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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت 5000 تومان پنج شنبه| 16 تیر 1٤01| 7  جوالی  2022 |  7 ذوالحجه 1٤٤٣ | سال سوم| شماره 1097|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

6

با حضور سفیر جمهوری بالروس در ایران صورت گرفت؛

بررسی فرصت های همکاری اصفهان و بالروس

What is Botox?
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با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت:

۲ طرح صنعتی در مجتمع سبای فوالد مبارکه اصفهان افتتاح شد
6

سـپاهان ورود دیرهنگامـی بـه بـازار نقـل  
و انتقـاالت تابسـتانی داشـت و چنـد بازیکـن 
کلیدی ایـن تیم هم، به پرسـپولیس و اسـتقالل 
پیوسـتند. آن هـا بـا انتخـاب ژوزه مورایـس اما، 
نشـان دادنـد فصـل آینـده می خواهنـد تیمـی 
قدرتمنـد در اختیـار داشـته باشـند. هم زمـان بـا 
ورود سـپاهان بـه بـازار نقـل و انتقـاالت، آن ها 
بـا دسـتیاران مورایس هم قـرارداد بسـتند. کادر 
قدرتمنـدی کـه این تیـم را صاحـب جذاب ترین 

نیمکـت در فصـل آینـده لیـگ برتـر می کنـد.

آلمیدا در نصف جهان
هوگـو آلمیـدا، همیـن دو سـال قبـل از فوتبـال 
خداحافظـی کـرده و وارد دنیای مربیگری شـده 
اسـت. یکـی از بازیکنان بـزرگ فوتبـال پرتغال 
کـه در دو جـام جهانـی مختلـف برای تیـم ملی 
ایـن کشـور بـه میـدان رفتـه و توانسـته دروازه 
بایرن،  اینتـر و تاتنهام را باز کنـد. دوران حرفه ای 
آلمیـدا به عنـوان بازیکـن، زیـر نظـر مورینیـو 
در پورتـو آغـاز شـد. هرچنـد مورینیـو آخریـن 
ماه هـای حضـورش در پورتـو، آلمیـدای 20 

سـاله را بـرای کسـب تجربـه بـه لیـر یـا قرض 
داد. زیباتریـن گل آلمیـدا بـا پیراهـن پورتـو، 
ضربه آزادی بود که او در فصـل 06/2005 لیگ 
قهرمانـان بـه اینتـر روبرتـو مانچینـی زد. آلمیدا 
بعد از پورتو، بـه آلمان رفـت و پیراهن وردربرمن 
را پوشید. درخشش در بوندسـلیگا و زدن 11 گل 
در یک فصـل، باعث شـد همراه پرتغـال به یورو 
2008 برود. او در جام جهانی 2010 و 2014 هم 

بـازی کـرد و یـک گل به کـره شـمالی زد.
ادامه در صفحه 8...

مهربد ایزدی
سرمقالـــه
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زود قضاوت نکنید

خارجی ها هندوانه دربسته
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یک عضو کمیسیون اقتصادی:

اختیارات بانک مرکزی
افزایش می یابد

رمز موفقیت در بازارهای محصول محوری؛

توسعه
رمزپیروزی است

افزایش خرید نان با اجرای طرح فروش با کارت خوان

نان هوشمند
مقبول افتاد!

٣
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توصیه معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان به مردم:

مردم از منزل
خارج نشوند

چهره روز

استاندار اصفهان خواستار شد:

واگذاری برخی از تصمیمات و 
اختیارات به استان ها

6

استاندار اصفهان گفت: واگذاری برخی اختیارات به استان ها با 
توجه به سیاست های نظام، تصمیمات راه گشا و امیدبخشی را در 
پی دارد. برای ارائه خدمات بانکی به حوزه اقتصاد و صنعت به 

صورت بازی بچگانه نگاه شده است.

منبع: ایرنا

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف نهادهای  انقالب اسالمی اصفهان 
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف نهادهای انقالب اسالمی اصفهان راس ساعت 17:30 روز سه شنبه مورخ 1401/4/28 درمحل سالن اداره 

کل بنیاد شهید واقع در اصفهان خیابان شمس آبادی تشکیل می گردد. 
* لذا از کلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا 
معرفی نمایید. ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها 
یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود در تاریخ های 25 و 26 تیرماه 1401 از ساعت 18 الی 20 در محل دفتر شرکت 

تعاونی واقع در اصفهان خیابان مدرس حاضرتا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:

- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 1398 و 1399 و 1400 و نحوه تقسیم سود ویژه - گزارش هیئت مدیره و بازرسان   
- طرح و تصویب آیین نامه معامالت و تنخواه گردان - ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمایه شرکت تعاونی  

- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان - طرح و تصویب نام روزنامه جهت درج آگهی های دعوت مجامع 

 مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان نهادهای انقالب اسالمی اصفهان راس ساعت 17:00 روز سه شنبه مورخ 1401/4/28 درمحل سالن اداره 
کل بنیاد شهید واقع در اصفهان خیابان شمس آبادی برگزار می گردد. 

* از کلیه اعضا دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل دراین جلسه حضور به هم رسانند.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای 
متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه وکیل خود در تاریخ های 25 و 26 تیرماه 1401 از ساعت 18 الی 20 در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در اصفهان خیابان مدرس حاضرتا 

پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:

- گزارش هیئت مدیره و بازرسان
- طرح و تصویب بند 4 ماده 12 اساسنامه )حداقل تعداد سهام برای عضویت 700 سهم(

- طرح و تصویب تبصره 2 ماده 21 اساسنامه )نحوه دعوت از مجامع(
- طرح و تصویب تبصره 7 ماده 22 اساسنامه )نحوه تقسیم اعضای هیئت مدیره بین نهاده های تحت پوشش(

هیئت مدیره هیئت مدیره شرکت تعاونی

تاریخ انتشار: 1401/4/16
تاریخ انتشار: 1401/4/16

 آگهی مناقصه
شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 2853 مورخ 1400/11/30 شورای محترم اسالمی شهر، عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت به 
همراه عملیات زیرسازی معابر سطح منطقه دو شهرداری نجف آباد را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 53/629/407/480 ریال بدون تعدیل و با احتساب 
ما به التفاوت قیر، حسب مدارک موجود در مدارک مناقصه از محل اعتبارات عمرانی سال 1401 شهرداری منطقه دو و بر اساس جدول پیشنهادی کارفرما به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه:  شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مســتقل و اساسنامه و رزومه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین االت متناسب با 
موضوع مناقصه بوده یا دارای کارخانه تولید آسفالت و دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل رتبه پنج در رشته راه و ترابری( از سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور باشند .
)شرکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند(

مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: از شرکت های واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، 
با همراه داشتن مدارک و رزومه شرکت تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/4/25 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را 

حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/4/29 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.
 شرکت کنندگان باید مبلغ 2/700/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری 
نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکی به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه دراسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

عبدالرسول امامی - شهردار نجف آباد شناسه: 1344644

نوبت دوم
 تجدید مناقصه پروژه پیاده رو سازی، اجرای جدول و آسفالت

شهرداری سمیرم در نظر دارد فراخوان اجرای پیاده روسازی، اجرای جدول و آسفالت به شماره 20010941880000011 را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از 

طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت 
برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: 1401/4/9
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/4/22

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/5/4
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/5/6

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 1/500/000/000 به صورت ضمانت نامه بانکی
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 03153665801 شهرستان سمیرم، خیابان آبشار، بلوار سالمت

محمد امین علیخانی -  شهردار سمیرم شناسه: 1344724

نوبت  دوم
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اخبـار اصفهـان فصـل دوم برنامـه 
»سـینما به توان 7« بـا محوریـت نمایش، 
نقـد و بررسـی فیلم هـای سـینمایی بـا 
موضـوع کارآفرینـی از سـوی خانـه جوان 

برگـزار می شـود.
مدیـر خانـه جـوان سـازمان فرهنگـی 
اجتماعی ورزشـی شـهرداری اصفهـان در 
ایـن خصـوص اظهـار داشـت: فصـل اول 
برنامه »سـینما بـه توان 7« سـال گذشـته 
برگزار شد که کارشناسانی از شتابدهنده ها، 
فضاهـای کار اشـتراکی و اسـتارتاپ ها بـا 
هدف ترویـج فرهنگ کارآفرینـی از طریق 
فیلـم و مسـتندهای کارآفرینی بـه تحلیل 
فیلم های سـینمایی با موضـوع کارآفرینی 

پرداختنـد.
فاطمه اکبـرزاده با اشـاره بـه ارائـه مفاهیم 
کارآفرینـی مانند رهبـری، مدیریـت، تفکر 
اسـتراتژیک، حقـوق مالکیـت فکـری، 
فـروش و بازاریابـی و دیجیتـال مارکتینگ 
به مخاطبان بـا کمک فیلم های سـینمایی 
افزود: مخاطبان برنامه »سـینما به توان 7« 
بیشتر دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی، 
دانشـجویان و عالقه منـدان بـه کارآفرینی 
هسـتند که سـال گذشته شـاهد اسـتقبال 

بسـیار باالیی از سـوی مخاطبـان بودیم.
دوم  فصـل  محتـوای  تولیـد   •
بـر عهـده اعضـای اکوسیسـتم 

اصفهـان کارآفرینـی 
وی تصریح کرد: فصـل دوم ایـن برنامه به 
واسـطه درخواسـت های زیاد مخاطبان، در 
دسـتور کار قرار گرفتـه که تولیـد محتوای 
آن بر عهده اعضای اکوسیسـتم کارآفرینی 
اصفهـان و تبلیغـات و اجـرای آن بـر عهده 

خانـه جوان اسـت.
بـه گفتـه وی، شـتابدهنده هـاب اصفهان، 
صندوق سـرمایه گذاری خطرپذیـر هدهد، 
رسـانه اصفهان پالس، اسـتارتاپ شیپ نو، 
خانه خـالق اصفهان، فضای کار اشـتراکی 
پویتک، شـبکه پژوهـش و فناوری اسـتان 
اصفهـان، فضـای کار اشـتراکی مکعـب، 
دانشـگاه علمی کاربـردی عتیق و شـورای 
جوانـان بین الملل اتـاق بازرگانـی اصفهان 
در تولید محتوای فصل دوم برنامه »سـینما 
بـه تـوان 7« بـا خانـه جـوان همـکاری 

می کننـد.
• فصـل دوم برنامـه »سـینما بـه 
تـوان 7« دو هفته یک بـار روزهای 

سه شـنبه
مدیـر خانـه جـوان سـازمان فرهنگـی 
اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اصفهـان 
ادامه داد: فصل دوم برنامه »سـینما به توان 
7« از 14 تیـر تا 29 شـهریورماه هر دو هفته 
یک بار روزهـای سه شـنبه از سـاعت 16 تا 
20 در سـالن همایـش کتابخانـه مرکـزی 
اصفهـان برگزار می شـود کـه عالقه مندان 
می تواننـد بـرای ثبت نـام در این رویـداد به 
وب سـایت ir.tavan7 مراجعـه کرده و یا 
بـا شـماره تلفـن 09139621369 تمـاس 

حاصـل کنند.
اکبرزاده خاطرنشـان کرد: امیـدوارم بتوانیم 
جامعه هدف خود کـه افراد باالی 15 سـال 
هسـتند را با مفاهیـم کارآفرینی آشـنا کرده 
و این مفاهیـم را با روش های جدیـد به آنها 

آمـوزش دهیم.

نمایش و تحلیل سینمای 
کارآفرینی در »سینما به توان 7«

مدیر خانه جوان شهرداری اصفهان خبر داد:

مجید عرفان منش در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: فضای سبز استان 
اصفهان به حدود شش هزار هکتار می رسد که نیازمند آبیاری است تا بتواند 

زنده و راندمان اکولوژیک داشته باشد.
وی افزود: اصفهان آلوده ترین استان در کشور است، زیرا بعد از تقسیم تهران 
و البرز، اصفهان صنعتی ترین استان کشور و عمده صنایع زیربنایی و حیاتی 
کشور در اصفهان قرار گرفت و تمام کشور از تولیدات این صنایع زیربنایی 
بهره مند می شوند و تمام آلودگی این صنایع به مردم اصفهان هدیه می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: نیاز 
عمده آبی فضای سبز اصفهان حدود 60 میلیون متر مکعب است که به جای 
آن کمتر از 25 میلیون متر مکعب در سال آب برای آبیاری فضای سبز استفاده 

می شود و نگهداری فضای سبز با این میزان آب به سختی ممکن است.
وی ادامه داد: شهر اصفهان اولین شهری است که بیش از 60 درصد از فضای 
سبز آن با آبیاری تحت فشار مدیریت می شود و این طرح تاکنون هزینه های 

بسیاری برای شهرداری اصفهان و مردم اصفهان داشته است.
عرفان منش با بیان اینکه اصفهان اولین شهری است که از سال 13۸4 به 
بعد، پساب آب فاضالب خروجی تصفیه خانه فاضالب را با تصفیه مجدد در 
عرصه های جنگلی استفاده می کند، گفت: تمام تالش شهرداری اصفهان، 

نگهداری فضای سبز و تأمین منابع آب است.
وی گفت: فضای سبز استان اصفهان هیچ سهمی از آب زاینده رود ندارد و این 
مستقیم به سالمت شهر و شهروند بازمی گردد، زیرا فضای سبز تولیدکننده 
اکسیژن مورد نیاز مردم است و آلودگی های شهر را رسوب می دهد و با این 
وجود هیچ سهمی از آب زاینده رود برای نگهداری فضای سبز اختصاص 

داده نشده است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
11 رشته مادی در شهر وجود دارد که تمام اینها بر اساس طومار شیخ بهایی 
حقابه دارند، اما هنگام جریان آب در زاینده رود به هیچ کدام از مادی ها اجازه 

آبگیری نمی دهند.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار آب منطقه ای حدود 30 هزار حلقه چاه مجاز 
و غیرمجاز در استان اصفهان وجود دارد که تنها کمتر از 90 حلقه چاه آبدار 
مربوط به شهرداری اصفهان است، گفت: حدود 17 میلیون متر مکعب آب 
فضای سبز از منابع زیرزمینی تأمین و حدود هشت میلیون متر مکعب از 
پساب فاضالب استفاده می کنیم که در کل 25 میلیون متر مکعب استفاده 
آب فضای سبز است و با سختی آب فضای سبز تأمین می شود؛ این آمار دائمی 
نیست و بعضی از تصفیه خانه های که پساب آنها توسط شهرداری اصفهان از 
سال های قبل خریداری شده است، بر حسب سلیقه توسط ذی نفوذ حوزه آب 
قطع می شود، لذا گاهی به خاطر کم آبی، دستور قطع درختانی که دچار آفت یا 

بیماری شده اند را صادر می کنیم.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با اشاره به سختی تأمین آب و کمبود آن برای 
پارک ها، گفت: فضای سبز این کالن شهر هیچ سهمی 

از زاینده رود ندارد.

فضای سبز هیچ سهمی از 
زاینده رود ندارد

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز
شهرداری اصفهان:

گفت و گو

معاون فنی مرکز بهداشـت اصفهان 
گفـت: اعـالم تعطیلـی بـرای ایـن 
اسـت کـه مـردم از منـزل خـارج 
نشـوند و ترددهـای غیرضـروری 
در سـطح شـهر نداشـته باشـند تا از 
هجـوم ریزگردهـا و به خطـر افتادن 
سالمتی شـان در امـان بماننـد، امـا 
متأسـفانه بـا اعـالم تعطیلی بـه یاد 
کارهای عقـب مانده شـان می افتند.

