهلل گیتی منش با بیان اینکه گازوئیل نرخ دوم، نرخ آزاد نیست، اظهار کرد: 

برخی تصور می کنند که گازوئیل نرخ دوم، نرخ آزاد است و محدودیتی برای 
آن نیست و به هر میزان که نیاز دارند، می توانند دریافت کنند. وی ادامه داد: 
گازوئیل ۶۰۰ تحت عنوان گازوئیل در شرایط اضطرار است، این نرخ گازوئیل 
در برخی جایگاه های کشور و اصفهان توزیع می شود و اگر راننده ای کارت 
سوختش مسدود و یا دچار مشکل فنی باشد، این کارت تعریف شده است. 
مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: کارت سوختی 
که دست جایگاه داران است در هر مرحله حداقل می تواند ۱۰۰ لیتر از آن 

برداشت کرد و سقف روزانه آن نیز محدود است.

روابط عمومی شرکت پخش 
فراورده های نفتی منطقه اصفهان:

 حذف کارت سوخت
 و گرانی بنزین

شایعه است



جهـــــــان

Isfahan News

 یلدا توکلی  قرار است یک خودروی ایرانی روسی پا به بازار بگذارد، خودرویی که توافقات 
ساخت آن به انجام رسیده وگویا به نظر می رسد که با آمدنش خیلی ازخودروهای ساخت 

کشورازآن عقب بمانند خودروهایی که انتقاد زیادی به ساختشان از نظر ایمنی وارد است.
• بازار خوب روسیه برای تولیدکنندگان ایرانی

فکرساخت این خودروی مشترک ازوقتی قوت گرفت که یک دیدار دوستانه بین رییس 
سازمان توسعه تجارت ایران ورئیس وزارت صنعت و تجارت روسیه درسن پترزبورگ انجام 
شد، حاال و به دنبال این دیدارقراراست تا روس ها درایران خودرو بسازند. اما به نظر می رسد 
که این مشارکت از باب ورود تکنولوژی، کمک چندانی به صنعت خودروی ایران کند، ولی 
روسیه می تواند بازار خوبی برای تولیدکنندگان ایرانی باشد؛ هرچند رقابت با شرکت های 

بزرگ چینی و خودروهای وارداتی چندان ساده نخواهد بود.
• قطعه سازان را به روس ها معرفی کرده ایم

علی رضا پیمان پاک رییس سازمان توسعه تجارت است وی با تاکید بر اینکه درحوزه خودرو 
نشست های مختلفی درزمینه خودروهای سنگین، ون، مینی بوس بین دوکشور ایران و 
روسیه برگزارشده است اذعان داشت: به این نتیجه رسیده ایم که در بخش هایی ما خریدار 
کاال از آنها باشیم و در بخش هایی نیز آنها خریدار قطعات مورد نیاز از ما باشند. وی در تشریح 
همکاری مشترک ایران وروسیه درحوزه خودروسازی، گفت: با توجه به توانمندی های دو 
کشور در حوزه های صنعتی، در بخش هایی ازصنعت ما می توانیم تکنولوژی خود را در 
اختیار روسیه قرارمی دهیم ودربخش هایی نیز آنها می توانند تکنولوژی خود را در اختیارما 
قرارمی دهند. در بخش هایی مانند خودرو که هردوکشور دچار محدودیت هستند، به 
عنوان برنامه جایگزین واردات کار مشترک از قبیل تحقیق، توسعه، ارتقا فناری، همکاری 
مشترک و تجاری سازی فناوری را می توانیم انجام دهیم. وی توضیح داد: در حوزه 

خودروهای سبک، موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی صادرات قطعات خودرویی 
است که در ایران تولید می شود. وضعیت ما در زمینه ساخت قطعات خودرویی خوب 
است، بنابراین قطعه سازان را به روس ها معرفی کرده ایم و مذاکراتی نیز بین طرفین برای 
صادرات قطعات خودرو انجام شده است البته یک سری از قطعات مورد نیاز ما نیزدرزمینه 
خودروهای سبک توسط روس ها قابل تولید است. پیمان پاک با بیان این که موضوع دوم 
درحوزه خودروهای سبک، پلتفرم ها است، افزود: هردوکشوردرزمینه تولید خودروهای رنو 
کار کرده اند؛ ضمن این که ما دارای دو پلتفرم خوب ال نود و ساندرو هستیم که امکان دارد 
در بررسی ها مشترک به این نتیجه رسید که بتوان آن را دوباره احیا کرد. البته احیا این دو 
پلتفرم باید توسط تیم های فنی بررسی شود اما بهرحال ممکن است دو کشور بتوانند بر 

روی پلتفرم مشترک کار کنند.
• شاید ترکیه هم بیاید

محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران است. وی نیز گفت: پیشنهاد تولید خودرو 
مشترک ایران و روسیه چند سال قبل و در دولت آقای روحانی نیز مطرح شده بود. اما در 
نهایت در جریان صحبت های اخیر با سازمان توسعه تجارت، پیگیری آن در دستور کار 
قرار گرفت ودرمذاکرات این سازمان با مقامات روسی، به توافق ابتدایی رسید. وی درباره 
جزییات این طرح گفت که با توجه به ظرفیتی که بین قطعه سازان وجود دارد، مسوولیت 
تأمین قطعات وتجهیزات این خودرو میان سه کشور ایران، روسیه و ترکیه تقسیم خواهد 
شد. برای مثال قطعه سازان ایرانی موتور خودرو را تأمین کنند، قطعه سازان ترکیه قطعات 
داخلی را تأمین کنند و روس ها نیز بدنه را بسازند. نکته مهم در اجرای طرح، تقسیم کار و 
اشتراک منافع است و قرار نیست که در این چارچوب خرید و فروش نقدی وجود داشته 
باشد؛ بلکه سه طرف با تأمین قطعات سهم خود، خودرو را در کشورهایشان تولید خواهند 

کرد. وی عنوان کرد که مقرر شده تا خط تولید این خودرو در هر سه کشور فعال شود.
• به نظر نمی رسد این خودروها مورد استقبال مردم قرار گیرد