مهـرداد زینلیـان در گفت وگـو بـا 
ایسـنا، با اشـاره بـه تعطیلـی روز 14 
تیرماه ادارات، فعالیت های آموزشـی 
و ورزشی تابسـتانه و مراکز آموزشی، 
دانشـگاه ها و مهدهـای کـودک در 
اصفهـان و 14 شهرسـتان، اظهـار 
کـرد: اعـالم تعطیلـی از سـوی 
کارگروه اضطـرار آلودگی هـوا برای 
این اسـت کـه مـردم کمتـر از منزل 
خاج شـوند و ترددهـای غیرضروری 
در فضـای بـاز و سـطح شـهرها 
نداشته باشـند. در این شـرایط انتظار 
داریم مـردم در منـزل بماننـد و در و 
پنجره هـا بسـته باشـد تـا از هجـوم 

ریزگردهـا مصـون بماننـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مـردم و بـه 
و  آسـیب پذیر  گروه هـای  ویـژه 
افـرادی که بیمـاری زمینـه ای دارند 
نباید به جـز مواقع ضـروری از منزل 
خـارج شـوند، افـزود: درصورتـی که 
چاره ای جـز خـروج از منزل نیسـت 
حتمـاً بایـد از ماسـک اسـتفاده کنند 
تـا کمتـر در مواجهـه بـا ریزگردهـا 
قرار بگیرنـد. اما متاسـفانه چیزی که 
می بینیـم بـا اعـالم تعطیلـی مـردم 
یـاد کارهـای عقـب مانده شـان می 

افتنـد و بـه سـطح شـهر می آیند.
معاون فنی مرکز بهداشـت اصفهان 
گفـت: مواجهـه بـا آالینده هـا و 

ریزگردهـا می تواند خیلـی خطرناک 
باشـد، بـه ویـژه بـرای گروه هـای 
پرخطر، سـالمندان، مادران بـاردار و 

بیمـاران زمینـه ای.
وی با بیان اینکه بخشـی از اقدامات 
بـرای مقابلـه بـا آلودگـی هـوا بـا 
سـازمان حفاظـت از محیط زیسـت 
اسـت، تصریـح کـرد: بخشـی کـه 
مربـوط بـه دانشـگاه علوم پزشـکی 
اسـت بیشـتر در حـوزه درمـان و 
آمادگی مراکز درمانـی و اورژانس در 
شـرایط آلودگی هـوا اسـت. در حوزه 
بهداشت هم بیشـتر روی پیشگیری 

تاکیـد داریـم.
زینلیان با اشـاره به تشـکیل جلسات 
کارگـروه مقابلـه بـا آلودگی هـوا در 
معاونت عمرانی استانداری، گفت: در 
این جلسـات کـه به صورت مسـتمر 
دسـتگاه های  می شـود  تشـکیل 
مختلف حضـور دارنـد، البته بـه غیر 
از جلسـات کمیتـه اضطـرار اسـت، 
چون جلسـات اضطرار معمواًل وقتی 
تشـکیل می شـود که بحران آلودگی 
داریـم و بایـد بـرای تعییـن تکلیـف 
تعطیلی هـا و مقابلـه بـا بحـران 

تصمیـم گیری شـود.
وی توضیـح داد: کارگروه هـای 
مقابلـه بـا آلودگـی هـوا بـا حضـور 
تشـکیل  مختلـف  دسـتگاه های 
می شـود تا مداخالتـی طراحی کنیم 
و منشـاهای آلـوده کننـده محیـط 
زیسـت را کنتـرل کنیـم. برخـی از 
ایـن منشـاها بایـد تعطیـل شـوند و 
برخـی هـم بایـد اصـالح شـوند، اما 
در کارگـروه مقابلـه بـا آلودگـی هوا 
باید تصمیـم گیری شـود. دانشـگاه 
علـوم پزشـکی و معاونت بهداشـتی 
در هدایت جلسـات ایـن کارگروه نیز 

نقـش مهمـی بـر عهـده دارنـد.
معــاون فنــی مرکــز بهداشــت 
اصفهــان بــا اشــاره بــه شــرایط 
ــی آلودگی هــوای اصفهــان به  کنون
دلیــل هجــوم ریزگردهــا، گفــت: در 
ایــن شــرایط بیشــتر بــر توصیه های 
ــه مثــل مصــرف  پیشــگیری و تغذی
ــات و مــواد مغــذی کــه  بیشــتر لبنی
امــالح بیشــتری دارنــد تاکیــد 
ــا  ــه ب ــوان مقابل ــدن ت ــا ب می شــود ت

آالینده هــا را داشــته باشــد.
وی بـا بیـان اینکـه تصمیـم بـرای 
اعالم تعطیلـی به دلیـل آلودگی هوا 
به صـورت گروهـی گرفته می شـود، 
گفـت: در ایـن تصمیـم گیری هـا 
محیط زیسـت نقش تعیین کننده ای 
دارد، پیـش بینی هواشناسـی مدنظر 
قـرار می گیـرد و بـا نظـر مدیریـت 
بحران اسـتانداری در نهایت تصمیم 

گیـری جمعی انجـام می شـود.
زینلیـان در پاسـخ بـه گالیـه برخی 
از شـهروندان از اعـالم دیرهنـگام 
تعطیلـی، گفـت: به محـض افزایش 
شـاخص ها یا پیش بینی هواشناسی 
از بـاال رفتـن شـاخص ها بالفاصلـه 
جلسات برگزار می شـود، اما تعطیلی 
پیامدهـای نامطلوبـی به ویـژه در 
زمینـه اقتصـادی دارد، بنابراین تا به 
جمع بنـدی نرسـیم کـه شـاخص ها 
از حـد قابـل کنتـرل باالتـر نمی رود 

تعطیلـی اعـالم نمی شـود.
وی ادامـه داد: شـرایطی مثـل ایـن 
روزها بعـد از ظهر که خیلـی بحرانی 
بود ایجـاب می کند کـه تعطیلی هم 
اعمـال شـود. امـا از آن طـرف مردم 
هـم باید بـه تعطیلی هـا توجـه کنند 
چـون اگر تعطیلـی اعمال شـود ولی 
مـردم رعایت نکنند و عمـاًل از حجم 

ترافیـک شـهر کـم نشـود بـه نظـر 
می رسـد تعطیلی ها به غیر از آسـیب 
اقتصـادی بـه جامعـه هیـچ کارکرد 

دیگـری نخواهد داشـت.
معاون فنی مرکز بهداشـت اصفهان 
در خاتمـه بـار دیگـر بـه مـردم و به 
ویـژه گروه های آسـیب پذیر هشـدار 
داد در شـرایط آلودگـی هـوا از منزل 
خـارج نشـوند و افـزود: امیدواریـم 
اقداماتی از سـوی سیاسـت گـذاران 
و مدیـران انجـام شـود، چراکه یکی 
از آسـیب هایی کـه باعـث شـرایط 
فعلـی شـده سـوءمدیریت در منابـع 
آب اسـت کـه باعـث شـده تاالب ها 
خشـک و به کانـون ریزگـرد تبدیل 
شـود، درحالی کـه قباًل این شـرایط 
را نداشـتیم، اما با مدیریت اشـتباه در 
منابـع آب امـروز دچـار چالش جدی 
برای سالمت شـهروندان شـده ایم.

مردم از منزل خارج نشوند
توصیه معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان به مردم:

پنج شنبه 16 تیر 1401  | شمـاره 1097

رئیس اداره توسـعه فرهنگ سـالمت سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شـهرداری اصفهان از اجرای سلسـله رویدادهای »30 سـیب« با محوریت 

تغذیه سـالم در سـی محله مناطق 15 گانه شـهر اصفهان خبـر داد.
هاجر ابراهیمی با اعالم این خبر اظهار داشـت: سلسـله رویدادهای شیرین 
با محوریت تغذیه سـالم بـا عنـوان »30 سـیب« از 11 تیرماه آغاز شـده و تا 
5 مردادماه هر شـب از سـاعت 20:30 تا 22:30 در یک محلـه از مناطق 15 

گانه شـهر اصفهان برگزار می شـود. 

وی با اشـاره به اجرای نمایش در سـه اپیـزود در این برنامه ادامـه داد: در این 
نمایش هـای طنز بـه پنج گام سـالمتی اشـاره شـده و نـکات آموزشـی به 
شـهروندان ارائـه می گـردد و بین هر اجـرا نیز مسـابقاتی با موضـوع تغذیه 
سالم و سـبک زندگی سـالم میان شـرکت کنندگان برگزار شـده و هدایایی 
از جمله تولیدات اداره توسـعه فرهنگ سـالمت بـه برندگان اهدا می شـود.

ابراهیمی با اشـاره به اجـرای برنامه »30 سـیب« در بوسـتان های محالت 
شـهر اصفهان گفت: با توجه به اینکه سـالمت موضوعی چندبعدی اسـت 

و تمام افراد خانـواده را در بر می گیرد، جامعـه هدف ما در اجـرای این برنامه 
نیز خانـواده و تمـام رده های سـنی هسـتند. در هنگام اجـرای برنامـه نیز از 
کـودکان شـرکت کننده دعـوت می کنیـم چـرا کـه آنهـا آموزش پذیـری 
بهتری دارند و انتقال مفاهیم مرتبط با سـالمتی در قالب نمایش، سرگرمی، 
مسـابقه و بازی برای آنها جذابیـت دارد.  گفتنی اسـت؛ عالقه منـدان برای 
کسـب اطالعات بیشـتر درباره مکان هـای برگـزاری رویداد »30 سـیب« 

می توانند بـا شـماره 32240124 تماس حاصـل کنند.

رویداد شیرین »30 سیب« 
در سی محله

با محوریت تغذیه سالم برگزار می شود:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
مراکز رشد فناوری جایگاه کلیدی در زیست بوم فناوری و نوآوری 
دارند و در صدد هستیم امسال در همه شهرستان های کشور این 
مراکز را داشته باشیم. علی خیرالدین در مراسم افتتاحیه نشست 
مدیران مراکز رشد فناوری کشور در شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان افزود: اشتغال در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 
فناوری از 65 هزار نفر در سال گذشته به 90 هزار نفر در سال جاری 

رسید و رشد 40 درصدی داشت.
وی که از طریق فضای مجازی در این مراسم سخنرانی کرد، ادامه 
داد: در آیین نامه برنامه حمایت از تولید دانش بنیان مقرر شد که 
از اشتغال در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری هرچه بیشتر 
حمایت شود. وی با اشاره به پنج راهبرد اصلی معاونت فناوری و 
نوآوری وزارت علوم، اظهار داشت: تکمیل و تقویت زیست بوم 
فناوری و نوآوری کشور هدف اصلی ما در این راهبردهاست که در 

سطوح آمادگی فناوری مختلف دنبال می شود.
خیرالدین با تاکید بر اینکه مراکز رشد فناوری محل زایش و رویش 
شرکت های دانش بنیان هستند، اضافه کرد: یکی از راهبردهای 
اصلی ما، ترویج کارآفرینی است که مراکز رشد می توانند با ایجاد 

مراکز کارآفرینی و نوآوری در این زمینه اقدام کنند.
معاون وزیر علوم با بیان اینکه پس از ایجاد مراکز رشد در دانشگاه ها 
به دنبال مراکز فناوری و نوآوری هستیم، خاطرنشان کرد: طبق 
قانون جهش تولید دانش بنیان وزارتخانه های علوم و بهداشت 
برای ایجاد پردیس دولتی و خصوصی در مجموعه های استانی 
مجوز دارند. وی با اشاره به اینکه تا کنون پردیس تخصصی و 
دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی ایجاد کردیم، گفت: مقرر شد 
پردیس ها و دهکده های فناوری و نوآوری در 10 استان ایجاد شود.
خیرالدین با بیان اینکه 246 مرکز رشد در کشور فعال است، افزود: 
فعالیت مراکز رشد باید رصد و مجوز واحدهای غیر فعال لغو شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: در قانون جهش 
تولید دانش بنیان به استان ها اجازه داده شده است که با همکاری 
استانداری، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و شرکت های 
فناور برای توسعه زیست بوم نوآوری اقدام شود؛ هنوز بسیاری 
از دانشگاه ها، پارک و پردیس علم و فناوری ندارند اما مراکز رشد 
بعنوان محور نوآوری و فناوری آن ها می توانند متولی این کار شوند.

وی همچنین به طرح ملی برای ترویج کارآفرینی اشاره کرد و 
گفت: قرار است 30 هزار دانشجو برای دوره مهارت آموزی و 

کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان حمایت شوند.
خیر الدین به طرح ملی تور فناوری و جایزه یونسکو اشاره و اضافه 
کرد: در طرح دستیار فناوری نیز قرار شد دانشجویان در شرکت های 
فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علمی به مدت 6 ماه فعالیت 
کنند که تا کنون استقبال خوبی از آن صورت گرفته و 20 هزار 

دانشجو ثبت نام کردند.
 معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 
تشکیل 16 اتاق فکر در وزارت علوم با حضور 300 نخبه اشاره کرد 
و اظهار داشت: از مراکز رشد می خواهیم که در سامانه نظام ایده ها 

و نیازها )نان( وارد شوند.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز در این مراسم گفت: 

برای حوزه های جدید باید قواعد و نگاه نو داشته باشیم.
جعفر قیصری افزود: حرکت به سمت نهضت تیم سازی در عرصه 
دانش بنیان با نگاه نو در کشور ضروری است و باید منابع مالی مورد 
نیاز آن تأمین شود. وی اظهار داشت: تیم سازی بعنوان زیربنای 
اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور باید تقویت شود تا محصول 
آن را چند سال آینده در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 

برداشت کنیم.

معاون وزیر علوم:
مراکز رشد فناوری در همه شهرستان های کشور ایجاد می شود
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پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 
برنامه ریزی های  با  گفت:  اردستان، 
انجام شده امسال فرآیند ثبت نام های 
و  جدیت  با  مدارس  در  دانش آموزان 
برای  جایی  و  ایجاد می شود  شفافیت 
پاسخگویی به شکایات مردم در نظر 

گرفته شده است.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  پاینده  محسن 
نام  ثبت  بحث  در  امسال  کرد:  اظهار 
محدوده بندی  موضوع  آموزان  دانش 
برای مدارس ابتدایی و متوسطه اول، 
هدایت تحصیلی و انتخاب رشته برای 
اولیا  مالی  مشارکت  و  دوم  متوسطه 
اهمیت  از  پرورش  و  آموزش  برای 

ویژه ای برخوردار است.
مدارس  تمام  به  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان تأکید کردیم فقط مجاز به 
دریافت هزینه کتاب، بیمه دانش آموزی 
با قیمت های مصوب  و مجالت رشد 
در  امسال  افزود:  هستند،  کشوری 
اولیا  از  مبلغی  هیچ  اجبار  به  مدارس 
برای  اولیا  ولی  شد،  نخواهد  دریافت 
تجهیزاتی  و  آموزشی  سطح  ارتقای 
مدرسه به اختیار می توانند در پرداخت 

مبالغی مشارکت کنند.
پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
اردستان  پرورش  و  آموزش  مدیریت 
تمام مراحل  امسال  اینکه  به  اشاره  با 
ثبت نام دانش آموزان باید شفاف سازی 
برنامه ریزی های  با  داد:  ادامه  شود، 
انجام شده امسال فرآیند ثبت نام های 
و  جدیت  با  مدارس  در  دانش آموزان 
برای  جایی  و  ایجاد می شود  شفافیت 
پاسخگویی به شکایات مردم در نظر 

گرفته شده است.
مدارس  مدیران  تمام  پاینده  گفته  به 
موظف هستند جهت دریافت نظرات، 
احتمالی  شکایات  ثبت  و  پیشنهادها 
اولیا از مدارس، با ایجاد و ساخت کیو 
آر کد، روند نظارت همگانی را تسهیل 
می توانند  اولیا  همچنین  بخشند. 
شماره  با  را  خود  مشکالت  و  مسائل 
ارزیابی  معاونت   ۵۴۲۴۳۰۴۸ تماس 
مدیریت  شکایات  به  پاسخگویی  و 
سامانه  یا  اردستان  پرورش  و  آموزش 
پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش 
shekayat. نشانی  به  پرورش  و 

medu.ir در میان بگذارند.
وی با اشاره به شروع فرایند ثبت نام 
شهرستان،  مدارش  در  آموزان  دانش 
میان  آموزان  دانش  نام  ثبت  گفت: 
ولی  شده،  انجام  تحصیلی  پایه های 
پیش  و  اولی  کالس  آموزان  دانش 
در حال سنجش هستند که  دبستانی 
نام  ثبت  شده  انجام  بررسی های  با 
اولی ها امسال حدود ۵ درصد  کالس 

رشد داشته است.
و  ۱۰ مدرسه در صف تخریب 

بازسازی قرار دارند
پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
مدیریت آموزش و پرورش اردستان با 
بیان اینکه تمام مراکز پیش دبستانی 
در شهرستان غیرانتفاعی هستند، گفت: 
که  روش هایی  و  مختلف  دالیل  به 
پیش دبستانی ها برنامه ریزی می کنند 
قیمت های مشخصی برای این مراکز 
در نظر گرفته نشده و گاهی قیمت های 
که  می شود  اعالم  غریبی  و  عجیب 
پیش  عملکرد  بر  نظارت  است  الزم 
بیشتری صورت  با جدیت  دبستانی ها 

گیرد.
پاینده خاطرنشان کرد: با بررسی های 
تحصیلی  مدارس  اغلب  شده  انجام 
سن  نظر  از  اردستان  شهرستان  در 
ولی  هستند،  فرسوده  ساختمانی 
و  تخریب  در صف  مدرسه  حدود ۱۰ 
بازسازی قرار دارند که تنها مشکل آنها 

تخصیص اعتبار برای بازسازی است.
و  آموزش  رویکرد  اینکه  بیان  با  وی 
پرورش هدایت دانش آموزان به سمت 
رشته های مهارتی و فنی است، گفت: 
امسال  انجام شده  برنامه ریزی های  با 
سرمایشی  و  حرارتی  تأسیسات  رشته 
دوخت  طراحی  رشته  و  پسران  برای 
رشته های  به  دختران  ویژه  خیاطی  و 
تحصیلی دانش آموزان اضافه می شود. 
برای اینکه بتوانیم رشته های بیشتری 
را دریافت کنیم نیاز به زیرساخت های 
متخصص  نیروهای  و همچنین  الزم 

است.