فربدزاوه، کارشناس صنعت خودرو نیزمتذکر شد: قیمت تمام خودروها در ایران به صورت 
سرکوب شده اعالم می شود، پس پیش بینی می شود قیمت خودروهای مشترک ایران و 
روسیه به همین شکل اعالم شود. اما نکته قابل توجه این است که به نظر نمی رسد این 
خودروها مورد استقبال مردم قرارگیرد. وی ادامه داد: صنعت خودروی روسیه صنعتی 
نسبتاً قدیمی است، ولی به دلیل سیاست های شوروی، صنعتی پیشرو محسوب نمی شود. 
اصواًل شرکت های روس در حوزه فناوری های روزمره همیشه عقب بوده اند. وی افزود: 
سابقه این صنعت در خودروهای سواری که با برند الدا معروف است، به مونتاژ فیات ۱۲۴ 
در دهه ۷۰ شروع به کارکرد ومتعلق به شرکت آفتوواز است. شرکت گاز قدمتی ۹۰ ساله 
دارد وبا محصوالت تجاری بیشتر شناخته می شود. این کارشناس صنعت خودرو با بیان 
این که بازار خودروی روسیه با توجه به آزادی واردات دست دوم، بازارپررقابتی است، گفت: 
محصوالت اروپایی دست دوم با قیمت های بسیار خوب دربازار در دسترس است. در عین 
حال چینی ها هم حضور پررنگی دراین بازار دارند. زاوه متذکر شد: شراکت آفتوواز با رنو 
نیسان و سرمایه گذاری نیم میلیارد دالری در تولید الدا الرگوس که خودروی بر پایه همان 
تندر ۹۰ ایرانی است، به نظر گزینه مشارکت با خودروسازان ایرانی است؛ هرچند تالش 
برای دریافت موتور روسی رنو به چند سال قبل بازمی گردد که با مخالفت طرف روسی 
برای تأمین به دلیل تحریم ها میسرنشد. وی افزود: به نظر نمی رسد این مشارکت از باب 
ورود تکنولوژی کمک چندانی به صنعت خودروی ایران کند، ولی روسیه می تواند بازارخوبی 
برای تولیدکنندگان ایرانی باشد؛ هرچند رقابت با شرکت های بزرگ چینی و خودروهای 

وارداتی چندان ساده نخواهد بود.

ایده جدید صنعت خودروسازی؛ ساخت خودرو ایران و روسیه؛

مرکــب روســی!

 امیر میریان  شنبه شــب بود که 
ماجــرای ایده »امیرحســین بانکی 
پور« رئیس کمیسیون مشترک طرح 
جوانی جمعیــت و حمایت از خانواده 
مجلس، درباره ازدواج بین المللی از 
طریق شبکه های اجتماعی بین مردم 
دست به دست شد. وی پیشنهاد داده 
بود دختران مجرد با توجه به کمبود 
پسر مجرد در کشور می تواند ازدواج 
بین المللی داشته باشند به این معنی 
که این قشــر از دختران با مسلمانان 
و شیعیان عالقه مند به ایران ازدواج 
کنند؛ از این طریق نه تنها توســعه 
فرهنگی اتفاق افتاده است و ارتباطات 
بین المللی تقویت می شود، بلکه این 
نســبیت به هم ریخته در کشور نیز 
بر طرف می شــود و جمعیت کشور 
افزایش پیدا خواهد کرد. این نظریه در 
روزهای گذشته با موجی از انتقادات 
نمایندگان مواجه شــد تا جایی که 
عده ای از بهارستان نشین ها خواستار 
عذرخواهی او به دلیــل بیان چنین 

ایده ای شدند اما او عذرخواهی نکرد!
• تجربـه تلـخ ازدواج زنـان 

ایرانـی بـا مـردان افغانـی
شـاید یکـی از دالیـل واکنـش تنـد 
افـکار عمومـی بـه سـخنان آقـای 
بانکـی پـور بـه دلیـل تجربـه تلخی 
اسـت کـه از ازدواج زنـان ایرانـی بـا 
مـردان افغانی در ایـران وجـود دارد. 
تا چندی پیـش مردان افغـان با زنان 
ایرانـی ازدواج می کردنـد تـا روزنـه 
امیـدی بـرای دریافـت اقامـت در 
کشـورمان نصیبشـان شـود امـا زن 
ایرانـی در این نـوع ازدواج ها بیشـتر 
از هر کسـی آسـیب می دیـد؛ چراکه 
نه شناسـنامه ای برای فرزنـدان آنها 
صـادر می شـد و نـه می توانسـتند 
از مبـادی قانونـی از حقـوق آنهـا 
دفـاع کـرد. از طرفـی دیگـر بعـد از 
آنکـه عقـد شـرعی انجـام می شـد 
یـا مـرد افغـان بـر خـالف همـه 
تعهدهایـی کـه داده بود، همسـرش 
را بـه افغانسـتان می بـرد و از آن جـا 
کـه ایـن مـردان عمومـًا از طبقـه 
ضعیف جامعـه خود بودند دسترسـی 
بـه امکانـات بهداشـتی نداشـتند و 
در فقـر و تنگدسـتی بـا حداقـل 
امکانات زنـدگ می کردنـد.. مضاف 
بـر اینکـه تفـاوت فرهنـگ بیـن دو 

جامعـه ایرانـی و افغانـی بزرگ ترین 
معضـل بـود؛ در فرهنـگ افغان هـا 
محـوری  قبیلـه  و  مردسـاالری 
حاکم بـود. اسـتعمال مواد مخـدر از 
جملـه مـاده مخـدر »نـاس« بـرای 
آن ها امـری عـادی بـود و مسـائلی 
مذمـوم  همسـری  چنـد  ماننـد 
نیسـت امـا چنـد همسـری در ایران 
 امـری اسـت کـه مـورد نکوهـش

قرار می گیرد.
• نکوهـش نـگاه ابـزاری به 

ن نا ز
درسـت اسـت کـه پیـری جمعیـت، 
بحرانی جدی اسـت کـه ایـران را به 
سمت کوچک شـدن هرم جمعیتی و 
پیری پیش می بـرد و همـه معتقدند 
کـه اگر پنجره جمعیتی بسـته شـود، 
ممکن اسـت ایران بـا بحرانی بزرگ 
و غیرقابـل جبـران مواجـه شـود. اما 
بارها گفته شـده که راه حل مشـکل، 
ازدواج، برگـزاری دوره های مشـاوره 
تخصصـی و آمـوزش مهارت هـای 
زندگـی اسـت نـه ایـن نظریه هایی 
کـه مشـخص نیسـت بـر اسـاس 
کـدام عقالنیـت صادر شـده اسـت. 
تـا دیروز قـرار بـود دختر چینـی وارد 
کننـد، حاال قـرار اسـت بـدون توجه 
بـه کرامـت انسـانی دخترهـا صـادر 
بشـود؟ واقعاً اندکی شـناخت و درک 
از واقعیـات جامعـه و تصمیم گیـری 

منطبق بر عقالنیـت در زمینه ازدواج 
در برخی از مسئولین نیسـت. آیا انان 
نمی داننـد که بیشـترین چیـزی که 
دختـران ایـران نیـاز دارنـد، دخالـت 
نکـردن کسـی در زندگی شـخصی 
آنـان اسـت. دختـر کاالی صادراتی 
نیسـت کـه کسـی تصمیـم بگیـرد 
آن را بـه عقـد کشـورهای مسـلمان 
درآورد. ضمـن اینکـه نماینـدگان بر 
جایـگاه مهمـی تکیـه زده انـد اگـر 
نظـری اعـالم می کننـد باید پشـت 
آن کار دقیـق کارشناسـی و علمـی 
وجود داشته باشـد. نباید اظهارنظری 
شـود که التهابات حاکم بـر جامعه را 
افزایش دهد. آن هـم در مورد جامعه 
نجیب بانـوان که به انحـای مختلف 
مـورد ظلم هایـی قـرار گرفته انـد. 
نماینـدگان باید بـا رفتار و بیـان خود 
کمـک کنند تـا زنـان جامعـه بدانند 
مجلس پشـت حقـوق آنها ایسـتاده 
اسـت نه علیـه آنهـا. ظاهـراً مجلس 
از طرح صیانـت درس گرفته اسـت، 
اما نـه برای احتـرام و رعایـت حقوق 
اساسـی مـردم، بلکـه بـرای پـرت 
کـردن حـواس مـردم از مصوبـات 