معاون آموزش و پرورش اردستان:

ثبت نام دانش آموزان در 
مدارس شفاف انجام می شود

خبر روز
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گزارش تصویری

یک عضو کمیسیون اقتصادی گفت: اختیارات بانک مرکزی در نتیجه طرح 
مجلس بیشتر خواهد  شد و البته پاسخگوتر هم می شود. مهدی طغیانی، 
شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده  و  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اصالح  کلیات  گفت:  مرکزی  بانک  قانون  اصالح  طرح  درباره  اسالمی 
و  رسید  تصویب  به  علنی  در صحن  اردیبهشت ماه  مرکزی  بانک  قانون 
بحث جزئیات آن به دلیل دو شوری بودن به کمیسیون برگشت خورد، در 
این فاصله تغییر دولت هم تاثیرگذار بود، به این شکل که دولت جدید نگاه 
همکارانه تری به طرح داشت و علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 

در کمیسیون نیز عنوان کرد که طرح را با نظراتی اصالحی انجام خواهد داد.
طغیانی درباره جزئیات این طرح مجلس مطرح کرد: بر اساس طرح فوق 
ساختار بانک مرکزی اصالح خواهد شد و یک شورای عالی برای آن مورد 
از  یکی  و  رئیس کل  از  غیر  این شورا  اعضای  که  قرار می گیرد  تعریف 
معاونان که شخصیت حقوقی دارند، سایرین افراد صاحب نظر در حوزه های 
بانکی، پولی و اقتصادی اسالمی خواهند بود. مساله دیگر موضوع نظارت 
بانک  که  معنا  این  به  است؛  کشور  بانکی  نظام  بر  مرکزی  بانک  جدی 
داشت  خواهد  نظارت جدی تری  این طرح  قانونی شدن  از  پس  مرکزی 

و چنانچه بانکی دچار تخلفی از مقررات تعیین شده و ضوابطی که توسط 
بانک مرکزی و شورای عالی به تصویب رسیده، شود بانک مرکزی می تواند 
متخلف را هم مجازات کند و هم بخش تحت اداره او را به مدیریت درآورد 

تا به ریل درست خود برگردد.
بانک  اختیارات  افزود:  خصوص  این  در  اقتصادی  کمیسیون  عضو  این 
مرکزی در نتیجه طرح فوق بیشتر خواهد  شد؛ البته پاسخگوتر هم می شود؛ 
زیرا اکنون هرچه از بانک مرکزی می خواهیم اشاره به نبود اختیارات کافی 

می کند.

یک عضو کمیسیون اقتصادی:

اختیارات بانک 
مرکزی افزایش 

می یابد

»سیدرضا فاطمی امین« وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به اصفهان ضمن بازدید از واحدهای صنعتی و افتتاح چند طرح، در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۰ اصفهان شرکت کرد.
زهرا باغبان / خبرگزاری ایرنا

فرمانـدار شاهین شـهر و میمـه از آغـاز به کار آموزشـگاه فنی وحرفـه ای و مرکز جوار 
کارگاهی عسـل در این شهرسـتان، خبرداد.

سـید محمـد رضـا کاظمی طبـا در گفت وگو با ایسـنا با اشـاره بـه افتتاح آموزشـگاه 
فنـی و حرفـه ای و مرکـز جـوار کارگاهـی عسـل دنـا بـا حضـور معـاون پژوهـش، 
برنامـه ریـزی و سـنجش مهارت سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای کشـور، مدیرکل 
دفتـر آموزشـگاه های آزاد و مشـارکت های مردمی سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای 
و مسـئوالن شهرسـتانی، اظهـار کـرد: ایـن آموزشـگاه بـا هـدف ساده سـازی ورود 
شـرکای مهارتـی بـه فرآینـد آموزش هـای عملـی و کاربـردی و اشـتغال زایی در 
راسـتای رویکـرد دولـت سـیزدهم و اهتمام به تربیـت نیروی کار ماهـر و نیمه ماهر 

در شهرسـتان احداث شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه مجتمـع پـرورش زنبـور عسـل دنـا تولید کننـده انواع عسـل و 
پـرورش زنبورعسـل اسـت، افـزود: در ایـن مجموعـه ۴۵ نفر اشـتغال بـه کار دارند 
و بـا تکمیـل طـرح، فرصـت ایجـاد اشـتغال مسـتقیم بـرای ۳۰۰ نفـر در آن ایجاد 

شـد. خواهد 
کاظمـی طبـا زیر بنای سـاختمان آمـوزش را ۵ هـزار مترمربع عنوان و خاطرنشـان 
کـرد: ایـن مجتمـع اولیـن مرکز پرورش زنبور عسـل در خاورمیانه اسـت که شـامل 
کالس، آزمایشـگاه، کارگاه علمـی و عملـی، سـالن اجتماعـات و. ..  بـوده و فرصـت 

تدریـس، پژوهـش و تحقیـق در ۱۰ رشـته حـوزه زنبور عسـل را فراهـم می کند.

رئیـس اداره راه و شهرسـازی کاشـان از آغـاز 
عملیـات اجرایـی فـاز دوم طـرح اقـدام ملـی 
مسـکن در کاشـان بـا ظرفیـت سـاخت ۷۵۰ 

واحـد خبـر داد.
مجتبـی آراسـته در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهار 
کـرد: فـاز اول طـرح بـرای سـاخت ۴۹۰ واحد 
در مرحلـه بتـون ریـزی و سـقف سـازی طبقه 
اول اسـت و عملیـات سـاخت ۷۵۰ واحد دیگر 
نیـز در قالـب فـاز دوم بـه کارگـزاری بنیـاد 

مسـکن انقـالب اسـالمی امـروز آغاز شـد.
در  مسـکن  ملـی  اقـدام  طـرح  افـزود:  وی 
شـهرهای هفت گانـه کاشـان شـامل بـرزک، 
قمصـر،  چـوگان،  و  کامـو  قالـی،  جوشـقان 
کاشـان، نیاسـر و مشـکات اجـرا می شـود کـه 
انتظـار داریـم پایـان سـال ۱۴۰۳ واحدهـای 

واگـذار شـود. بـه متقاضیـان آن  مسـکونی 
رئیـس اداره راه وشهرسـازی کاشـان، تصریـح 
متقاضیـان،  از  یـک  هـر  اولیـه  آورده  کـرد: 

دوم  مرحلـه  در  و  بـوده  ریـال  میلیـون   ۴۰۰
ریـال  میلیـون   ۸۰۰ و  میلیـارد  یـک  نیـز 
)۱۸۰ میلیـون تومـان( اسـت و سـه میلیـارد 
 ریـال نیـز )۳۰۰ میلیـون تومـان( وام بـرآورده

شده است.
وی گفـت: زمیـن مـورد نیـاز بـرای سـاخت 
واحدهـای طـرح اقـدام ملـی مسـکن توسـط 
بنیـاد مسـکن تأمیـن شـده و امـور زیـر بنایی 
از جملـه خدمـات آب، بـرق، گاز و تلفـن نیـز 
به صـورت رایـگان در اختیـار متقاضیـان قـرار 

خواهـد گرفـت.
آراسـته افـزود: طرح اقـدام ملی مسـکن برای 
در  کـه  می شـود  اجـرا  مسـکن  سـاماندهی 
شهرسـتان کاشـان به ۱۵۰۰ نفر از شهروندان 
در قالـب مسـکن اولی هـا، سرپرسـت خانـوار، 
اسـتفاده  دولتـی  مزایـای  از  کـه  کسـانی 
واگـذار  صالحیـت  واجـد  افـراد  و  نکرده انـد 

می شـود.

فرمانــدار دهاقــان گفــت: در ســفر نماینــده 
تأییــد  مــورد  پروژه هــای  بــرای  دولــت 
ــارد  ــه ۲۲۰ میلی ــک ب ــان نزدی ــتان دهاق شهرس
مختلــف  حوزه هــای  در  اعتبــار  تومــان 

یافــت. تخصیــص 
ایســنا  بــا  در گفت وگــو  علــی جمشــیدیان 
دربــاره مهمتریــن مصوبــات ســفر نماینــده 
ــرد:  ــار ک ــان، اظه ــتان دهاق ــه شهرس ــت ب دول
ــل  ــاه قب ــوری دو م ــت جمه ــاد ریاس ــم نه تی
ــتان  ــی در اس ــم رئیس ــتانی ابراهی ــفر اس از س
اصفهــان مســتقر شــده بــود و بــا ایــن دیــدگاه 
ــه  ــه ب ــد ک ــرده بودن ــدا ک ــتان حضــور پی در اس
 ۵۰ بــاالی  کــه  تمامــی  نیمــه  پروژه هــای 
ــار  ــته اند اعتب ــی داش ــرفت فیزیک ــد پیش درص
ــه  ــا هرچ ــن پروژه ه ــا ای ــد ت ــاص دهن اختص

ــوند. ــل ش ــر تکمی زودت
وی افــزود: بــرای پروژه هــای مــورد تأییــد 
ــارد  ــه ۲۲۰ میلی ــک ب ــان نزدی ــتان دهاق شهرس
مختلــف  حوزه هــای  در  اعتبــار  تومــان 
ــاورزی  ــش کش ــای بخ ــت. ارتق ــص یاف تخصی
روســتایی،  جاده هــای  قنــوات،  احیــای  و 
ــال  ــاری، انتق ــن آبی ــامانه های نوی ــل س تکمی

ایجــاد  عمومــی،  آبیــاری  کانال هــای  و  آب 
ــای  ــه پروژه ه ــره و ... از جمل ــتخرهای ذخی اس
ــت  ــده دول ــفر نماین ــه در س ــد ک ــی بودن مصوب

ــدند. ــی ش نهای
و  راه  حــوزه  در  گفــت:  دهاقــان،  فرمانــدار 
راهــداری ۳۰ میلیــارد تومــان اعتبــار تخصیــص 
ــرای تکمیــل طرح هــای نمیــه تمــام  یافــت و ب
در حــوزه آب اعتبــار خوبــی اختصــاص یافت. در 
بخــش دفتــر روســتایی و بــه منظــور کمــک بــه 
روســتاها بودجــه خوبــی تخصیــص یافــت و وزیر 
ارشــاد نیــز قــول داد در بخــش فرهنگــی بــرای 
مرمــت و بازســازی ســالن مســتهلک مجموعــه 
فرهنگــی دهاقــان اعتبــار خوبــی اختصــاص پیدا 
ــی  ــای فرهنگ ــرای کانون ه ــن ب ــد. همچنی کن
نیــز وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی قول هایــی 
ســرفصل های  بــه  امیدواریــم  کــه  دادنــد 

ــه شــود. ــات ســفر اضاف مصوب
حوزه هــای  در  کــرد:  تصریــح  جمشــیدیان 
ردیف هــای  بخــش  بــرای هــر  و  مختلــف 
ــال  ــرای مث ــت. ب ــه اس ــاص یافت ــه اختص بودج
در بخــش بنیــاد مســکن شــش ردیــف، هــالل 
ــف  ــیما دو ردی ــدا و س ــف و ص ــه ردی ــر س احم

کرده انــد. دریافــت  بودجــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــرد: دهاق ــان ک وی خاطرنش
اینکــه شهرســتانی کشــاورزی، دامپــروری و 
ــن  ــات ای ــن مصوب ــت، مهم تری ــه ای اس گلخان
ــر  ــالی های اخی ــه خشکس ــت ب ــا عنای ــفر ب س
ــوات و  ــای قن ــود. احی ــاورزی ب ــش کش در بخ
ــاری از اهمیــت  ــن آبی ارتقــای سیســتم های نوی
ــل  ــن دلی ــه همی ــه ب ــود ک ــوردار ب خاصــی برخ
ــاص  ــور اختص ــن منظ ــرای ای ــی ب ــه خوب بودج
ــه  ــروژه آبرســانی ب یافــت. همچنیــن تکمیــل پ
ــوردار  ــدار برخ ــه از آب پای ــتایی ک ــار روس چه
ــفر  ــن س ــات ای ــن مصوب ــزِء مهم تری ــتند ج نیس

ــود. ب
فرمانــدار دهاقــان بــا بیــان اینکــه بودجــه ســفر 
ــت: در  ــت، گف ــل اس ــص آن کام ــد و تخصی نق
ــت در اســتان اصفهــان  ــت دول کل حضــور هیئ
و شهرســتان ها بــا توجــه بــه اینکــه شــعار 
ایــن دولــت بازگردانــدن امیــد بــه مــردم اســت 
ــرای  ــی ب ــد بخــش روزهــای خوب ــد نوی می توان
اســتان باشــد و ایــن وظیفــه دســتگاه های 
اجرایــی اســت کــه بــه شــکل جــدی مصوبــات 

ــد. ــرا کنن ــفر را اج س

برخـورد یـک دسـتگاه خـودروی سـواری 
کامیونـت  دسـتگاه  یـک  بـا   ۴۰۵ پـژو 
واژگـون شـده در جـاده قدیـم نطنـز در 
اسـتان اصفهان، نرسـیده به روسـتای نیه، 

هفـت نفـر مصـدوم برجاگذاشـت.
سـخنگوی مرکـز حـوادث و فوریت هـای 
پزشـکی اسـتان اصفهان به خبرنـگار ایرنا 
گفـت: ایـن حادثـه رانندگی سـاعت ۲۳ و 
۲۲ دقیقـه شـب به اتـاق فرمـان اورژانس 
اعـالم و ۲ واحـد امـدادی از اورژانـس و 

هـالل احمر بـه محـل اعزام شـدند.
عبـاس عابـدی افـزود: ایـن سـانحه هفت 
مصـدوم شـامل ۶ خانـم از سـنین ۶ تا ۳۸ 

سـال از سرنشـینان خـودروی پـژو و یک 
مـرد ۵۸ سـاله راننـده خاور داشـت.

وی بیـان کـرد: مصدومان پـس از دریافت 
خدمـات اولیـه درمانی به بیمارسـتان خاتم 
االنبیـا نطنز منتقل شـدند و مرد ۵۸ سـاله 
نیـز بـه دلیـل عـدم رضایـت بـرای اعزام 
بـه بیمارسـتان، در محل حادثـه به صورت 

سـرپایی درمان شد.
علـت حادثـه از سـوی کارشناسـان پلیس 

راه در دسـت بررسـی اسـت.
نزدیـک  فاصلـه  در  نطنـز  شهرسـتان 
اصفهـان شـمال  کیلومتـری   ۱۲۵  بـه 

قرار دارد.

فرماندار شاهین شهر و میمه خبر داد:

آغاز به کار آموزشگاه و مرکز جوار کارگاهی عسل

رئیس اداره راه وشهرسازی کاشان خبر داد:

 آغاز عملیات اجرایی فاز دوم اقدام ملی مسکن
در کاشان

سخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان خبر داد:

تصادف رانندگی در جاده قدیم نطنز اصفهان 
هفت مصدوم داشت

فرماندار دهاقان خبر داد:

تخصیص ۲۲۰ میلیارد تومان به پروژه های دهاقان

صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس 
ــت: نتیجــه  دســتی و گردشــگری ســمیرم گف
ــکاران  ــی هم ــی میدان ــد و بازرس دو روز بازدی
کارشــناس  همــراه  بــه  حفاظتــی  پایــگاه 
کشــف  متبــوع  کل  اداره  باستان شناســی 
نقــوش پیــش از تاریــخ در ورودی چنــد دهانــه 
ــتان  ــراف شهرس ــای اط ــه کوه ه ــار در دامن غ

ــود. ــمیرم ب س
میــراث  اداره  مدیــر  ســلیمانیان،  ســعید 
گردشــگری  و  صنایع دســتی  فرهنگــی 
ســمیرم در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس 
هماهنگی هــای  پیــرو  داشــت:  اظهــار 
ــت  ــگان حفاظ ــی ی ــا فرمانده ــه ب انجام گرفت
کارشــناس  حضــور  درخواســت  و  اســتان 
باستان شناســی در شهرســتان در خصــوص 
بازدیــد از چنــد ســایت شناسایی شــده، روز 
ــی اداره کل  ــان باستان شناس ــته کارشناس گذش
در شهرســتان حضــور و بــه همــراه همــکاران 
پایــگاه از چنــد ســایت موردنظــر ازجملــه چنــد 

ــده در  ــار شناسایی ش ــد غ ــتانی و چن ــه باس تپ
ــد  ــتان بازدی ــراف شهرس ــای اط ــه کوه ه دامن

ــد. کردن
وی افــزود: پــس از بازدیــد و بررســی های 
نقوشــی در ورودی غارهــا  بــه  انجام شــده 
ــه  ــی های اولی ــه در بررس ــد ک ــورد کردن برخ
ــه دوران  ــوش ب ــن نق ــد ای ــر می رس ــه نظ ب

ــردد. ــخ برگ ــش از تاری پی
ســلیمانیان تصریــح کــرد: بــرای مطمئــن 
ــی بیشــتر  ــه بررســی های میدان ــاز ب شــدن نی
ــا  ــر ب ــن ام ــت و ای ــش اس ــام آزمای ــا انج و ی
ــراث  همــکاری و همراهــی همــکاران اداره می
فرهنگــی شهرســتان و اداره باستان شناســی 

ــاد. ــد افت ــاق خواه ــک اتف ــده نزدی در آین
شهرســتان هزارچشــمه ســمیرم دارای قدمتــی 
هفت هزارســاله بــوده کــه ایــن قدمــت در 
ــه  ــر روی دو تپ ــر ب کاوش هــای چندســاله اخی
تاریخــی و انجــام آزمایش هــا به دســت آمده 

اســت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سمیرم:

 نقوش پیش از تاریخ در دامنه کوه های اطراف سمیرم
کشف شد
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A year into his administration, 
Iranian President Ayatollah 
Seyed Ebrahim Raisi succeeded 
in diversifying Iran’s foreign pol-
icy options through the nascent 
neighborhood policy he set out 
last year.
When he assumed office last 
year in August, Ayatollah Raisi 
made it clear that he had a new 
agenda for Iran’s foreign policy. 
He outlined his foreign policy 
goals within what came to be 
known as the Neighborhood 
Policy, which rests on foster-
ing mainly economic relations 
with neighboring countries and 
non-Western powers. 

The new policy orientation soon 
yielded results, leading to Iran’s 
membership in the Shanghai 
Cooperation Organization (SCO) 
in the first weeks of Raisi’s pres-
idency. Since then, the Presi-
dent traveled to many countries 
in a bid to advance his foreign 
policy goals. This included vis-
its to Russia, Turkmenistan, 
Tajikistan, Oman, and Qatar, to 
name a few. 
A senior Iranian lawmaker has 
said that the neighborhood pol-
icy of Raisi played in a major 
role in Iran’s efforts to neutralize 
U.S. sanctions. The lawmaker, 
Javad Karimi Quddousi, who is 

a member of the Iranian par-
liament’s National Security and 
Foreign Policy Committee, said 
the Raisi presidency marked a 
shift in Iranian foreign policy.
According to the lawmaker, 
one reason that why the U.S. 
sanctions had negative impact 
on Iran’s economy was that the 
previous government failed to 
prioritize enhancing econom-
ic relations with neighboring 
countries and focused its time 
and energy on boosting Iran’s 
relations with Europe, which 
has been seeking to sow divi-
sions among Muslim states. 
“Sanctions were also effective 

in cases where our relations 
with neighboring countries 
were strained in the previous 
government. When I asked Saif 
(Valiullah Saif, the former gov-
ernor of the Central Bank) to 
make bilateral agreements for 
the exchange of national curren-
cies between other countries, 
his answer was that this issue 
was not realized. While diplo-
macy and many trips between 
countries are for the realization 
of this goal,” he told Iran’s state 
news agency IRNA. 
Qoddousi added, “The 13th gov-
ernment created a unique and 
unprecedented transformation 

in foreign relations with neigh-
boring countries in the shortest 
time. Membership in unions 
such as Shanghai [SCO], Eura-
sia, (and possibly) BRICS, etc., 
signing important agreements 
with countries in the region and 
the world in various fields are 
among the successful goals of 
the 13th government that have 
been achieved.”
The Raisi administration is 
continuing the neighborhood 
policy. On Monday, President 
Raisi received Azerbaijani For-
eign Minister Jeyhun Bayram-
ov, who also met his Iranian 
counterpart Hossein Amir Ab-
dollahian. The visit came amid 
diplomatic efforts to upgrade 
relations between Tehran and 
Baku. 
It also came against a backdrop 
of broader diplomatic efforts by 
Iran in the region to improve 
ties with regional heavyweights 
such as Turkey and Saudi Ara-
bia. Amir Abdollahian recently 
paid a visit to Turkey where he 
met Turkish President Recep 
Tayyip Erdogan and Foreign 
Minister Mevlut Cavusoglu.
In parallel, Iran and Saudi Ara-
bia seem to be on the verge 
of restoring ties as a result of 
mediatory efforts by Iraqi Prime 
Minister Mustafa al-Kadhimi. 
The Iraqi premier visited Iran 
and Saudi Arabia in the past 
week. According to Arab press 
reports, Iran and Saudi Arabia 
could soon announce the res-
toration of diplomatic ties in a 
meeting in Baghdad. 

Neighborhood policy neutralized U.S. sanctions

Baghdad negotia-
tions paved way for 
Iran-Saudi political 
talks: Iraqi advisor
An advisor to the Iraqi prime minis-
ter has said that the talks that Bagh-
dad hosted between Iran and Saudi 
Arabia have paved the way for the 
two countries to start political talks. 
The advisor, Hussein Allawi, said 
that “Iraq’s endeavor, through the 
efforts made by Prime Minister 
Mustafa Al-Kadhimi, aims to bring 
the region to the stage of regional 
harmony, stability, cooperation and 
development.”
He added, “The good offices led by 
Iraq in restoring stability in the re-
gion through the Saudi-Iranian dia-
logue initiative to reduce escalation 
and normalize relations, come in this 
context, which prompted al-Kadhimi 
to play this role since the launch of 
the first unannounced talks between 
the two parties on April 9, 2021.” 
He noted, “The success of the first 
round, despite the apparent difficul-
ties in the beginning due to the accu-
mulation of crises and the accompa-
nying media and political charging, 
resulted in the holding of four other 
rounds of this dialogue, which was 
successful since its inception. That 
made the two sides continue to hold 
rounds of dialogue, which amount-
ed to five rounds, until it was an-
nounced through the media.”
Allawi pointed out that “these rounds 
of dialogue, which were mostly se-
curity-oriented, paved the way for a 
political dialogue that is expected to 
be successful, based on its introduc-
tions that are expressed through of-
ficial statements in both countries.”
The advisor said the hosting of the 
talks has moved the course of Sau-
di-Iranian relations to a stage of un-
derstanding and exchanging views 
on many regional issues and setting 
paths for solutions and strategic ini-
tiatives, Al Alam reported. 
------------------------------------------------------------

EU’s Borrell tele-
phones Iranian FM, 
first since Doha talks
European Union foreign policy chief 
announced on Tuesday that he has 
talked again with Iranian Foreign 
Minister Hossein Amir Abdollahian 
about the need to revive the 2015 
nuclear deal, officially called the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
The telephone call on Tuesday 
between the two chief diplomats 
comes after Borrell made a visit to 
Tehran on June 25, and Iran and 
the United States resumed indirect 
talks in Doha, Qatar, on June 28-29. 
The talks in Doha, which took place 
after a four-month pause, were me-
diated by Borrell’s deputy Enrique 
Mora.
“Spoke again with Iranian Foreign 
Minister @Amirabdolahian,” Borrell 
tweeted. 
Borrell said he had told the Iranian 
Foreign minister that is now the 
time to decide to finalize an agree-
ment to put the JCPOA on the right 
track. He added it is still possible to 
restore the agreement but it may 
be difficult to do so if more time 
passes. 
“If we want to conclude an agree-
ment, decisions are needed now. 
This is still possible, but the politi-
cal space to revive the #JCPOA may 
narrow soon,” Borrell added.
Amir Abdollahian has been reiterat-
ing that Iran is sincerely seeking a 
durable and sustainable agreement 
provided that the U.S. adopts a “re-
alistic” approach and lifts sanctions 
on Iran.
Moreover, contrary to the West-
erners’ interpretation of the Doha 
talks, Iran has said the talks were 
positive.
On the day after the Doha talks, the 
Iranian ambassador to the UN Ma-
jid Takht Ravanchi said, “The ball 
is in U.S. court and if the U.S. acts 
realistically and shows its serious 
intention to implement its obliga-
tions, the agreement is not out of 
reach.”

‘SEO expanding 
co l labora t ions 
with intl. entities’

As announced by the advisor 
to the head of Iran’s Securities 
and Exchange Organization 
(SEO), the organization has 
signed 20 cooperation agree-
ments and memorandums of 
understanding (MOUs) with 
foreign stock exchanges and 
supervisory entities, IRNA 
reported.
According to Bahador Bijani, 
several foreign delegations 
have entered the country’s 
capital market in the past few 
months which is a positive 
sign that the shadow of inter-
national problems has been 
removed from the market.
“Previously, the international 
transactions of companies 
active in the stock exchange 
were facing some problems 
and now these issues seem 
to have been resolved to 
some extent,” Bijani said.
The official noted that the 
SEO has also become a 
permanent member of the 
International Organization 
of Securities Commissions 
(IOSCO) and is expanding its 
international collaborations 
through this organization.
Stating that IOSCO regulates 
and supervises more than 95 
capital markets around the 
world in 105 executive areas, 
he said: “Iran can play a more 
important role in an organiza-
tion that regulates and super-
vises more than 95 percent of 
the world’s capital markets.”
Iranian stock market has 
been struggling for months 
to get back on track, although 
various internal and external 
factors have been hindering 
this market from reaching its 
true potential.
However, Market Analyst 
Hassan Kazemzadeh believes 
that the market has the po-
tential to grow despite the 
distrust created in the market 
as a result of some bad de-
cisions.
“Of course, there are ups and 
downs, but no matter how 
much distrust there is, the 
changes of major economic 
factors will affect the market, 
but this effect takes place 
gradually and over time,” Ka-
zemzadeh said.
According to the analyst, un-
certainty about monitoring 
policies, especially interfer-
ence in valuing the shares 
of companies, imposition 
of various duties, imposing 
corporate expenses such as 
taxes and export duties, etc., 
has caused shareholders 
to be pessimistic about the 
market.
“Although there is a 30 to 
40 percent growth potential 
in the market, even profes-
sionals are disappointed,” he 
regretted.
Regarding the situation of the 
capital market in the second 
half of the year, Kazemza-
deh said: “According to the 
fundamental analysis, many 
stocks that are profitable, 
regardless of whether their 
profit margins or profitabili-
ty are high or low, have the 
potential to reach their price 
ceiling of the Iranian calendar 
year 1399 (ended on March 
20, 2021). If this happens, 
the market index will also 
pass the ceiling of that year.”

Iran and the Eurasian Economic Union 
(EAEU) representatives have gathered 
in Tehran for the fifth round of negotia-
tions on upgrading the current prefer-
ential trade agreement between the two 
sides into a free trade agreement, the 
portal of Iran’s Trade Promotion Organ-
ization (TPO) reported.
The talks started on Monday with the 
presence of a Eurasian delegation 

comprised of representatives of the un-
ion’s member states and the Eurasian 
Economic Commission, as well as TPO 
Head Alireza Peyman-Pak and repre-
sentatives of various Iranian ministries 
and agencies.
The negotiations on turning the prefer-
ential trade agreement into a free trade 
agreement began about 1.5 years ago 
and are expected to conclude before 

the end of the current year.
The purpose of these negotiations is to 
determine the commodity items that 
should be included in the agreement.
If the free trade agreement is im-
plemented, 80 percent of the goods 
traded between the two sides will be 
exchanged with zero tariffs.
This round of negotiations will contin-
ue until Wednesday; Both sides hope 
to finalize the draft of the agreement 
and prepare the list of commodity 
items for signing.
Back in April, TPO dispatched a team of 
negotiators to Russia to hold talks with 
representatives of the five Eurasian 
Economic Union member states on the 
free trade agreement.
Mir-Hadi Seyedi, TPO’s advisor in in-
ternational affairs, had said in late April 
that the draft of the agreement had 
been mainly finalized and there are few 
cases left that need further considera-
tion by both parties.
Seyedi noted that negotiations be-
tween the two sides would continue in 
the coming months until the free trade 
agreement is signed between the two 

sides before the end of 2022.
Iran and EAEU reached a preferential 
trade agreement in 2018 based on 
which about 862 commodity items 
are currently subject to preferential 
tariffs.The agreement, which came 
into effect on October 27, 2019, will 
be in effect for three years, so it is go-
ing to expire in October this year.
The value of trade between Iran and 
the EAEU members reached $5.643 
billion during the previous Iranian cal-
endar year (ended on March 20), reg-
istering a 66-percent rise compared to 
the figure for the preceding year.
According to Spokesman of the Is-
lamic Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA) Ruhollah Latifi, 
the weight of Iran-EAEU trade in the 
mentioned year stood at over 13.127 
million tons which was also 51 per-
cent more than the previous year.
Iran exported 2.77 million tons of 
commodities worth over $1.170 bil-
lion to the mentioned union to reg-
ister a 3.5 percent increase in terms 
of weight and 12 percent growth in 
terms of value.

Iran, EAEU continue negotiations on free trade agreement

A new model of dual-fuel taxi was unveiled in a cer-
emony on Tuesday.
The unveiling of the Soren Plus dual-fuel taxi was 
held in line with the implementation of the contract 
for the manufacturing of 45,000 dual-fuel taxis and 
vans.
The Soren Plus dual-fuel taxi with safe design and 

convenience will be available to consumers from 
the beginning of the next Iranian calendar month 
Mordad (July 23) by replacing Samand taxis.
Holding nearly 18 percent of the global gas re-
serves, Iran is one of the most hydrocarbon-rich 
areas in the world, and the country’s giant South 
Pars gas field, which Iran shares with Qatar in the 
Persian Gulf, is by far the world’s largest natural gas 
field.
Despite having abundant natural gas resources, the 
Islamic Republic is also one of the world’s leading 
gasoline consumer countries, and a great part of 
the country’s 100-million-liter gasoline output is 
used inside the country, while the exports of the 
mentioned fuel can be an excellent source of in-
come for the country and less gasoline consump-
tion would also mean less air pollution and a clean-
er environment.
Tackling this issue, the Iranian government has 
been promoting the use of Compressed Natural Gas 
(CNG) as a replacement for gasoline over the past 
few years and has declared the CNG the country’s 
national fuel.

Following the above-mentioned declaration, in 
December 2019, the National Iranian Oil Refining 
and Distribution Company (NIORDC) and Iran’s 
state-owned Iran Khodro Company (IKCO) signed a 
memorandum of understanding (MOU) to add new 
dual-fuel vehicles to the country’s public transpor-
tation fleet.
The mentioned MOU was signed following a res-
olution by the Government Economic Council that 
targeted adding 1.46 million dual-fuel vehicles to 
the public transportation fleet.
Now, over two years after the beginning of the said 
program, about 200,000 vehicles have become du-
al-fuel and 350 million liters of gasoline are saved, 
according to a member of the country’s CNG Indus-
try Abscission.
“In the last two years, conversion of about 200,000 
vehicles to dual-fuel has resulted in a saving of 350 
million liters in gasoline consumption, and it is ex-
pected that higher savings will be achieved with the 
full implementation of the Government Economic 
Council’s resolution in this regard,” Navid Khaseh-
Baf said in a press conference in late May.