زیانبـار.
کارگیـری  بـه  • ضـرورت 
قانـون حمایـت از خانـواده و 

جوانـی جمعیـت
حیف اسـت بـرای مجلسـی کـه در 

بحـث افزایـش جمعیـت ورود کرده 
و قانون هـای خوبـی بـه تصویـب 
رسـانده اسـت بـا بیـان یک سـری 
نظـرات جنجالـی ماننـد ازدواج بین 
المللی، هـم طرحهایی ماننـد قانون 
حمایـت از خانـواده و جوانی جمعیت 
به حاشـیه برود هـم اذهـان عمومی 
مشـوش شـود. ایـن مسـئولین باید 
توجه داشته باشـند هرچقدر از طریق 
رسـانه هایی کـه در اختیـار دارد، بـه 
طور مسـتقیم بـه تبلیغ فرزنـدآوری 
اقـدام کنـد، نتیجـه کمتـری خواهد 
دیـد؛ چراکـه مـردم تصـور می کنند 
که دولت قرار اسـت آنهـا را مدیریت 
کنـد. بنابراین بـه جای ایـن تبلیغات 
مسـتقیم، بهتر اسـت برنامه هایی در 
داخل کشـور تدویـن و اجرا شـود که 
به طور غیرمسـتقیم، سیاسـت رشـد 
جمعیت را جهـت دهد. در این راسـتا 
یکی از اهداف سیاسـت های ابالغی 
در حـوزه جمعیت و قانـون حمایت از 
خانـواده، افزایش نرخ باروری اسـت. 
عملی شـدن ایـن سیاسـت، نیـاز به 
یکسـری زیرسـاخت ها و بسـترها 
دارد. از جملـه اینکـه الزمـه افزایش 
نـرخ بـاروری، رشـد آمـار ازدواج 
اسـت. امـا در حـال حاضر شـاهدیم 
کـه از طرفـی بـه دلیـل مشـکالت 
اقتصـادی، ازدواج هـا بـه تأخیـر می 
افتـد و از طـرف دیگـر، پایـه و بنیان 

ازدواج بـه خاطـر فرهنگ هـای 
غلـط و آسـیب های اجتماعی بسـیار 
متزلـزل شـده اسـت. )بـه ازای هـر 
چهـار ازدواج، یـک طالق در کشـور 
اتفاق می افتد(، تبلیغات رسـانه های 
غربـی هـم بـه ایـن آسـیب ها دامن 
مـی زنـد. امـا مدتـی اسـت قانـون 
حمایـت از خانـواده و جوانی جمعیت 
در چنـد بخـش همچـون جوانـان 
در آسـتانه ازدواج یـا زوجیـن جوان، 
درمـان زوجیـن نابارور و پیشـگیری 
از نابـاروری، حمایت هـای دوران 
بـارداری و شـیردهی، مزایـای تولـد 
هـر فرزنـد و چندقلو بـودن فرزندان، 
خانواده هـای  بـرای  مزایایـی 
دارای فرزنـد، حمایـت از مـادران 
در چنـد بخـش )حمایـت از عمـوم 
مـادران، حمایـت از مـادران شـاغل 
و غیرشـاغل، دانشـجو و طلبـه( و 
خدمـات  اقتصـادی،  تسـهیالت 
اجتماعـی و فرهنگـی مـورد توجـه 
قرار گرفت. عـالوه بـر کار فرهنگی 
و رسـانه ای بـرای افزایـش جمعیت، 
باید شـرایط اقتصادی جامعـه را هم 
بهبود بخشـید تا خانواده ها بـه آینده 
اقتصادی شـان، امید داشـته باشـند. 
تسـهیالت مسـکن و مشـوق های 
اقتصادی و شـغلی ازجملـه اقدامات 
مؤثری اسـت که در این طـرح مورد 

توجـه قـرار گرفته اسـت.
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 دریا وفایی  هنوزچیزی ازکارت زرد گرفت وزیر جنجالی صمت در روز استعفای 
وزیر کار نگذشته بود که اعالم وصول خبر استیضاح او درخبرگزاری تسنیم خبرسازشد. 
خبری که خیلی زود واکنش برانگیز شــد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی گفت که استیضاح آقای فاطمی امین در هیئت رئیسه اعالم وصول شده و 
به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شده است. سید نظام الدین موسوی سخنگوی 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با تســنیم از اعالم وصول طرح 
استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در جلسه هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی خبر داد و گفت: طرح اســتیضاح آقای فاطمی امین از سوی هیئت رئیسه 

مجلس به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شده است. وی با تأکید بر نصاب الزم قانونی 
برای طرح استیضاح وزیر صمت، گفت: کمیسیون صنایع مجلس به عنوان کمیسیون 
تخصصی یک هفته فرصت دارد تا درباره استیضاح اعالم نظر کند. این خبر را از کاظم 
دلخوش کمیسیون قضایی جویا شدیم که گفت: کاری به ما ندارد و کمیسیون صنایع 
ارجاع داده شده است. تاالرپشتی کمیسیون صنایع هم گفت که »تشنج ایجاد نکنید و 
از هیت رییسه بپرسید«. در ساعت پیگیری ما تلفن سید نظام الدین موسوی سخنگوی 
هیئت رئیسه مجلس خاموش بود ولی محمد حسن آصفری گفت خیر اعالم وصول 

نشده است.

علی اکبر فرهنگـی هم در گفـت و گو بـا ایرنا دربـاره به جریـان افتادن اسـتیضاح 
وزیر صنعت، معـدن و تجارت گفـت: هرچند انتقادهایـی به وزیر صنعـت، معدن و 
تجـارت وجـود دارد ولی معتقـدم طرح موضـوع اسـتیضاح وزیر صمت در شـرایط 
فعلی اشـتباه اسـت. این ها در حالی اسـت که حجت االسـالم سـیدجواد حسـینی 
کیا در گفت و گویـی درباره در جریان قرارگرفتن اسـتیضاح سـیدرضا فاطمی امین 
وزیر صنعت، معـدن و تجـارت گفت: شـنیده ها حاکـی از کاهـش امضاهای جمع 
آوری شـده بـرای اسـتیضاح وزیر صمـت دارد. البتـه هنوز کمیسـیون در ایـن باره 

تشـکیل جلسـه نداده است.

یک وزیر صمت و 
نماینده ها در دو 
سمت!

اظهارنظرهای ضد و نقیض درباره 
اعالم وصول یک استیضاح

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

یک بعد تازه از مهاجرت که آغاز شده است؛

مهاجرت میلیونرها 

بـه اسـتناد گـزارش ایرنـا بررسـی روابـط راهبـردی ایـران و روسـیه، 
همکاری هـای مشـترک دو کشـور در مسـائل منطقـه ای و بین المللی و 
اقتصادی دسـتور کار سـفر الوروف وزیرخارجه روسـیه به تهران اسـت.