New dual-fuel taxi unveiled
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TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), rose 
3,912 points to 1.511 million on 
Tuesday.
As reported, over 6.138 billion 
securities worth 43.52 trillion ri-
als (about $155.42 million) were 
traded at the TSE.
The first market’s index rose 3,544 

points, and the second market’s 
index gained 5,771 points.
TSE is on the four Iranian stock 
exchanges, the other three ones 
are Iran Mercantile Exchange 
(IME), Iran Energy Exchange 
(IRENEX), and Iran’s over-the-
counter (OTC) market, known as 
Iran Fara Bourse (IFB).

TEDPIX gains 
3,900 points on 

Tuesday

Neighborhood pol-
icy positively af-
fects Tehran-Baku 
ties
In the wake of the visit of Azer-
baijan’s chief diplomat to Iran, 
relations between Tehran and 
Baku appear to be getting back 
on the right track in line with a 
new Iranian foreign policy agen-
da that prioritizes relations with 
neighboring countries. 
On Monday, Azerbaijani For-
eign Minister Jeyhun Bayramov 
arrived in Tehran for talks over 
how to deepen ties with Iran. 
Bayramov met with his Iranian 
counterpart, Hossein Amir Ab-
dollahian, and President Ayatol-
lah Seyed Ebrahim Raisi. 
After the visit, the Iranian for-
eign minister praised the bilater-
al talks, saying that Tehran-Baku 
relations are back on the right 
track. “My brother Jeyhun Bay-
ramov and I had an important 
and friendly conversation. We 
discussed bilateral, regional, 
and international issues and 
underlined the need for peace-
ful settlement of Karabakh 
based on protecting the terri-
torial integrity and respecting 
the sovereignty. The ties are on 
the right track. The visit of Azeri 
President Ilham Aliyev was put 
on the joint agenda,” Amir Ab-
dollahian said on Twitter. 
The visits come against a 
backdrop of diplomatic efforts 
to rein in misunderstandings 
that overshadowed relations 
between Tehran and Baku in 
recent months. After the 2020 
Karabakh war, these relations 
faced some challenges arising 
from border and trade issues. At 
some point, Azerbaijan detained 
some Iranian truck drivers in the 
newly-liberated Karabakh region 
in the wake of the 2020 war. 
Coupled with some controver-
sial remarks by an Azerbaijani 
lawmaker and Azerbaijani me-
dia, the detention of truck driv-
ers escalated tensions between 
Tehran and Baku. Iran was quick 
to resort to diplomacy to clear 
up misunderstandings while 
also showing its military muscle 
by holding the biggest military 
drill in years in its northwest 
provinces on the border with 
the Republic of Azerbaijan. With 
the visit of Bayramov, Iran and 
Azerbaijan have moved past 
those tensions and are now in 
the process of cementing ties 
in line with the Raisi administra-
tion’s neighborhood policy. Dur-
ing his meeting with Bayramov, 
President Raisi said there is no 
limit to deepening and strength-
ening relations with the Repub-
lic of Azerbaijan, according to a 
readout of the meeting put out 
by the Iranian presidency.  Un-
derlining the need for creating a 
new momentum in Tehran-Baku 
relations, Raisi said, “Promot-
ing good bilateral relations can 
lead to effective regional coop-
eration.” Raisi also emphasized 
closer interactions between 
the people of the two coun-
tries, saying, “Strengthening 
people-to-people relations and 
interactions will strengthen the 
friendship of the two nations.”
Ayatollah Raisi expressed hope 
that with the visit of the presi-
dent of Azerbaijan to Tehran, 
there will be a leap in the rela-
tions between the two countries. 
The Azerbaijani foreign minister, 
in turn, appeared to be ad-
dressing one of Iran’s key con-
cerns regarding relations with 
Azerbaijan which is the foreign 
interference in the region. Iran 
has long said it opposes foreign 
interference in the region. It has 
also warned of Israeli presence 
in Azerbaijan. 

What is Botox?
By: PARISA JAMADI

Source: https://sdbotox.com/blog/10-uses-for-botox/

You likely already know about Botox for 
wrinkles, the most common application 
for Botox injections. But there are many 
additional uses for Botox that you may 
not have heard of, with even more on the 
horizon in the coming years. Botox could 
even be the answer for a lingering condi-
tion of your own.
 Before launching into the ways Botox can 
help you with one of its unique applica-
tions, it’s important to understand what 
you’re getting when you receive Botox 
injections. So what is Botox, and what is 
it used for?
In brief, Botox, or Botulinum toxin, is an 
injectable primarily used as a wrinkle re-
duction or prevention tool. When injected 
by a licensed professional, Botox tem-
porarily stops your nerves from telling 
your facial muscles to contract, an action 
that causes those tell-tale signs of aging 
around a person’s mouth, eyes, forehead, 
chin, and neck.
Uses for Botox Beyond Wrinkle Reduc-
tion
Now let’s learn about some additional 
applications and unique uses for Botox 
beyond what the injectable is traditionally 
known for.
 Chronic Migraines
Using Botox for chronic migraines has 
been one of the more popular Botox uses 
since the migraine therapy received FDA 
approval in 2010. Treatment of migraine 
with Botox injection typically require sev-
eral rounds of injections, the relief experi-
enced by those who suffer from chronic 
migraines is worth the quick trips for 
therapeutic Botox treatments.
 Excessive Sweating
Those suffering from primary axillary 
hyperhidrosis or excessive sweating 
from the underarms have seen positive 
Botox results for sweating. For those 

who haven’t had any luck with tradition-
al methods for excessive sweating, like 
prescription-strength antiperspirants, a 
new treatment can mean saving them 
from all kinds of embarrassment. 
Underarm Botox injection has 
many drastic results for 
patients.
Jaw Tension and TMJ
Botox for TMJ, or 
disorders affect-
ing the tempo-
romandibular 
joint in and 
around your 
jaw, has seen 
e n c o u r a g -
ing results 
among pa-
tients suffer-
ing from jaw 
tension and 
pain. Injections 
around a patient’s 
forehead, temples, 
and jaw muscles 
typically offer some 
relief within several days, 
at times up to several weeks, 
but you’ll need repeat sessions to 
continue to decrease jaw clenching, 
teeth grinding, and excess tension.
 Overactive Bladder
A series of Botox injections for an over-
active bladder is an FDA-approved treat-
ment to curb leakage and unfortunate 
accidents. By targeting your bladder mus-

cle, Botox works to calm those nerves 
responsible for an overactive 

bladder, leading to far 
fewer leaks than without treatment.
 Neck Spasms and Neck Pain
Botox isn’t only useful in targeting those 
wrinkle lines in your neck. If you suffer 

from neck muscles tight enough that 
they’re causing you pain, Botox could 
also help reduce your discomfort.
Botox is even FDA-approved to treat cer-

vical dystonia, a painful neurological 
disorder that causes a neck tilt and 

severe neck pain. In these ex-
treme cases, Botox has been 

found highly effective in 
reducing neck pain and 

the visible symptoms 
associated with the 
disorder.
Acne Reduction
When traditional 
methods like top-
ical treatments 
and even pre-
scription-strength 
oral applications 
don’t work, target-
ed Botox injections 

have proven effective 
in managing oil pro-

duction in acne-prone 
skin. While that doesn’t 

mean some minimal Botox 
will immediately clear up your 

acne, it can mean your face will 
eventually begin to clear up thanks to 

fewer oils clogging your pores.
 Crossed Eyes
Botox has been used for crossed eyes 
or strabismus since the 1970s when the 
FDA approved the procedure as a treat-
ment. As in other applications, the Botox 
injection works to relax the muscles in 

the eyes, temporarily keeping a patient’s 
eyes from crossing in opposite direc-
tions. Multiple procedures are required 
for longer-lasting results.
 Gummy Smiles
Yes, you can still smile following Bot-
ox treatments. But those with a gummy 
smile, or a smile that reveals more than 
2 millimeters of your upper gum may not 
feel comfortable doing so. Luckily, Botox 
has an application for gummy smiles, 
too. The procedure involves Botox injec-
tions to your upper lip, allowing that lip 
to relax enough to cover enough of your 
gums when you smile and keep that smile 
looking natural. It’s a quick alternative to 
surgical procedures that offer more per-
manent solutions.
 Thin Lips
Among cosmetic procedures, the bene-
fits of Botox still extend beyond wrinkle 
reduction. Those who aren’t quite sure 
they want a lip filler or more invasive 
procedure to plump up their lips have 
been turning to the Botox lip flip. The 
treatment gives fans of the method a 
subtle flip of the upper lip line, which 
leads to the appearance of a poutier, 
fuller mouth.
Cosmetic Surgery Alternatives
Along those same lines, doctors have 
been using Botox in various ways as an 
alternative to cosmetic surgery. Botox 
injections can give the appearance of a 
face-lift with strategic injections around 
the jaw, nose, eyes, forehead, or even a 
nose job with injections at the base of 
your nose. That allows for the nose to 
lift a bit after natural droop occurs as 
people age. While Botox injections in 
this way are temporary, they may cer-
tainly be more cost-effective and less 
scary for patients looking for cosmetic 
fixes beyond wrinkle reduction.

The value of export from Golestan prov-
ince, in the northeast of Iran, rose 58 
percent in the first three months of the 
current Iranian calendar year (March 21-
June 21), as compared to the same pe-
riod of time in the past year, a provincial 
official announced.
Ebrahim Hosseini, the director-general of 
the province’s customs department, said 
that about 95,591 tons of commodities 
worth $55.62 million were exported from 
the province in the first quarter of this 
year, indicating also 27 percent growth 
in terms of weight. Polystyrene, cheese, 
various types of pipes, iodine, dates, 
compressed wood chipboard, copper 
wire, ceiling metal structure, aquatic feed 
and tomato paste were the main export-
ed commodities during the first three 
months of this year, the official said, 
and named Turkmenistan, Iraq, Roma-
nia, Bulgaria, Kazakhstan, Afghanistan, 
Poland, Armenia, UAE, Pakistan, Uzbeki-
stan, Turkey and Kyrgyzstan as the major 
export destinations.
He further announced that 3,006 tons of 
products worth $6.454 million were im-
ported to the province in the first quarter 

of the present year, indicating 38 percent 
rise in worth and 10 percent growth in 
value year on year.
He named various types of cloth, and 
diesel generator as the main goods im-
ported to Golestan during the first three 
months of this year and Turkmenistan, 
China, UAE, India, England, Turkey, Ka-
zakhstan, Vietnam, Tajikistan, Italy, Uz-
bekistan and Germany as the sources of 
imports.
As previously announced by the official, 
the value of export from Golestan prov-
ince rose 63 percent in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 
20), from its preceding year.
Hosseini said that over 402,000 tons 
of commodities worth $183.6 million 
were exported from the province in the 
previous year, indicating also 51 percent 
growth in terms of weight.
He named polystyrene, dairy products, 
dates, pistachios, cement, ceramic and 
tiles, and tomato paste as the major ex-
ported products, and Kazakhstan, Iraq, 
Turkmenistan, Bulgaria, Afghanistan 
and Romania as the main export desti-
nations.

Quarterly export from Golestan prov-
ince increases 58% yr/yr

Head of Iran Small Industries and In-
dustrial Parks Organization (ISIPO) said 
2,067 idle industrial units were revived 
in the country’s industrial parks and 
zones during the previous Iranian cal-
endar year 1400 (ended on March 20).
According to Ali Rasoulian, with the 
reviving of the mentioned units new 
job opportunities were created for over 
39,000 people, IRNA reported.
“ISIPO had put it on the agenda to re-
vive 2,000 stagnant units inside and 
outside industrial parks and zones in the 
previous year and by the end of the year 
2,067 idle units returned to the produc-
tion cycle, which provided employment 
for more than 39,000 people,” Rasoulian 
said. The official noted that 1,433 small 

workshop units were also established 
in the mentioned year most of which 
were production and knowledge-based 
units with high technology. The nec-
essary licenses were also obtained for 
establishing 26 new industrial parks and 
zones across the country in the previ-
ous year, he added. In late February, the 
official said that 900 consultants from 
the private sector and knowledge-based 
companies were selected in the form of 
industry clinics across the country to 
recognize the weaknesses of industrial 
units with the aim of reactivating stag-
nant units or units that are operating 
below capacity.
He stressed that reviving idle produc-
tion units is the main approach that the 

government is currently following in the 
industry sector.
The government is seriously pursu-
ing its programs to resolve production 
units’ problems in collaboration with 
the private sector; Very good planning 
has been done in this regard, Rasoulian 
said. He mentioned providing infrastruc-
ture and supporting small businesses 
and enterprises as two major programs 
of the Ministry of Industry, Mining and 
Trade in relation to industrial parks and 
said that 2,023 projects related to pro-
viding infrastructure for industrial parks, 
including water, electricity, and gas sup-
ply, with 60 trillion rials (about $230.7 
million) of credit is underway in different 
parts of the country.

The 35th meeting of the Board of Representatives of the Tehran 
Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture (TC-
CIMA) was held on Tuesday in which the attendees addressed 
various economic issues and the problems of knowledge-based 
companies as well as the water shortage in the country.
The meeting was attended by TCCIMA Head Masoud Khansari, 
members of the chamber’s board, Deputy Minister of Science, 
Research and Technology Ali Kheiruddin, and the former Acting 
Agriculture Minister Abbas Keshavarz, the TCCIMA portal re-
ported. Speaking at the meeting, Khansari addressed the issue 

of inflation growth in Iran and the world and said: “Currently, 
the main challenge of most countries is the rising inflation; The 
main factors causing the increase in inflation are the pandemic, 
the war between Russia and Ukraine, and the increase in energy 
prices in the world.”
Fuhrer in the gathering, Keshavarz reviewed some of the main 
causes of the current water crisis in the country, and Kheirud-
din talked about his ministry’s plans to help knowledge-based 
companies to realize the slogan of the year which is “Knowl-
edge-Based Production and Job Creation”.

TCCIMA board of representatives holds 35th meeting

Over 2,000 idle industrial units revived in a year
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مریم محسنی: در جلسه ای با حضور 
سفیر بالروس در ایران، فرصت های 
تجاری  و  اقتصادی  همکاری 

اصفهان و بالروس بررسی شد.
در این جلسه که با حضور عضو 
هیات نمایندگان و مدیر بازاریابی 
و روابط بین الملل اتاق بازرگانی 
اصفهان و رایزن اقتصادی بالروس 
در ایران برگزار شد، احمد پزنده 
رئیس کمیسیون تجارت، خدمات 
و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان 
پتانسیل های  به  اشاره  ضمن 
اقتصادی اصفهان ابراز امیدواری 
کرد با توجه به صنعتی بودن بالروس 
بتوان تعامالت خوبی بین طرفین 

ایجاد کرد.
سفیر بالروس در ایران نیز با اشاره 
به همکاری و دوستی دیرینه ایران و 
بالروس گفت: دولت بالروس عالقه 
زیادی به توسعه تعامالت تجاری و 

اقتصادی با ایران داشته است.
 Dmitry دمی تری کالتسوف 
از  هدف  ادامه  در   Koltsov
حضور در اصفهان را توسعه تبادالت 
اقتصادی طرفین بیان و تصریح کرد: 
بالروس دارای اقتصاد پیشرفته ای 
در  بزرگی  کارخانجات  و  است 
زمینه تولید ماشین آالت سنگین، 
ماشین های کشاورزی، راهسازی، 
آوری  جمع  بزرگ  کمپانی های 
غالت، کارخانه های تولید تجهیزات 

فناوری و اپتیک، صنایع شیمیایی و 
لوازم خانگی در بالروس وجود دارند.

وی با اشاره به پیشرفته بودن صنایع 
شیمیایی و چوب این کشور گفت: ام 
دی اف و صنایع چوب روسی در ایران 
از شهرت زیادی برخوردار بوده و ما 
عالقمند به همکاری در این زمینه ها 

با اصفهان هستیم.
سفیر بالروس در ادامه با بیان اینکه 
همکاری اقتصادی و تجاری جاده ای 
دو طرفه است، از اعالم آمادگی 

بالروس برای ورود محصوالت 
ایرانی به ویژه تولیدات سنتی و میوه 
و سبزیجات تازه و خشکبار به این 

کشور خبر داد.
همچنین در این جلسه مدیربازاریابی 
و روابط بین الملل اتاق بازرگانی 
کارخانه  چندین  گفت:  اصفهان 
اصفهان مواد اولیه موردنیاز خود را 
از بالروس تأمین می کنند و تسهیل 
روابط تجاری با این کشور از اهمیت 

زیادی برخوردار است.