این درحالی اسـت که سـعید خطیـب زاده سـخنگوی وزارت امورخارجه 
کشـورمان، در نشسـت هفتگی بـا خبرنگاران از سـفر سـرگئی الوروف 
وزیـر خارجـه روسـیه بـه تهـران در آخـر هفتـه خبـر داد و تاکیـد کـه 
امیدواریـم بتوانیـم همکاری هـا را بـا منطقـه اوراسـیا و قفقاز گسـترش 

دهیـم.
همچنیـن امیرعبداللهیان وزیـر امورخارجه کشـورمان در تمـاس تلفنی 
اخیر کـه با همتـای روسـی خود داشـت در خصـوص مهم ترین مسـائل 

روابـط دو جانبـه، منطقـه ای و بیـن المللی گفت وگـو کرد.
طرفیـن در ایـن مکالمـه تلفنـی در خصوص سـند جامـع همکاری های 
ایـران و روسـیه، راهکارهـای افزایـش همکاری هـای اقتصـادی میان 
بخش های خصوصی و دولتی دو کشـور، نشسـت آتی سـران کشورهای 
حاشـیه دریای خـزر، سـفر آتـی وزیر امـور خارجـه روسـیه به تهـران و 

آخرین تحـوالت بحـران اوکراین رایزنـی و مشـورت کردند.
حسـین امیرعبداللهیـان سـال گذشـته دوبار به مسـکو سـفر کـرد. وزیر 
امورخارجه کشـورمان در اولین سـفر خـود به مسـکو کـه در ۱۴ مهرماه 
سـال گذشـته انجام شـود با همتای روسـی خود در مورد روابط دوجانبه 
وهمکاری های مشـترک و همچنین وضعیـت افغانسـتان از جمله نحوه 

ارسـال کمک ها بـرای بازسـازی این کشـور رایزنـی کرد.
وزیرامورخارجـه کشـورمان در دومیـن سـفر خـود به روسـیه کـه در ۲۴ 
اسـفند ماه سـال گذشـته انجام شـد، در دیـدار بـا سـرگی الوروف وزیر 
خارجه روسـیه با تاکید بر اهمیـت اجرایی شـدن توافقات انجام شـده در 
سـفر رئیس جمهوری اسـالمی ایران در سـفر به مسـکو، به عزم تهران 
بر توسـعه همـه جانبـه روابـط بـا کشـورهای همسـایه از جمله روسـیه 
اشـاره و آن را از محورهای اصلی و اولویت دار در سیاسـت خارجی دولت 

سـیزدهم بر شـمرد.
وزیر امـور خارجه تاکید کرد: روند توسـعه روابط با همسـایگان و روسـیه 
بـدون تأثیر پذیـری از هرگونـه عامل ثالـث و یا تحـوالت بیـن المللی و 
فـارغ از نتیجـه مذاکـرات در ویـن تعریف شـده و مسـتقل از آنهـا تداوم 

خواهـد یافت.
دومیـن دور مذاکـرات طوالنـی و فشـرده وزرای امـور خارجـه ایـران و 
روسـیه با تاکید بـر تعمیق و گسـترش مناسـبات همه جانبـه و همگرایی 

بـرای بی اثـر کـردن تحریم هـای آمریـکا و غـرب پایـان یافت.
روابـط ایـران و روسـیه همـواره براسـاس حسـن همسـایگی شـکل 
گرفته اسـت اما آنچـه روابط ایـران و روسـیه را مسـتحکم کرده اسـت، 
»همبسـتگی راهبردی« میان این دو کشـور اسـت. سـفر رئیسـی سال 
گذشـته به مسـکو همواره نقطه عطف تاریخـی در روابط بین دو کشـور 
محسـوب می شـود که آغاز فصـل نوینـی از همکاری های راهبـردی با 
نهایی شـدن سـند جدیـد همکاری های ۲۰ سـاله میـان ایران و روسـیه 
را رقـم زد. ایـن در حالـی اسـت کـه عـالوه بـر اهمیـت همکاری هـای 
سیاسـی، امنیتی و نظامی؛ روسـیه یکی از شـرکای عمده تجـاری ایران 
اسـت که بعـد از تحریم هـای آمریـکا علیـه کشـورمان، روابـط تجاری 
خود را با ایـران افزایـش داده اسـت و این رونـد همچنان رو بـه افزایش 
اسـت. مسـاله مقابله مشـترک ایران و روسـیه با تحریم های ظالمانه ای 
اسـت که بویـژه از سـوی آمریکا بـر این دو کشـور تحمیل شـده اسـت 
کـه می توانند بـا وارد کـردن کشـورهای دیگـری مثـل ونزوئال یـا کوبا 
کـه قربانـی تحریم هـای آمریـکا هسـتند، راهبـرد بـی اثـر کـردن این 
تحریم هـا را بـه فصـل مشـترک روابـط و مناسـبات خـود تبدیـل کنند 
و بـا هـم افزایـی، آسـیب پذیـری طرفیـن را کاهـش دهنـد لـذا تقویت 
همکاری هـای دوجانبه میـان دو کشـور امری ضـروری و نیازمنـد اراده 

متقابل اسـت.
تهران و مسـکو بر اسـاس آمار اعالمی گمرک تا تابسـتان سـال گذشته 
و آغـاز دولـت سـیزدهم، حجـم مبادالتـی بـه ارزش حـدودی ۲ میلیارد 
دالر داشـتند که ایـن میزان بـا توجه بـه ظرفیت هـای موجود دو کشـور 
از دیـدگاه آیـت اهلل رئیسـی قابـل قبـول نبـوده و نیازمنـد ارتقـای قابل 
مالحظـه اسـت. براسـاس آنچـه دولـت سـیزدهم در برنامه دیپلماسـی 
اقتصادی خـود در نظر دارد حجـم این مبـادالت باید به رقـم ۱۰ میلیارد 

دالر ارتقـا یابد.

وزیر خارجه روسیه با هدف بررسی روابط راهبردی با 
ایران، وارد تهران شد تا برای فصل جدید مناسبات و 
همکاری های مشترک میان دو کشور با مقامات ایران 
رایزنی کند. سرگئی الوروف وزیرخارجه روسیه به 
دعوت همتای ایرانی خود حسین امیرعبداللهیان 
وزیرامورخارجه کشورمان وارد تهران شد وقرار است 
روز پنج شنبه در محل وزارت امورخارجه با وی دیدار و 

گفت وگو می کند.

گزارش روز

 سفر وزیر خارجه روسیه
با هدف بررسی روابط راهبردی با ایران؛

ادامه رایزنی ها با روس ها

طبق آخرین گزارش های جهانی، پیش بینی 
می شود در طول سال ۲۰۲۲ نزدیک به 88 
هزارمیلیونربه کشور جدیدی نقل مکان کنند. 
سال ۲۰۲۰ شاهد کاهش شدید تعدادمهاجران 
میلیونربود؛ زیرا قرنطینه های ناشی از بیماری 
همه گیر مردم را از ترک کشورهای خود و گاهی 
اوقات خانه های خود به طورکلی بازمی داشت؛ اما 
با کاهش محدودیت ها و بازگشایی مجدد مرزهای 
کشورها، مهاجرت میلیونرها باردیگر شروع به 

افزایش می کند.
دالیل زیادی وجود دارد که چرا افراد فوق ثروتمند 
جابه جا می شوند. فرار از درگیری یکی از آنهاست؛ 
به همین دلیل جای تعجب نیست که روسیه و 
اوکراین تا پایان سال ۲۰۲۲ شاهد برخی از 
بزرگ ترین آمار مهاجرت باشند. درحالی که انتظار 
می رود روسیه شاهد خروج پانزده هزار میلیونر از 
کشور باشد، پیش بینی می شود که اوکراین بیشترین 
ضرر را از نظر درصدی تجربه کند. ۴۲ درصد از 
ابرثروتمندان آن ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۲ 
کشور را ترک کنند. چین همچنین می تواند زیان 
بزرگی را در جمعیت میلیونر خود ببیند. با پیش بینی 
مهاجرت ده هزار نفری و ازآنجایی که رشد عمومی 
ثروت در چین اخیراً کاهش یافته است، این می تواند 
آسیب بیشتری نسبت به سال های گذشته برای 
کشور داشته باشد. امارات متحده عربی با چهارهزار 
ابرثروتمند که تا پایان سال ۲۰۲۲ به کشور سرازیر 
می شود، به یک آهنربای میلیونر تبدیل شده است. 
این هجوم افراد فوق ثروتمند تاحدودی به دلیل 
سیاست های مهاجرتی سازگارانه این کشور است که 
به طور ویژه برای جذب ابرثروتمندان و استعدادهای 
درخشان طراحی شده است. یکی از ویژگی های 
بارز اقتصاد جهانی در دهه های اخیرافزایش 
مهاجرت است. این جریان های فرامرزی منجر 
به نگرانی در کشورهای پذیرنده مهاجر در مورد 
اثرات مهاجرت بر بازار کار و دولت های رفاه شده 
است. به نوبه خود، کشورهای مبدأ نگران پیامدهای 
منفی بالقوه این »فرار مغزها« ی انسانی هستند. 
داده های موجود حاکی ازآن است که به طورکلی 
مهاجرت به صورت خالص تأثیر مثبتی بر کشور 
فرستنده دارد. به عنوان مثال، مهاجرت با کاهش 
نیروی کار در کشور فرستنده، به کاهش بیکاری 
و افزایش درآمد کارگران باقیمانده کمک می کند. 
همچنین، مهاجران اغلب پول را به خانه می فرستند، 
استانداردهای زندگی خانواده هایشان را افزایش 
می دهند و در نتیجه به اقتصاد خانه و تراز تجاری 
کشورها کمک می کنند. بااین حال، اکثر مهاجران 
جوان، مردومتأهل هستند، بنابراین می تواند تأثیر 
بی ثبات کننده ای بر خانواده داشته باشد. برخی از 
کشورها تالش کرده اند تا مهاجرت را محدود کنند، با 
این باور که این امر باعث توسعه اقتصادی نمی شود. 
اما شرایط برای مهاجرت ابرثروتمندان فرق می کند 
و مهاجرت این افراد به معنای محروم شدن کشور 
فرستنده از منابع عظیم مالی و در برخی مواقع 

استعدادهای درخشان است.
منبع: قرن نو

تبدیل شدن ازدواج به مطالبه ملی!
آنچه می تواند فرصت جوان سازی جمعیت باشد؛
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سایت ثبت آگهی مفقودی 



رییـس کل گمـرک ایـران گفـت: از حـدود ۱۲ سـال 
گذشـته تـا کنـون مجـوز اسـتخدامی در گمـرکات 
صادر نشـده اسـت و بـا کمبود نیـروی انسـانی مواجه 

هسـتیم.
علیرضـا مقدسـی در دیـدار بـا کارکنـان اداره کل 
گمرک اسـتان اصفهان افـزود: فقط ۲ مجـوز کوچک 
اسـتخدامی مربوط بـه چند سـال پیش بود کـه تأمین 

مالی نشـد.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن مـدت پیگیری هایـی در 
زمینـه جذب نیـرو، انجـام و تأمیـن مالی شـد و آگهی 
فراخـوان اسـتخدام منتشـر خواهـد شـد، ادامـه داد: 
پیگیـر مجوزهـای اسـتخدامی هسـتیم تـا بتوانیـم 
کمکی بـه همـکاران بویـژه در مرزها داشـته باشـیم.

رییـس کل گمـرک ایـران اظهـار داشـت: بعضـی از 
همکاران سه شـیفت مشغول به کار هسـتند، برخی از 
نیروها بازنشسته شـدند و خروجی داشـتیم اما ورودی 
به ویـژه در زمینه هـای فنـاوری و یـگان انجام نشـده 

اسـت و کمبود نیـرو در گمـرک داریم.
مقدسـی خاطرنشـان کـرد: باید توزیـع منابع انسـانی 
بهینـه ای را انجـام دهیـم کـه دسـتورالعمل ها در این 
زمینه نوشـته شـده اسـت و به زودی بطور کامل اجرا 

خواهد شـد.
رییـس کل گمـرک ایـران افـزود: بـا توجـه بـه 
پیگیری هـای انجـام شـده توسـط دفتـر آمـوزش و 
همکاری هـای بین المللـی، امکانات خوبـی در بعضی 
از کشـورها از نظـر آموزشـی وجـود دارد و می تـوان 
بورسـیه همـکاران را در دانشـگاه های ایـن کشـورها 

پیگیـری کـرد.
مقدسـی با بیـان اینکـه همه مـا بایـد کمـک کنیم تا 
گمرک مقتدر و مطلوبی داشـته باشـیم، اظهار داشت: 
شـواهد نشـان می دهد کـه گمرک رشـد خوبـی را در 
مسـائل مختلـف خواهـد داشـت که ایـن امـر مهم با 

کمـک همـکاران محقق خواهد شـد.
• بهره برداری از ساختمان یگان حفاظت 

کمرگ اصفهان
رییس کل گمـرک ایـران همچنیـن در مراسـم بهره 
برداری از سـاختمان یـگان حفاظت گمـرک اصفهان 

در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشـت: سـاختمان 
و فضـای اداری یـگان حفاظـت گمـرک اصفهـان به 
تجهیـزات مختلفـی مجهز شـده اسـت و در راسـتای 

رسـالت و وظایف ایـن یـگان کمک خواهـد کرد.
وی با اشـاره بـه آغـاز عملیـات اجرایی احـداث محل 
نگهداری مواد نفتی و شـیمیایی در گمـرک اصفهان، 
گفت: محلـی قبلی نگهداری مـواد نفتی و شـیمیایی، 
نامناسـب بود کـه بـر اسـاس تفاهم انجـام شـده و با 
مشـارکت بخش خصوصـی و انجمـن صادرکنندگان 
فرآورده هـای نفتی این سـاختمان احداث خواهد شـد 
و کمک بسـزایی در راسـتای تحقق اهداف تشریفات 

گمرکـی خواهد داشـت.
وی بـا بیـان اینکـه مشـارکت بخـش خصوصـی از 
جملـه مزیت های اجـرای این طرح اسـت، ادامـه داد: 
سـالن چند منظوره ای هـم امـروز در اداره کل گمرک 
اصفهان افتتاح شـد که بـرای بخش های آموزشـی و 