 وی بر ضرورت کمک بالروس برای 
توسعه صادرات محصوالت تولیدی 

اصفهان به این کشور تاکید کرد.
وی افـزود: در حال حاضـر تقاضای 
باالیـی بـرای برخـی محصـوالت 
از طـرف بـالروس وجـود دارد 
همچنیـن اتـاق بازرگانـی اصفهان 
می توانـد تعامـالت الزم بـرای 
تأمیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز 
ام دی اف  تولیـد  شـرکت های 
اصفهان از بـالروس و تبادالت کاال 

بـه کاال را برقـرار کنـد.
برقراری مجدد پرواز مستقیم ایران 
به بالروس، استفاده از ظرفیت 
کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتی 
اصفهان برای حمل بار، برقراری 
تعامل بانک TC بالروس با یکی 
از مؤسسات اعتباری بالروس به 
منظور اطمینان خاطر تجار برای 
برقراری ارتباطات تجاری با حمایت 
دولت بالروس از دیگر موارد مطرح 

شده در این جلسه بود.

پنج شــنبه  1۶ تیــر 1۴01  | شمـــاره 1097

استاندار اصفهان گفت: واگذاری برخی 
اختیارات به استان ها با توجه به سیاست های 
نظام، تصمیمات راه گشا و امیدبخشی را در 
پی دارد. برای ارائه خدمات بانکی به حوزه 
اقتصاد و صنعت به صورت بازی بچگانه نگاه 

شده است.
رضا مرتضوی، در آیین تجلیل از صادرکنندگان 
نمونه استان اصفهان که با حضور وزیر صمت 
و مسئوالن شهری و استانی برگزار شد، اظهار 
کرد: نگاه خوب و سازنده شورا گفتگو استان 

اصفهان در یک سال اخیر در فضای کسب و 
کار استان بسیار مؤثر بوده است و می توانیم به 
واگذاری برخی اختیارات در استان ها بیندیشیم. 
وی افزود: در صورت انجام این واگذاری و 
اتخاذ تصمیم هایی ذیل سیاست های نظام، 
می توان از مردم گره گشایی کرده و با روابط 
نزدیک مردم و حکومت تصمیمات خوب، 

راه گشا و امیددهنده گرفته خواهد شد.
استاندار اصفهان با اشاره به ضعف پشتیبانی 
بانکی از حوزه صنایع، تاکید کرد: در بخش 

بانکی دچار مشکل هستیم و با رشد تورم پیش 
رو امکان پشتیبانی از صنعت ایجاد نشده است. 
برای خدمات بانکی به حوزه اقتصاد و صنعت 

به صورت بازی بچگانه نگاه شده است.
مرتضوی تصریح کرد: کاری در استان متوقف 
نشده، اما باید مشکالت و چالش ها در یک 
بستر هماهنگ و متوازن در سطح استان 

برطرف شود.
وی با اشاره به چالش های خودروسازی، یادآور 
شد: کدام تولیدکننده وقتی مورد تولیدی 

داخلی دارد، به سمت خارجی می رود؟ اما 
این تصمیمات سختگیرانه در حوزه ماشین 
هستند که کارگاه های کوچک داخلی را به 

عقب رانده اند.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: نرخ تورم در 
استان رو به کاهش بوده و در گمرک، مشاغل 
خانگی، رشد صادرات، ایجاد اشتغال، منطقه 
ویژه علم و فناوری، مناطق اقتصادی و موارد 
زیاد دیگری از زمان آغاز دولت تاکنون سیر 

خوبی داشته ایم، اما کافی نیست.

استاندار اصفهان خواستار شد:

واگذاریبرخیازتصمیماتواختیاراتبهاستانها

با حضور سفیر جمهوری بالروس در ایران صورت گرفت؛

بررسیفرصتهایهمکاریاصفهانوبالروس

محمدرضا نوحی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش دمای هوا و باال رفتن 
مصرف برق استان، اظهار کرد: با پیش بینی هواشناسی از اواخر هفته هوا رو به 
گرما خواهد رفت و افزایش یک درجه ای دمای هوا در کشور، ۱۵۰۰ مگاوات به 

مصرف اضافه می کند. 
وی توضیح داد: از تاریخ ۱۶ تیرماه تا ۱۵ مردادماه براساس تفاهم نامه وزارت نیرو 
با وزارت صمت، صنایع باید ۶ هزار مگاوات به وزارت نیرو کمک کنند که با توجه 

به این کمک صنایع، برنامه ای برای خاموشی بخش خانگی نخواهیم داشت.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان البته از مردم خواست با توجه به افزایش 
دمای هوا صرفه جویی در مصرف برق داشته باشند تا هیچ خاموشی برای بخش 
خانگی نداشته باشیم. وی درباره تغییر ساعات ادارات و صرفه جویی که در این 
باره صورت می گیرد، توضیح داد: کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق طی روز و ۶۰ 
درصدی در ساعت های اداری، کمک های خوبی به شبکه سراسری برق کرده 
است و در صورت رعایت مردم و عدم استفاده از وسایل برقی در ساعات پیک، 

خاموشی نخواهیم داشت.
• تأمین کمبود برق استان از شبکه سراسری

نوحی افزود: ساعت ۱۱ روز ۱۲ تیرماه میزان تولید برق استان ۴۱۲۵ مگاوات 
و مصرف کل ۵۲۷۸ مگاوات بود که مقدار ۱۰۵۳ مگاوات کمبود مصرف برق 
استان را از شبکه سراسری تأمین کردیم. وی اضافه کرد: ساعت ۲۱: ۲۷ پیک 
شب دوشنبه بود که با تولید ۴۱۸۰ مگاوات و مصرف ۴۹۵۵ مگاوات برق، ۷۷۵ 

مگاوات کمبود برق خود را از شبکه سراسری تأمین کردیم.
• برخی قطعی ها ناشی از حوادث برق بوده است

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان درباره گزارش برخی مردم از قطعی های 
برق در اصفهان، توضیح داد: این قطعی ها ناشی از حوادث برق بوده و ما اصاًل 

قطعی برق برای مشترکین خانگی و عمومی ناشی از کمبود تولید نداشته ایم.
وی درباره احتمال خاموشی برق در بخش خانگی با افزایش دمای هوا، گفت: 
وقتی مدیریت بار را از طریق صنایع انجام می دهیم هیچ گونه محدودیتی برای 

خاموشی در مشترکین خانگی نخواهیم داشت.
نوحی درباره فعالیت رمزارزها، توضیح داد: اکنون رمزارزهای مجاز فعالیتی ندارند و 

طبق بخشنامه وزارت نیرو برق آنها تا پایان شهریورماه قطع خواهد بود.
• 250 اخطار به ادارات پر مصرف

وی در ادامه درباره تغییر ساعات ادارات و تأثیر در کاهش مصرف برق در استان، 
اظهار کرد: مطابق آمار دو روز پیش به نزدیک ۲۵۰ اداره، شرکت و سازمان در 
استان اصفهان اخطار پرمصرفی )عدم رعایت سقف مصرف( داده ایم که از این 

تعداد نزدیک ۴۱ مجموعه به اخطارها توجهی نکردند و برق آنها قطع شد.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان تاکید کرد: در هشت منطقه توزیع برق 
استان بیشترین تخلفات مربوط به بانک ها و یکی دو مورد شهرداری و ... بود که 

برق آنها در ساعت اوج مصرف قطع شد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به قطع 
برق ۴۱ اداره و سازمان به دلیل افزایش مصرف برق، 
گفت: قطعی های برق اصفهان ناشی از حوادث بوده و ما 
اصالً قطعی برق برای مشترکین خانگی ناشی از کمبود 

تولید نداشته ایم.

سخنگوی صنعت برق استان اعالم کرد:

قطعبرق۴۱ادارهدراصفهان

گزارش ویژه

رئیس انجمن صادرکنندگان استان اصفهان 
گفت: نمی توان مشتریان صادراتی را درگیر 
تصمیمات و تصویبات لحظه ای و کارشناسی 
نشده خود کنیم. باید از نظرات صادرکنندگان 
غیردولتی در تصمیم گیری ها استفاده شده و 
با عزم جدی مسائل ساده درون استانی را حل 
کنیم. محمد امینی شامگاه در آیین تجلیل 
از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان که 
با حضور وزیر صمت و مسئوالن استانی 
در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار 
کرد: متاسفانه کسانی برای صادرات تصمیم 
می گیرند که حتی یک دالر صادر نکرده اند. 
همین امر سبب تصمیمات لحظه ای و 
کارشناسی نشده زیادی در حوزه صادرات 

شده است.
وی افزود: بارها خواهش کردیم برای هر 
تصمیم حداقل چند صادرکننده غیردولتی 
مشورت گرفته شود، زیرا بخش خصوصی 
می تواند در حوزه تصمیم گیری کمک کرده 

و باید از پتانسیل آن ها استفاده شود.
به گزارش ایسنا، رئیس انجمن صادرکنندگان 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه با هر اتفاق 
کوچکی مانند نوسان قیمت نباید صادرات 
را دستکاری کنید، گفت: بازرگانی بین الملل، 
یک موجود زنده است که خود را باالنس 
می کند، اما متاسفانه تاکنون فرصت این اتفاق 
ایجاد نشده است. وی تصریح کرد: پیدا کردن 
یک مشتری صادراتی کار سختی است و 
نمی توانیم آن ها را دستخوش تغییرات قرار 
دهیم. پس باید به آن ها فرصت دهیم و در 

تغییرات و تصویبات احساسی عمل نکنیم.
امینی خاطر نشان کرد: امروز به واسطه 
کمبودهایی که در جهان با جنگ ها ایجاد شده 
و بازارهای منطقه و فرامنطقه جذاب شده اند. 
در این فرصت می توان عالوه بر بازگرداندن 
مشتریان قبل، مقصدهای صادراتی جدیدی 

کشف کنیم.
رئیس انجمن صادرکنندگان اصفهان، دغدغه 
فعلی صادرکنندگان را نیازهای اولیه اعالم 
کرد و گفت: هرم مازلو صنعت آب، برق، گاز 
و حقوق کارگران است. در حالیکه مناطق 
صنعتی از این خدمات برخوردار نیستند. هر 
تابستان با معضل برق مواجهیم و مدیران 
به جای فکر کردن به موارد مهم صادراتی 
و توسعه تجارت، به فکر رفع نیازهای ساده 
اولیه ای مانند فراهم کردن آب و برق هستند. 

این مسائل ربطی به تحریم و دشمنان ندارد.
وی ادامه داد: اگر نیازهای اولیه و ساده استانی 
برطرف شود، صادرکنندگان آماده ورود به 

بازارهای جذاب منطقه و فرامنطقه هستند.

کسانی برای صادرات 
تصمیم گیرنده اند که یک دالر 

صادر نکرده اند

رئیس انجمن صادرکنندگان استان اصفهان:

 خبر اول

ISFAHAN
N E W S

 V.O.D( ۲ طرح صنعتی واحدهای گاززدایی و کربن زدایی تحت خأل
V.D &( و اسمز معکوس ثانویه )RO۲( روز سه شنبه در مجتمع 
فوالد سبای فوالد مبارکه اصفهان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
افتتاح شد. سّید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر 

به اصفهان و بازدید از فوالد مبارکه اصفهان این طرح ها را افتتاح کرد.
با بهره برداری از واحدهای گاززدایی و کربن زدایی تحت خأل با ظرفیت 
۳۰۰ هزار تن در سال، تنوع سبد محصوالت مجتمع فوالد سبا توسعه 
می یابد و گریدهای جدیدی شامل فوالد الکتریکی، فوالد مورد نیاز برای 

صنایع خودروسازی، فوالد مورد نیاز برای انتقال نفت و گاز و فوالد ضد 
زنگ به سبد تولیدی این مجتمع اضافه می شود که نقش مهمی در تأمین 

نیاز بازار داخل خواهد داشت.
عملیات اجرایی طرح واحدهای گاززدایی و کربن زدایی تحت خأل از ۱۲ 

بهمن سال ۱۴۰۰ آغاز شد.
طرح اسمز معکوس ثانویه »RO۲« فوالد سبا در مدت ۴۴ ماه در 
مساحتی بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ متر مربع ایجاد شده است که از جمله 
مزایای آن می توان به کاهش مصرف آب و استفاده حداکثری از 

 RO۱ پساب های صنعتی و بهداشتی، کاهش آب برگشتی تولیدی واحد
و تولید آب صنعتی با مشخصات مورد نیاز خطوط تولید اشاره کرد.

مجتمع فوالد سبا نخستین واحد تولید کننده ورق های فوالدی ضد زنگ 
کشور است. این واحد صنعتی که زیر مجموعه شرکت فوالد مبارکه 

اصفهان است در سال ۱۳۸۱ به بهره برداری رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بعدازظهر سه شنبه بمنظور بازدید از 
واحدهای صنعتی و شرکت در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه سال 

۱۴۰۰ اصفهان به این استان سفر کرد.

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت:

۲طرحصنعتیدرمجتمعسبای
فوالدمبارکهاصفهانافتتاحشد

مدیـرکل امور عشـایر اسـتان اصفهان گفت: در سـه ماه نخسـت امسـال 
بالغ بر ۲ هزار تـن انواع علوفه برای اسـتفاده دام عشـایر این اسـتان توزیع 
شده اسـت. مختار اسـفندیاری افزود: با توجه به اینکه سـطح مراتع استان 
اصفهان در مـدت اخیر بـه دلیل بارش هـای کم تا حـدی علوفه خـود را از 

دسـت داده اسـت، توزیع علوفه برای دام عشـایر انجام گرفت.
ــتان  ــوا در اس ــای ه ــش گرم ــداوم افزای ــه ت ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
اصفهــان همچــون دیگــر مناطــق کشــور خاطرنشــان کــرد: روزانــه بــه 
وســیله ۱۰ تانکــر بالــغ بر یــک میلیــون لیتــر آب در اختیار عشــایر اســتان 

ــرد. ــرار می گی ق
مدیرکل عشـایر اصفهان با بیـان اینکه از این حیث مشـکلی وجـود ندارد 
تصریح کـرد: احـداث مجتمع های آبرسـانی نیـز از دیگر اقدامات امسـال 

به شـمار می رود.
اسـفندیاری اضافـه کـرد: افزایـش قیمـت نهاده های دامی سـبب بیشـتر 
شـدن هزینه این قشـر شـده اسـت و آنـان خواهـان خریـد تولیـدات خود 
با قیمت باالتر از سـوی دولت هسـتند. حـدود هشـت هـزار و ۵۰۰ خانوار 
عشـایری شـامل ایل های قشـقایی، بختیاری و عـرب جرقویه در اسـتان 
اصفهـان سـکونت دارند. عشـایر کوچـرو اصفهان، بیـش از ۶ ماه از سـال 
را در شهرسـتان های ییالقی و کوهسـتانی غـرب، جنوب و جنـوب غربی 

این اسـتان مسـتقر می شـوند.

رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: موضــوع برنــد ملــی موضوعــی 
ــت، برندســازی اســت و ایــن  ــدگان از دول مهــم اســت و توقــع صادرکنن
ــرار  ــت ق ــاختاری در وزارت صم ــالح س ــای اص ــار برنامه ه ــد در کن بای
ــه  ــدگان نمون ــل از صادرکنن ــن تجلی ــیرازی در آیی ــعود گلش ــرد. مس گی
اســتان اصفهــان که بــا حضــور وزیــر صنعــت در اتــاق بازرگانــی اصفهان 
برگزار شــد، بــا تاکیــد بــر ضــرورت اســتفاده از پاندمــی کرونا جهــت فتح 
ــا تصمیمــات احساســی و تغییــرات  بازارهــای صادراتــی، اظهــار کــرد: ب
ــاعه  ــق الس ــات خل ــا تصمیم ــه داد و ب ــوان ادام ــا را نمی ت ــی بازاره قیمت

ــم. ــدوش می کنی ــد را مخ ــرایط تولی ش
 وی دربـاره نظـام قیمت گـذاری گفت: کارهـای بزرگـی در وزارت صمت 
انجام شـده و صـدور فاکتـور مکانیزه یعنـی اقتصاد شـفاف اسـت و از این 
سیاسـت حمایت می کنیم، امـا از حـوزه قیمت گـذاری نقد داریـم. رئیس 
اتاق بازرگانی اصفهـان تاکید کرد: بحـث اصلی امروز، روز صادرات اسـت 
ما نیـاز بـه آبـرو و نـام و برنـد در بازارهـای جهانـی داریـم و اکسـپو دوبی 
برگـزار شـد، اما مـا فرصـت بزرگـی را از دسـت دادیـم. وی با بیـان اینکه 
ارزش گـذاری برند ایـران از رتبه ۳۸ بـه ۴۸ افت کرده اسـت، تصریح کرد: 
موضوع برند ملـی موضوعی مهم اسـت و توقـع صادرکننـدگان از دولت، 
برندسـازی اسـت و ایـن بایـد در کنـار برنامه هـای اصـالح سـاختاری در 

وزارت صمـت قـرار گیرد.