ورزشـی مورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفت.
رییـس کل گمرک ایـران با اشـاره بـه اینکـه کاالها 
بر اسـاس تنظیـم بـازار وارد و بر مبنـای میـزان تولید 
و مصـرف و نـوع توزیـع بـرای آنهـا تصمیـم گیـری 
می شـود، گفت: بر اسـاس آن هم ثبت سـفارش هایی 
انجام می شـود کـه در این زمینـه بعضـی از کاالهای 
مصرفی و لوکـس بـا ماخذهای تعرفـه باالتـر یا جزو 
کاالهـای گـروه چهـار قـرار می گیرنـد کـه ورود آنها 

بـه کشـور ممنوع اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: بعضـی کاالهایـی کـه تولیـد 
مشـابه دارنـد و وارد می شـوند هـم مربـوط بـه 
انباری هـای گذشـته اسـت کـه بطـور حتـم پـس از 
سـال ها در جامعـه توزیـع شـده امـا در زمـان حاضـر 
گمـرکات بـر اسـاس ثبـت سـفارش عمـل می کنـد.

مقدسـی گفـت: گمـرک یـک سـازمان حاکمیتـی و 
مجـری سیاسـت های تجاری اسـت که سـازمان ها و 

وزارتخانه هـای متولی و سیاسـتگذار تجـارت خارجی 
بـر ایـن مبنـا برنامـه ریـزی می کننـد و مجوزهـای 

ورودی کاالهـا را اعـام می کننـد.
• افتتاح ساختمان جدید گمرک ذوب آهن 

اصفهان
همچنین رییـس کل گمرک ایـران در مراسـم افتتاح 
سـاختمان جدیـد گمـرک اختصاصـی ذوب آهـن 
اصفهان گفـت: گمرک ذوب آهن اصفهان، نخسـتین 
گمـرک اختصاصـی واحدهای تولیدی کشـور اسـت 
کـه از دهـه ۵۰ و همزمـان بـا تأسـیس ایـن شـرکت 
آغـاز بـه کار کـرده و عمـده واردات و صـادرات ذوب 

آهـن از ایـن گمرک اسـت.
علیرضا مقدسـی با بیان اینکـه ذوب آهن بـا صادرات 
محصـوالت خـود نقـش مهمـی در ارزآوری کشـور 
ایفا کـرده اسـت، افـزود: گمرک بـه عنوان یـک نهاد 
حاکمیتی وظیفه حمایت کامـل از تولیـد را دارد و باید 

بـه گونـه ای عمل کنـد کـه وقفـه ای در تولید کشـور 
ایجـاد نشـود و از تمـام ظرفیت هـای قانونـی بـرای 
همـکاری بـا صنایـع از جملـه ذوب آهـن اصفهـان 

اسـتفاده می کنیـم.
مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان نیـز در ایـن مراسـم 
با اشـاره بـه اهمیت صـادرات بـرای واحدهـای تولید 
کننده فـوالد گفت: این شـرکت بـا اولویت قـراردادن 
نیازهای داخلـی، صرفًا مـازاد تولیـد را صـادر می کند 
کـه ارز حاصلـه نیـز صـرف واردات مـواد اولیـه و 

تجهیـزات می شـود.
ایـرج رخصتـی بـا اشـاره بـه صـادرات یـک میلیـون 
و ۱۵۰ هـزار ُتنـی سـال گذشـته ذوب آهـن اصفهان 
افـزود: در ایـن زمینـه تعامل سـازنده با گمـرک نقش 
بسـیار مهمـی ایفـا می کنـد و در دیـدار با مسـووالن 
گمـرک در صـدد رفـع مشـکات و موانـع صـادرات 
بـه منظـور ارز آوری بیشـتر و کمک به اقتصاد کشـور 

هسـتیم.
سـاختمان جدیـد گمـرک اختصاصـی ذوب آهـن 
اصفهان بـا مسـاحت ۱۸۵ متـر مربـع مجهز بـه فیبر 
نوری اسـت که در تسـهیل ارتباطـات مربـوط به این 

گمـرک در بیـن ۵۰ گمـرک برتر کشـور قـرار دارد.
به گـزارش ایرنـا، رییـس کل گمـرک ایران در سـفر 
یک روزه به اسـتان اصفهـان سـاختمان گمرک ذوب 
آهن و سـاختمان یـگان حفاظـت گمـرک اصفهان را 
افتتاح کـرد و پـس از دیـدار و گفـت و گو بـا کارکنان 
گمـرک اصفهـان در شـورای گفـت و گـوی دولـت 
و بخـش خصوصـی اسـتان اصفهـان حضـور یافـت 
و در ادامـه بازدیـدی از شـرکت دانـش بنیـان بهیـار 
صنعـت در شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان 
داشـت. همچنین رییـس کل گمرک ایران بـا فعاالن 

اقتصـادی اسـتان اصفهـان دیـدار می کنـد.
وجـود ُقطب هـای صنعتـی نظیر فـوالد، منسـوجات، 
هواپیماسـازی، لـوازم خانگـی، رنگ سـازی و صنایع 
نظامـی از دالیـل اهمیت گمـرک اصفهان محسـوب 

می شـود.
گمـرکات اسـتان اصفهان با پنـج گمرک تابعـه فعال، 

در کیلومتـر پنج جاده اصفهان- شـیراز قـرار دارد. 

گونـــاگون
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خوزه مورایس مربی نام آشنای پرتغالی هدایت تیم 
فوتبال سپاهان اصفهان را بر عهده گرفت. خوزه 

مورایس مربی ۵۶ ساله پرتغالی پس از حضور 
در اصفهان و دیدار از امکانات و زیرساخت های 
حرفه ای باشگاه سپاهان، با انجام مذاکرات با 
مدیرعامل و هیات مدیره این باشگاه با عقد 
قراردادی سه ساله هدایت تیم فوتبال فوالد 

مبارکه سپاهان را بر عهده گرفت.
در سوابق سرمربیگری مورایس هدایت تیم هایی 
مانند، چونبوک هیوندایی موتورز کره جنوبی، آنتالیا 
اسپور ترکیه، آ. ا. ک آتن یونان الهال و الشباب 

عربستان دیده می شود.
قهرمانی به عنوان سرمربی در لیگ های معتبر 

آسیایی از جمله دبل قهرمانی در K League کره 
جنوبی در فصول ۲۰۱۹-۲۰۱۸ و ۲۰۱۹-۲۰۲۰، 
قهرمانی در جام حذفی کره جنوبی در فصل 
۲۰۲۰-۲۰۱۹ به همراه تیم چونبوک هیوندایی 
موتورز، کسب مقام قهرمانی لیگ برتر عربستان 
در فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به همراه تیم الهال و 
کسب مقام قهرمانی سوپر کاپ عربستان در فصل 
۲۰۱۵-۲۰۱۴ از جمله افتخارات این سرمربی در 

فوتبال آسیا است.
این مربی با تجربه در تیم های اینتر میان، چلسی 

و رئال مادرید دستیار مورینیو بوده است.

دستیار مورینیو سرمربی سپاهان شد

 پریسا جمدی  اگرچه تمام 
انواع سبزجات برای سامتی مفید 
هستند، اما برخی از آنها مزایای 
منحصر به فرد و بیشتری نسبت 
به بقیه دارند. پیاز، پیازچه و تره 
فرنگی، سیر و موسیر همه متعلق 
به یک دسته گیاهی به نام آلیوم 
هستند. پیاز سرشار از مواد مغذی، 
ویتامین ها و مواد معدنی است و 
کالری کمی دارد. یک پیاز با اندازه 
متوسط دارای تنها ۴۴ کالری است 
اما سرشار اط ویتامین ها، مواد معدنی 
و فیبر می باشد. این سبزی به ویژه 
سرشار از ویتامین C، یک ماده 
مغذی که نقش موثری در تنظیم 
سامت ایمنی، تولید کاژن، ترمیم 
بافت و جذب آهن دارد، می باشد. 
ویتامین C همچنین نقش یک آنتی 
اکسیدان قوی در بدن را بعهده دارد 
و از سلول ها در برابر آسیب های 
ناشی از مولکول های ناپایدار به 
نام رادیکال های آزاد محافظت 
می کند. این سبزی خوشمزه و مفید 
 ،B همچنین سرشار از ویتامین های
از جمله فوالت )B9( و پیریدوکسین 
)B6( می باشد که نقش مهمی در 
متابولیسم، تولید گلبول های قرمز 

خون و عملکرد عصبی دارند.
همچنین منبع خوبی از پتاسیم و 
ماده معدنی می باشد. پیاز حاوی 
ترکیباتی  و  اکسیدان ها  آنتی 
است که التهاب را از بین برده و 
تری گلیسیرید و سطح کلسترول را 
کاهش می دهند– تمام موارد ذکر 
شده باعث کاهش خطر بیماری 

قلبی می شود.
آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند 
فرآیندی که  اکسیداسیون،  که 
منجر به آسیب سلولی شده و باعث 
ایجاد بیماری هایی مانند سرطان، 
دیابت و بیماری های قلبی می شود، 
مهار می کنند. پیاز منبع عالی آنتی 
اکسیدان است؛ در واقع، حاوی 
بیش از ۲۵ نوع مختلف از آنتی 
اکسیدان های فاونوئیدی می باشد.

مصرف سبزیجات آلیوم مانند سیر و 
پیاز، خطر ابتا به برخی سرطان ها از 
جمله معده و روده بزرگ را کاهش 
سرطانی  ضد  خواص  می دهد. 
برخی از سبزیجات به دلیل وجود 
ترکیبات گوگرد و آنتی اکسیدان های 
فاونوئید موجود در آنهاست. پیاز 
به کنترل قند خون کمک می کند، 
ازاین رو، برای افراد دیابتی مفید است. 
ترکیبات خاص موجود در پیاز، مانند 
ترکیبات کوئرستین و گوگرد، دارای 

اثرات ضد دیابتی هستند.
اگرچه فواید بی نظیر لبنیات برای 
استحکام استخوان بر کسی پوشیده 
دیگری  موادغذایی  اما  نیست، 
همچون پیاز نیز برای استحکام 
استخوان ها مفید هستند. پیاز باعث 
کاهش استرس اکسیداتیو، افزایش 
سطح آنتی اکسیدان و کاهش تحلیل 
استخوان می شود، که ممکن است 
از پوکی استخوان جلوگیری کرده 

و تراکم استخوان را افزایش دهد.
پیاز سرشار از فیبر و پری بیوتیک 
است که برای سامتی روده بسیار 
مهم و ضروری ست. پری بیوتیک ها 
فیبر غیرقابل هضم هستند که 
روده  مفید  باکتری های  توسط 
تجزیه می شوند. باکتری های روده 
از پری بیوتیک ها تغذیه می کنند 
و اسیدهای چربی از جمله استات، 
پروپیونات و بوتیرات تولید می کنند.

www.hea l th l ine .com/
nutrition/onion-benefits
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پیاز؛ معدنی از 
ویتامین ها

 یک سبزی در دسترس
که منبعی پنهان است؛

گزارش تصویری

مدیرعامل آبفای استان اصفهان خبر داد:

 90 درصد پیشرفت فیزیکی عملیات احداث
ساختمان چاه شماره 8 بادرود

رییس کل گمرک ایران در دیدار با کارکنان اداره کل گمرک استان اصفهان:

گمرکات ایران با کمبود نیروی انسانی مواجه است

صورت های مالـی خودروسـازان در سـال ۱۴۰۰ به تازگی منتشـر 
شـده که نشـان می دهد ایـن صنعت بـا یک ابـر زیان وحشـتناک 

چنـد ۱۰ هـزار میلیارد تومانی مواجه شـده اسـت.
خودروسـازی ملـی، صنعتـی کـه عملکـرد آن طـی دهه هـای 
گذشـته به قدری ضعیـف بوده اسـت کـه امـروزه بیشـتر از اینکه 
بـه سـاختن خودرو شـهره باشـد، بـه یـک بنـگاه تبلیغاتـی تبدیل 
شـده که به مانند یـک بولـدوزر در حـال تخریـب ذهنیـت جامعه 
نسـبت بـه تولیـد ملی اسـت. تـا جایـی که هـر موقـع صحبـت از 
تولیـد ملـی بـه میـان می آیـد، جامعـه آن تولیـد را هرچنـد کـه 
بـا کیفیـت هـم باشـد، بـا خودروهـای بـی کیفیتـی ماننـد پرایـد 
 مقایسـه می کنـد و نهایتـًا از خریـد آن کاالی بـا کیفیـت منصرف

می شود.
ایـن رویکـرد بـه حـدی در قلـب جامعـه ریشـه دوانـده اسـت که 
بسـیاری از کاالهای بـا کیفیت داخلـی ترجیح می دهنـد برند خود 
را کنـار بگذارنـد و بـا برند تقلبـی خارجـی وارد بـازار می شـوند، تا 
بدیـن شـکل از گارد منفی که نسـبت بـه تولیـد داخل ایجاد شـده 

اسـت عبـور کنند.
بـا اینکـه صنعـت خودروسـازی بـه شـدت تولیـد ملـی را تحـت 
الشـعاع عملکـرد خـود قـرار داده اسـت و عـده ای تصـور می کنند 
خودروسـازان تحـت شـرایط انحصـاری، بسـیار متمـول شـده اند 

اما بررسـی وضعیت مالی آنهـا حاکی از نابسـامانی عجیبی اسـت. 
صورت های مالی سـه خودروسـاز بزرگ کشور در سـال ۱۴۰۰ که 
به تازگـی در سـامانه کـدال منتشـر شـده اسـت از زیان ۹ هـزار و 
۴۵۰ میلیـارد تومانی ایـن صنایـع حکایـت دارد. این در شـرایطی 
است که زیان انباشـته این سـه خودروسـاز نیز قله ۷۵ هزار و ۶۰۰ 