رئیس اتاق اصناف اسـتان اصفهـان گفت: حرف صادرکننـدگان اصفهان، 
مشکالت کشـور اسـت و اگر برای رفع مشـکالت اصفهان وقت بگذاریم، 

به صنعت کشـور کمـک کرده ایم.
رسـول جهانگیـری، شـامگاه سه شـنبه، ۱۴ تیـر در آییـن تجلیـل از 
صادرکننـدگان نمونـه اسـتان اصفهـان کـه بـا حضـور وزیـر صمـت و 
مسـئوالن شـهری و اسـتانی برگزار شـد، اظهار کرد: ۹ هزار واحد صنعتی 
در اصفهـان اسـت و در صـورت رفـع مشـکل صنـف و صنعـت اصفهان، 
بـه کل کشـور کمـک خواهیـم کـرد. اختصـاص وقـت بـرای اصفهـان، 

کمک دهنـده بـه کشـور اسـت.
وی افـزود: همه جـا دینمـان را بیـش از جمعیـت ۶ درصدی اصفهـان در 

کشـور ادا کرده ایـم و بایـد از ایـن پتانسـیل اصفهان اسـتفاده شـود.
به گزارش ایسـنا، رئیس اتـاق اصناف اسـتان اصفهـان تاکید کـرد: مردم 
اصفهان بـه فکر اقتصـادی معروف انـد. باید از ایـن تفکـر مقتصدانه مردم 
اسـتفاده کنیم. ما بـه قـدری بخشـش داریـم کـه آب رودخانه مـان را نیز 

بخشـیده ایم.
جهانگیری یادآور شـد: یک کارگاه صنفی تولیدی اصفهـان برای کارخانه 

بنز قطعه می زند. این نشـان از همان پتانسـیل بـاال در اصفهان دارد.
وی اظهار تأسـف کـرد: هـر روز قوانین دسـت و پـا گیر بیشـتری تصویب 

می شـود و که بیـش از پیـش جلـوی کارشـان را می گیرد.

رئیس پلیـس امنیت اقتصـادی اسـتان اصفهـان از کشـف کاالی قاچاق 
شـامل ابـزار آالت و انـواع لـوازم خانگـی بـه ارزش ۲۵ میلیـارد ریـال در 
عملیات مأمـوران ایـن فرماندهی خبـرداد. کامـران ریاحـی رئیس پلیس 
امنیـت اقتصادی اسـتان اصفهـان اظهار داشـت: مأمـوران پلیـس امنیت 
اقتصـادی فرماندهـی انتظامـی اسـتان اصفهـان با اعـالم خبـری مبنی 
بر دپـوی کاالی قاچـاق در یـک باغ، بررسـی موضـوع را به صـورت ویژه 
در دسـتور کار خود قـرار دادنـد. وی افزود: مأمـوران پس ازانجـام اقدامات 
پلیسی، شناسـایی محل و بررسـی صحت وسـقم موضوع طی هماهنگی 
با مرجـع قضایـی در محل حاضـر و اقـدام بـه بازرسـی از این بـاغ کردند. 
ریاحـی با اشـاره به کشـف کاالهای فاقد اسـناد و مـدارک معتبـر گمرکی 
در ایـن بـاغ گفـت: در بازرسـی به عمـل آمـده از محل مـورد نظـر مقادیر 
زیادی انـواع کاالی قاچاق شـامل ۹۰ هـزار و ۱۳ عـدد ابـزارآالت، ۲ هزار 
و ۲۴۵ عـدد ظـروف آشـپزخانه، یـک هـزار و ۲۰۷ دسـتگاه لـوازم برقـی 
خانگـی، ۲۰ هـزار و ۵۰ عـدد لوازم التحریر، ۷۴ کیسـه خالل دنـدان و بذر 

گیـاه کشـف کردند. 
رئیـس پلیـس امنیـت اقتصـادی اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه ارزش 
کاالهای کشـف شـده از سـوی کارشناسـان ۲۵ میلیارد ریال تعیین شـده 
اسـت، بیـان کـرد: درایـن خصـوص یـک نفردسـتگیر و پس از تشـکیل 

پرونـده بـرای سـیر مراحـل قانونـی تحویل مرجـع قضایی شـد.

در ۳ ماهه نخست امسال

۲هزارتنعلوفهبرایاستفاده
دامعشایراصفهانتوزیعشد

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

توقعصـادرکنندگانازدولت
برندسازیاست

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان:

هرروزقوانیندسـتوپاگیر
بیشـتریتصویبمیشود

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان خبر داد:

کاالی میلیـارد توقیـف۲5
قاچـاقدراصفهـان
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امین رضایی  تابستان داغ خاورمیانه در سال 2022 با 
رفتارهای روس که اروپایی ها را حیران کرد و قیمت نفت که 
آمریکایی ها را راهی منطقه کرد داغ تر هم شد. این بحران ها 
که بعد از دو سال رکود بسیار سنگین کرونا بر اقتصاد جهانی 
شکل گرفته بود بیش از پیش اقتصادهای کهنه و سنتی 
حوزه انرژی را عزیز و ارزشمند کرد. این را می شود در گزارش 

روزجمعه یورونیوز دید.
»نرخ تورم در کشورهایی که از واحد پولی یورو استفاده 
می کنند به شکل چشمگیر و کم سابقه ای افزایش یافت و 

رکورد تازه ای را از خود به جا گذاشت.
تحلیل گران دلیل عمده این پدیده را افزایش شدید 
هزینه های انرژی می دانند که بخشی از آن به تبعات تهاجم 

نظامی روسیه به خاک اوکراین مرتبط می شود.

بر اساس آخرین گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم 
به یورواستات که روز جمعه منتشر شد، تورم ساالنه در ۱۹ 
کشور منطقه یورو در ماه ژوئن به نرخ ۸.۶ درصد رسید که 

از میزان ۸.۱ درصد ثبت شده در ماه مه عبور کرده است.«
عالوه بر این موارد برگزاری اجالس گروه هفت، بالفاصله 
برگزاری اجالس ناتو و نشست سران کشورهای حوزه دریای 
خزر، جان گرفتن مجدد بریکس و پیمان ها ریز و درشتی که 
تا حدی یادآور پیمان های قبل از جنگ جهانی اول بود، دلیلی 

دیگری بر اهمیت حوزه انرژی است.
در این میان آنچه کمتر برای دیگران دیده شد میزبانی 
قطری ها از نشست برجام بود. اما چرا قطر محل ادامه 
گفت وگوهاست و نقش این کشور که تا پیش ازاین به عنوان 
کشور دوست ایران تلقی می شد و در شرایط کنونی به یک 

میانجی رسمی ارتقا پیداکرده است، کاماًل از نگاه و توجه ها 
دورمانده است. عصر ایران در تحلیل نوشته که تا پیش ازاین 
عمان این نقش کلیدی را ایفا می کرد. کشوری که به دلیل 
رابطه نزدیک با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به نوعی 
سوئیس منطقه محسوب می شود. اما داستان قطر بسیار 
متفاوت است. این کشور پس از محاصره تاریخی سال 
20۱7 توسط چهار کشور عربی با محوریت عربستان و 
امارات متحده به شدت به ایران نزدیک شد و اآلن پس ایران 

روابط خود را در تمامی سطوح با قطر گسترش داد.
میانجی گری قطر در کنار بیانیه سران کشورهای هفت در 
برلین که متفقاً اظهار داشتند: نفت ایران باید به بازار بازگردد تا 
ثبات منطقی بر روند قیمت ها حکم فرما شود در کنار دو عامل 
جغرافیا و منابع طبیعی، می تواند ترکیب و درک جدیدی از 

ژئوپلیتیک باشد و مشخصاً فرصتی است برای ایران تا از 
طریق انرژی و منابع گاز طبیعی نقش جدید و مؤثرتری در 

ساختار نظام بین الملل ایفا کند.
از سوی دیگر طی سفر ماه گذشته امیر قطر به اروپا و 
مذاکرات فشرده با سران کشورهای اروپایی او بر تأمین 
گاز موردنیاز کشورهای اروپایی به منظور کنترل روند قیمت 
این حامل انرژی تأکید کرد. اگر از این منظر جایگاه قطر را 
به عنوان میزبان مذاکرات هسته ای در نظر بگیریم، می توانیم 
با قرار دادن قطعات جورچین در کنار یکدیگر، نقش مهم قطر 
را در به ثمر نشستن این گفتگوها بازتعریف کنیم. اما این بار 
منابع مشترک گازی پارس جنوبی در ترکیب با جغرافیای 
ایران می تواند درک جدید ژئوپلیتیک را شامل شود. بدین 
ترتیب که صادرات گاز طبیعی قطر به صورت آالن جی به 

اروپا، می تواند از طریق زیرساخت های موجود در ایران به 
سمت اروپا ارسال شود. بر اساس اظهارات معاون وزیر نفت 
در امور گاز »سال گذشته 2۶۹ میلیارد مترمکعب گاز تحویل 
خطوط لوله سراسر شد و 250 میلیارد مترمکعب نیز مصرف 
این حامل انرژی برآورد شده است.« فارغ از اینکه چرا باید 
تراز تولید و مصرف گاز کشور به این شکل باشد که مشخصًا 
به علت عدم اجرای صحیح سیاست های بهینه سازی 
مصرف سوخت در کشور است )در مطلبی دیگر به آن 
خواهیم پرداخت( اما آنچه اکنون به عنوان فرصتی راهبردی 
برای کشور محسوب می شود؛ استفاده از جغرافیای ایران 

به عنوان ترانزیت و سون آپ گاز به سوی اروپاست.
ایران سال گذشته تنها ۱7 میلیارد مترمکعب صادرات در 
کارنامه خود ثبت کرد که با توجه به تقاضای باالی سایر 

کشورها و به ویژه اروپا مقدار فراوانی نیست.
قطر مرز زمینی برای ارسال گاز از طریق خط لوله ندارد و 
پروژه های دریایی انتقال نیز از یک سو زمان بر و از سوی 
دیگر فقط به سمت شرق امکان پذیر است. این در حالی 
است باوجود خط لوله سراسر انتقال گاز در ایران، هزینه 
تولید »آالن جی«، انتقال و درنهایت تبدیل مجدد به گاز در 
پایانه های دریافتی کاماًل حذف می شود و نتیجه آنکه سود 

فراوانی برای طرفین به ارمغان خواهد آورد.
اکنون در بحرانی ترین شرایط ژئوپلیتیک جهانی، ایران 
می تواند از فرصت به دست آمده نهایت بهره را ببرد و در 
کنار توافقات هسته ای، دستکم سون آپ گاز قطر را به 

اروپا کلید بزند.
درک مسئوالن کشور از مالحظات جغرافیایی و اهمیت 
ژئوپلیتیک کشور می تواند مسیر آینده گاز طبیعی جهان 
را دستخوش تحوالت اساسی کرده و منافع بلندمدتی را 

متوجه ایران کند.
فرصت هایی که طی دو دهه گذشته به دلیل »ضعف 
دیپلماسی انرژی« و عدم اجرایی کردن پروژه های 
»سون آپ« موضع باالی دیپلماسی را در برابر همسایگان 
شمالی از دست دادیم، حال با »سون آپ گاز قطر« می توانیم 
در میان و درازمدت موضع مناسب و درخور با همسایگان 

جنوبی خود داشته باشیم.
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مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شــهری شــهرداری اصفهان گفت: از 
مجموع ۳0 پل مکانیزه عابرپیاده شــهر، در فاز نخست، ۹ پل تحت پوشش 
نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری شهرداری قرار گرفت که در مدت 
یک سال گذشته بیش از یک میلیارد تومان برای اورهال و تأمین قطعات آن 

هزینه شده است.
مسعود توکلی پور در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: شهرداری اصفهان 
تالش می کند پل های عابرپیــاده مکانیزه ای که تحت قرارداد و پوشــش 
شهرداری قرار می گیرد، با باالترین سطح سرویس در خدمت شهروندان باشد.

وی تصریح کرد: از مجموع ۳0 پل مکانیزه عابرپیاده شــهر اصفهان، در فاز 
نخست ۹ پل تحت پوشــش نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری 
شهرداری قرار گرفت که در مدت یک سال گذشته بیش از یک میلیارد تومان 

برای اورهال و تأمین قطعات آن هزینه شده است.
مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
در فاز دوم قرار است ۹ پل دیگر تحت پوشش نگهداری و تعمیرات معاونت 
عمران شهری شهرداری قرار گیرد تا در باالترین سطح سرویس به شهروندان 

خدمات ارائه کند.

وی با بیان اینکه پل عابرپیاده مکانیزه قلمســتان تحت پوشش نگهداری و 
تعمیرات معاونت عمران شهری قرار گرفت، گفت: این پل در اختیار بخش 
خصوصی بود که به دلیل اعتراض شهروندان مبنی بر خرابی و خاموشی بیش از 
اندازه، تحت نظارت مدیریت نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری شهرداری 
قرار گرفت تا اقدامات الزم به منظور اورهال و تعمیرات اساسی آن انجام شود.

توکلی پور با اشاره به اینکه بالغ بر 700 میلیون تومان برای اورهال دو یونیت 
پل عابرپیاده مکانیزه قلمستان هزینه شده است، ادامه داد: مبلغ ۶50 میلیون 

تومان نیز برای دو یونیت دیگر این پل اختصاص یافته است.

انجام تعمیرات ۹ پل 
مکانیزه عابرپیاده در 
اصفهان

مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی 
شهری شهرداری خبر داد:

خبر روز
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تعصب نژادی برای »فرندز« ۴ میلیون دالر آب خورد؛

دوستان نقره داغ شدند!

تروئیکای گازی یک پیشنهاد منطقه ای
فرصت طالیی برای ایران، قطر و روسیه در ژانر وحشت گازی اروپا اگر استفاده کنند

یکی از سازندگان »فرندز« برای جبران تخطی از 
اصل تنوع نژادی در این سریال، ۴ میلیون دالر خرج 
می کند. سریال پربیننده فرندز )Friends(، در نظر 
دارد ۴ میلیون دالر به یک پروژه مطالعات آفریقایی و 
آمریکایی- آفریقایی اعطا کند چون از سلطه بازیگران 
سفیدپوست بر این سریال احساس شرم و گناه می کند. 
کافمن در گفت وگو با روزنامه لس آنجلس تایمز عنوان 
کرد این پول را به دانشگاهی که در آن تحصیل کرده، 
یعنی دانشگاه برندایس در ماساچوست، اهدا خواهد 
کرد. سریال فرندز از سال ۱۹۹۴ تا 200۴، در ۱0 
فصل و 2۳۶ قسمت پخش و با استقبال مخاطبان 
به یکی از محبوب ترین کمدی موقعیت های تاریخ، 
تبدیل شد. فرندز در مجموع ۶2 نامزدی جایزه امی 
به دست آورد و در سال 2002 جایزه بهترین سریال 
کمدی را برای فصل هشتم از آن خود کرد. این سریال 
در فهرست 50 سریال برتر تاریخ TV Guide در 
رده بیست و یکم و در فهرست 50 سریال برتر تاریخ 
مجله امپایر در رده هفتم قرار دارد. اما پس از آن که 
پلیس مینیاپولیس در سال 2020 جورج فلوید را به 
آن شکل وحشیانه به قتل رساند و جرقه اعتراضات 
نژادی در آمریکا روشن شد، سریال فرندز نیز مورد 
انتقادات فراوان قرار گرفت. بسیاری از مردم در تعجب 
بودند که چطور در محله متنوعی چون آپر وست ساید 
منهتن کاراکترهای سریال با هیچ فرد رنگین پوستی 
برخورد و مراوده نمی کنند. کافمن می گوید در ابتدا 
حس می کرد در حق سریال فرندز اجحاف شده است 
و انتقادات برایش سخت و دلسرد کننده بودند اما حاال 
می داند که منتقدان حق داشتند. وی در این باره گفت: 
بعد از ماجرای جورج فلوید بود که فهمیدم چطور در 
چنگال نژادپرستی نهادینه شده گیر افتاده بودم. این آن 
لحظه ای بود که فکر کردم به چه طرقی در این جریان 
نقش داشتم و می دانستم که باید ایراداتم را رفع کنم. 
کافمن اعتراف کرد فقدان تنوع نژادی در سریال فرندز 
نشان داد که آن زمان او هم نژادپرستی نهادینه شده 
را درونی سازی کرده بود. وی تصریح کرد: در 20 سال 
گذشته درس های زیادی گرفتم. اعتراف به مقصر 
بودن و پذیرفتن اشتباه کار ساده ای نیست. این که به 
خودت در آینه نگاه کنی دردناک است. خجالت زده ام 

که 25 سال پیش عقل االنم را نداشتم.