میلیـارد تومانـی را فتح کرده اسـت.
از طرفـی با اینکه خودروسـازان در ایـن روند معیـوب، متهم ردیف 
اول به شـمار می رونـد اما نبایـد نقش سیاسـتگذار را در ایـن اتفاق 
نادیـده گرفـت. سیاسـت گذاری کـه هـم انحصـار ایجاد کـرده و 
هم به شـکلی وارد شـیوه قیمـت گذاری شـده که خودروسـازان را 
متحمل زیـان کرده اسـت. رونـدی که به نظر می رسـد هـم تولید 
کننده یا همـان خودروسـازان را تحت فشـار قرار داده اسـت و هم 
مصرف کننـده را به سـمت نارضایتی سـوق داده اسـت. باید تاکید 
کـرد، این رویکرد نـه با دسـتور ۸ مـاده ای رئیس جمهـور می تواند 
متحـول شـود و نـه چمـاق وزارت صمـت بـر سـر خودروسـازان 
می توانـد تحولی ایجـاد کند، بلکه نیاز اسـت فضا طـوری مدیریت 
شـود که هم خودروسـاز بداند که دیگـر انحصاری در کار نیسـت و 
هـم دولت ایـن موضـوع را فهم کند کـه پتانسـیل دایـه مهربان تر 
از مـادر شـدن نـدارد و بایـد دخالـت خـود را در اقتصاد بـه حداقل 

ممکن برسـاند.

 اخبار اصفهان  مدیرعامل آبفای استان اصفهان از 
پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات احداث ساختمان چاه آب 
شماره ۸ بادرود خبر داد. حسین اکبریان در جریان بازدیداز 
تاسیسات آبی شهر بادرود که از اول تیرماه جاری صورت 
گرفت با اشاره به اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل و تجهیز 
چاه شماره ۸ و همچنین اجرای خط انتقال آن به چاه شماره 
۶ گفت: برای اجرای این طرح به بیش از ۴ میلیارد تومان 
اعتبار نیاز است که در صدد هستیم این مبلغ از محل 
اعتبارات محرومیت زدایی تخصیص یابد. وی با اشاره به 

این که عملیات ساختمان چاه شماره ۸ بادرود در حدود ۹۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است گفت: با اجرای ۱۸۰۰ 
متر خط انتقال ازاین چاه به چاه شماره ۶ می توان ۲۵ لیتر 
آب در ثانیه، استحصال و درشبکه آبرسانی توزیع کرد. وی 
افزود: عمق چاه شماره ۸ بادرود نزدیک به ۲۱۰ متر است 
که با هدف بهبود کیفیت آب شرب ۱3 هزار مشترک آبفای 
منطقه بادرود شامل ۶ روستای ده آباد، فمی، متین آباد، 
عباس آباد، اریسمان و سرآسیاب و دو شهر بادرود و خالد 

آباد، حفاری شده و در حال تجهیزاست.

 پروین علیزاده  دراواسط دهه نود میادی، دواستاد اقتصاد از 
دانشگاه هاروارد در یک مطالعه تطبیقی کمی از کشورهای جهان 
به این نتیجه رسیدند که رشد اقتصادی کشورهایی که صادراتشان از 
مواد خام تشکیل می شود کمتر از کشورهایی است که چنین صادراتی 
ندارند. بدین معنا که وجود درآمد آسان نفت، نیاز به اصاحات جدی 
اقتصادی، رشد تکنولوژی، صنعتی شدن و پیشرفت واقعی اقتصاد در 
این کشورها را کمرنگ کرده است. البته باید یادآورشویم که درآمدهای 
نفتی به خصوص بعد از ایجاد کارتل بین المللی اوپک نقش بسیار 
عمده ای در کشورهای خاورمیانه پیدا کرد. بین سال های ۱۹۶۲ و ۱۹۷۲ 
میادی ایران یکی از مدل های نمونه رشد اقتصادی در خاورمیانه و 
در بین کشورهای درحال توسعه است. یعنی اگر بخواهیم بگوئیم در 
چه دوره ای ایران از نظر اقتصادی پیشرفت کرد، همان فاصله ۶۲ تا ۷۲ 
میادی است. حتی کره جنوبی می خواست در آن دوران از ایران الگو 
بگیرد. سال ۱۹۷۴، کار ناگهان خراب شد چون شاه برنامه ای در پیش 
گرفت که غیرقابل اجرا بود. در آن دوران شاه شخصی تصمیم گرفت 
و به هیچ وجه به حرف مدیران اقتصادی که قصد تصحیح این برنامه را 
داشتند گوش نکرد. از دیگر نفرین های نفت، نبود یا کمبود دموکراسی 
در کشورهای نفت خیز است. این کمبود یا نبود دموکراسی را به این 
شکل می شود تعریف کرد که دولِت کشورهای نفت خیز خاورمیانه به 
درآمد مالیاتی مردم چندان وابسته نیست. دولت به خودی خود به خاطر 

نفت درآمد دارد و این درآمد به دولت اجازه می دهد خدمات مختلف بین 
شهروندان توزیع کند، ازجمله تحصیل و بهداشت رایگان یا بسیار ارزان 
و بقیه خدمات مثل یارانه ها. این باعث می شود دولت نقشی پدرساالرانه 
پیدا کند و به شهروندان پاسخگو نباشد. یعنی به جای پاسخگویی به 

شهروندان خدمات ارزان بدهد.
دیگـر نفرین نفـت، دخالـت خارجـی در کشـورهای نفت خیز اسـت. 
مثال بـارز آن نقش غـرب در کودتـای ۱33۲ ایـران در زمـان وزارت 
دکتر مصدق اسـت کـه عکس العمـل غرب بـود به ملی شـدن نفت 
در زمـان دکترمصـدق. نمونـه دیگـر اشـغال عراق اسـت کـه اثرات 
وحشـتناکش بـر زندگـی روزمـره مـردم عـراق تـا بـه امـروز ادامـه 
دارد. البتـه نفرین هـای نفـت اجتناب ناپذیـر نیسـت. کشـور نـروژ 
هم کشـوری اسـت نفت خیـز و صـادرات نفتـی دارد، ولی کشـوری 
اسـت بسـیار دموکراتیـک. مثـال بهتـر کشـور شـیلی اسـت. حدود 
بیـش از ۵۰ درصـد صـادرات شـیلی مس اسـت کـه بی شـباهت به 
صـادرات نفت نیسـت. همچنیـن در زمـان آلنـده کودتایـی صورت 
گرفت که بی شـباهت به کودتای مصـدق در ایران نبود. بـا این حال 
امروز شـیلی کشـوری اسـت دموکراتیک که به خاطر شـرایط موفق 
اقتصادی و سیاسـی اش به کشـورهای توسعه یافته پیوسـته است. با 
مدیریت صحیـح و با توسـعه یافتن سـاختارهای اقتصادی سیاسـی 

کشـورها، می تـوان بـر ایـن نفرین هـا فائـق آمد.

75 هزارمیلیاردتومان ضررانباشته در صنعت خودروسازی اعالم شد؛ 

آنجا که هم دولت مقصراست وهم خودروساز
آنچه در کشورهای خاورمیانه فرصت است و تهدید؛

نفرین های نفت اجتناب ناپذیر اما قابل درمان!
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