 امین سریزدی  توسعه محصول جدید، فعالیتی است 
که توسط شرکت ها برای معرفی محصوالت جدیدتر 
به بازار انجام می شود. همیشه در هر کسب وکاری 
برای پاسخ گویی به نیازها، وجود محصوالت جدید 

الزم است.
از  شـما  امـروزی  محصـول  اسـت  ممکـن 
تکنولوژی هـای قدیمـی اسـتفاده کنـد در حالی کـه 
شـما به دنبـال بخش هـای جدیـدی در بازار هسـتید 
یا اینکـه می خواهیـد بخش هایی از یـک محصول را 
در محصول دیگری اسـتفاده کنیـد. در چنین مواردی 
توسـعه یک محصول جدیـد، راهـکاری کارآمد برای 
شرکت اسـت. ۷ مرحله برای توسـعه محصول جدید 

وجـود دارد کـه در ادامـه توضیـح داده می شـوند.

• تولید ایده
در ایـن مرحلـه شـما کامـًا درگیر پیـدا کـردن ایده 
بـرای تولیـد یـک محصـول جدیـد هسـتید. یـک 
شـرکت باید قـادر باشـد ایده های زیـادی تولیـد کند 
تا در نهایت ایـن ایده مناسـب ارزش دنبـال کردن را 
داشـته باشـد. مهم ترین منابع بـرای تولیـد ایده های 
جدیـد، منابـع داخلـی شـرکت، مشـتری ها، رقیبان، 
توزیع کننـدگان و مصرف کننـدگان هسـتند. بـر 
اسـاس یـک مطالعـه انجـام شـده، چیـزی در حدود 
۵۵ درصـد ایده هـای محصـوالت جدیـد از منابـع 
درون شـرکت نشـأت می گیرنـد. شـرکت هایی مانند 
۳M و تویوتـا برنامه هـای تشـویقِی ویـژه ای بـرای 
نـوآوری برگـزار می کننـد یا اینکـه کارمندان شـان با 
ایده های تازه ای که بتـوان روی آنها کار کرد، دسـت 

بـه نـوآوری می زننـد.
تقریبـًا ایـده ۲۸ درصـد از محصـوالت جدیـد بـا 
مشـاهده کـردن و شـنیدن حرف هـای مشـتریان 
شـکل می گیرند. حتی خود مشـتریان دسـت به تولید 
محصـول جدیـد می زننـد. شـرکت ها می تواننـد بـا 
پیدا کردن ایـن محصوالت جدیـد و وارد کـردن آنها 
به بازار، سـود زیادی نصیـب خود کنند. مثل شـرکت 
پیلس بری کـه از مسـابقه آشـپزی سـاالنه اش برای 
محصوالت جدید ایـده می گیرد. یکـی از چهار کیک 
این شـرکت و دسـتور پخـت بسـیاری از محصوالت 
دیگـر بـه طـور مسـتقیم از دسـتور پخـت برنده های 

مسـابقات آشـپزی گرفته شـده اسـت.
• غربال گری ایده ها

گام دوم در توسـعه محصـول جدیـد، غربـال کـردن 
ایده هاسـت. هـدف از تولیـد ایـده ایـن بود کـه تعداد 
بسـیار زیادی ایده های مختلف داشته باشـیم. در این 
مرحله هـدف این اسـت، ایده هایی را کـه واقعًا ارزش 
دنبال کـردن دارند، پیـدا کنیم. شـرکت های مختلف 
از روش هـای متفاوتی بـرای ایـن کار بهـره می برند 
کـه اسـتفاده از کمیته هـای بررسـی محصـوالت تـا 
تحقیقـات بـازار را شـامل می شـود. در ایـن مرحلـه 

می تـوان فهرسـتی تهیـه کـرد کـه بـر اسـاس آن 
بـه ایده هـای مختلـف، بـا توجـه بـه عواملـی کـه 
باعـث موفقیـت یـک محصـول در بـازار می شـوند، 
به طور نسـبی درجـه اهمیـت داده شـود. یـا مدیران 
می تواننـد بـا توجـه بـه اینکـه توانمنـدی ایده هـا 
چقـدر بـا توانایی هـا و تجربـه شـرکت هم خـوان 
هسـتند آنهـا را رتبه بندی کننـد. در نهایـت، مدیریت 
می تواند بـا توجه بـه توانایی هـای شـرکت، دید کلی 
نسـبت به شـرکت به دسـت آورد کـه منجر بـه تولید 

موفقیت آمیـز محصـول شـود.

• توسعه مفهوم و آزمایش
سـومین مرحلـه در تولیـد محصـول جدیـد، توسـعه 
مفهـوم و آزمایـش اسـت. یـک ایـده جـذاب بایـد 
بـه صـورت مفهومـی توسـعه پیـدا کـرده و آزمایش 
شـود. برخاف ایـده تولید که بر اسـاس آن شـرکت 
می تواند شـرایط بازاریابی خودش را بسـنجد، مفهوم 
یـک محصـول، نمونـه ای از ایـده بـا جزئیـات کامل 
اسـت کـه می توانـد مـورد اسـتفاده مشـتریان قـرار 
گیـرد. همچنیـن مفهـوم یـک محصـول بـا تصویـر 

محصول که فهم مشـتریان از یک محصـول موجود 
یا بالقوه اسـت، تفـاوت دارد. زمانی که مفاهیم شـکل 
می گیرنـد، الزم اسـت به شـکلی فیزیکی یـا نمادین 
توسـط مشـتریان آزمایـش شـوند. بـرای آزمایـش 
برخـی مفاهیم، یـک واژه یـا تصویر کافیسـت، با این 
حـال آزمایـش فیزیکـی می توانـد میـزان اعتمـاد به 
آزمایش مفهـوم را افزایش دهد. پـس از اینکه مفهوم 
به مشـتریان نشان داده شـد، از آنها خواسـته می شود 
به مجموعه ای از سـؤال ها پاسـخ دهند. این سؤال ها 
به شـرکت کمـک می کننـد تـا ببیننـد کـدام مفهوم 
بیشترین درخواسـت را داشته است. شـرکت می تواند 
با توجـه بـه نتایج بـه دسـت آمـده بـرآورد کنـد، که 
چقدر ایـن محصـوالت جدیـد توانایی فـروش دارند.

• توسعه استراتژی بازاریابی
مرحلـه بعـدی برای توسـعه محصـول جدیـد، تعیین 
اسـتراتژی بازاریابـی اسـت. تعیین اسـتراتژی از سـه 
بخـش تشـکیل شـده اسـت. در بخـش اول، هـدف 
بـازار، جایـگاه برنامه ریـزی شـده برای محصـول در 
بازار، فـروش، سـهم بازار و سـود مـورد نظـر در چند 

سـال اول مشـخص می شـود. بخـش دوم مـواردی 
چـون قیمـت برنامه ریـزی شـده بـرای محصـول، 
توزیـع و بودجه بازاریابی برای سـال اول را مشـخص 
می کنـد. سـومین بخـش از اسـتراتژی بازاریابـی، 
فـروش برنامه ریـزی شـده طوالنـی مـدت، سـود 
هدف گذاری شـده و اسـتراتژی های آمیـزه بازاریابی 

را مشـخص می کنـد.
تحلیل کسـب وکار: پس از مشخص شـدن استراتژی 
بازایابی توسـط مدیریت، تحلیل کسـب وکار می تواند 
جذابیت اهداف مشـخص شـده را تعیین کند. تحلیل 
کسـب وکار شـامل بررسـی فروش پیش بینی شـده، 
پیش بینـی هزینه هـا و سـود اسـت تـا مشـخص 
شـود که، آیـا محصـول می توانـد انتظارات شـرکت 
را بـرآورده کنـد. اگـر قـادر بـه انجـام ایـن کار بـود، 
محصـول می توانـد وارد مراحـل بعـدی ایـن فرآیند 

شـود.

• توسعه محصول جدید
در این مرحلـه واحـد تحقیـق و توسـعه )R&D( یا 
واحـد مهندسـی توسـعه مفهـوم، محصـول را تبدیل 

به یـک محصـول واقعـی می کنـد. ایـن مرحلـه نیاز 
بـه سـرمایه گذاری زیـادی دارد و نشـان می دهـد 
که آیـا ایـده انتخـاب شـده توانایـی تبدیل شـدن به 
یـک محصـول واقعـی را دارد یـا که نـه. ابتـدا واحد 
تحقیـق و توسـعه نمونـه ای از محصـول را می سـازد 
تـا مشـتریان را راضـی و هیجـان زده کنـد. ایـن کار 
در مـدت زمـان کوتاهـی و بـا توجـه بـه هزینه های 
پیش بینی شـده انجـام می گیـرد. زمانی کـه نمونه ها 
آماده شـدند بایـد آنهـا را آزمایش کـرد. آزمایش های 
عملکردی هم در آزمایشـگاه و هم در شـرایط میدانی 
انجـام می شـوند تـا مشـخص شـود آیـا محصـول 

ایمنـی و اثربخشـی الزم را دارد یـا خیر.

• آزمایش بازاریابی
اگر محصـول آزمایش هـای عملکردی را بـا موفقیت 
پشـت سـر بگـذارد، مرحلـه بعـد آزمایـش بازاریابی 
اسـت. مرحلـه ای کـه در آن محصـول و برنامـه 
بازاریابـی بـه شـکلی واقع بینانه تـر تشـریح شـده اند. 
آزمـون بازاریابـی ایـن فرصـت را بـه بازاریاب هـا 
می دهـد تـا پیـش از رونمایـی از محصـول، شـرایط 
بـازار را بررسـی کننـد. چگونگـی آزمایـش بازاریابی 
بسـته بـه نـوع محصـول، می توانـد متفـاوت باشـد. 
ممکـن اسـت هزینه هـای آزمایـش بازاریابی بسـیار 
زیـاد باشـد و از طـرف دیگـر بـا ایـن کار فرصـت را 
در اختیـار رقبـا قـرار دهـد کـه از روی محصـول 
شـما کپی بـرداری کننـد یـا حتـی بـا کارشـکنی در 
آزمایش هـا باعـث شـوند بازاریاب هـا بـه نتایـج 
اشـتباهی دسـت پیـدا کننـد. بنابرایـن ممکن اسـت 
مدیریـت تصمیـم بگیـرد از این مرحلـه عبـور کند و 

مسـتقیم بـه مرحلـه بعـد بـرود.

• تجاری سازی
گام آخر برای توسـعه محصول جدید، تجاری سـازی 
اسـت. معرفـی محصـول بـه بـازار بـا هزینه هـای 
زیـادی در سـاخت، تبلیغـات و ترویـج همـراه 
خواهـد بـود. ایـن شـرکت اسـت کـه بایـد تصمیـم 
بگیـرد محصـول را در چـه زمانـی )چـه فصلـی( و 
در چـه محـدوده ای )محلـی، ملـی یـا بین المللـی( 
رونمایـی کنـد. ایـن مسـائل بـه توانایـی شـرکت در 
ریسـک پذیری و دسترسـی آن بـه شـبکه توزیـع 

بسـتگی دارد.
امـروزه بـرای سـرعت بخشـیدن به بـازار، بسـیاری 
از شـرکت ها از ایـن رویکـرد بـرای توسـعه اسـتفاده 
کـرده و تـاش می کننـد روش هـای سـریع تر، 
انعطاف پذیرتـر و هم زمان تـر بـرای توسـعه پیـدا 
کنند. با ایـن رویکـرد بخش های مختلف شـرکت در 
کنـار هـم کار می کننـد و بـا انجـام هم زمـان مراحل 
توسـعه محصـول، در زمـان صرفه جویـی شـده و 

اثربخشـی را نیـز افزایـش می دهنـد.
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 
از یک انبار غیر قانونی در این خطه خبر داد و گفت: پلیس با قاچاقچیان 
سوخت برخورد قاطع می کند. سرهنگ حسین بساطی گفت: در تداوم 
اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز و مقابله و مبارزه بی امان و 
مقتدرانه با برهم زنندگان امنیت و نظم اقتصادی، ماموران این فرماندهی 
گزارش هایی مبنی بر عرضه خارج از شبکه و نگهداری غیر قانونی 

فرآورده های نفتی در یک انبار سوخت دریافت کردند.
وی ادامـه داد: مامـوران بـه همـراه نماینـده شـرکت نفـت پـس از 
هماهنگـی قضایـی در محـل مذکـور حاضـر شـدند و در بازرسـی بـه 

عمل آمده حـدود ۸۰ هزار لیتـر گازوئیل قاچـاق و همچنین ۲ دسـتگاه 
وانت نیسان کشـف کردند. فرمانده انتظامی شهرسـتان اصفهان اظهار 
داشت: در این راسـتا یک متهم دسـتگیر و پس از تشـکیل پرونده برای 

اقدامـات قانونی بـه مراجـع قضایـی تحویل داده شـد.
وی تاکید کـرد: پلیس بـا قاچاقچیان سـوخت و افرادی کـه ذخایر ملی 
کشـور را به تـاراج می گذارنـد برخورد قاطـع و قانونـی می کنـد و اجازه 
جوالن به آنها را نخواهد داد. سـرهنگ بسـاطی از شـهروندان خواست 
تا در صورت مشـاهده موارد مشـکوک، مراتـب را به مرکـز فوریت های 

پلیسـی ۱۱۰ اطاع دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:

۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در اصفهان کشف شد

 بازی در سری آ و سوپرلیگ ترکیه، 
مقاصد بعدی آلمیدا بودند. سال ۲۰۲۰، 
آلمیدا از فوتبال خداحافظی کرد و در 
تیم کویمبرا که آخرین فصل دوران 
بازی را آنجا پشت سر گذاشت، به عنوان 
کمک مربی مشغول به کار شد. او ابتدا در 
تیم دوم باشگاه دستیار بود سپس به تیم 
اصلی رسید. سقوط کوی مبرا به دسته 
سوم پرتغال، باعث شد آلمیدا تصمیم 
به جدایی بگیرد و این بار، به پیشنهاد 
مورایس که در پورتو مربی او بود، پاسخ 

مثبت بدهد.

• یار همیشگی مورایس
زائو پد رو، یار همیشگی مورایس هم 
همراه او در سپاهان خواهد بود. پد رو 
زمانی که مورایس به عنوان دستیار ژوزه 
مورینیو فعالیت می کرد، در کادر آقای 
خاص نقشی نه چندان کلیدی داشت. 
او در کنار مورینیو و مورایس، فرصت کار 
در چلسی، اینتر و رئال مادرید را به دست 
آورد. پس از جدایی مورایس از مورینیو و 
شروع کار به عنوان سرمربی، پدرو مربی 
بدنساز تیم های او شد. پدرو در چونبوک 
موتورز، کارپاتی، بارنزلی و آ.ا.ک آتن با 
مورایس همکاری کرد. با ورود مورایس 
به ایران، پدرو هم وارد کادرفنی سپاهان 
شده و فصل بعد، نقشی کلیدی در تیم او 

خواهد داشت.

• دروازه بان تیم ملی پرتغال
مورایس برای پست مربی دروازه بان ها، 
یکی از دروازه بان های سابق پرتغال را 
به اصفهان برده است. پائولو سانتوس، 
سال ها در پورتو، براگا و ریو آوه به میدان 
رفت. او جام جهانی ۲۰۰6، بخاطر 
عملکرد خوبش با براگا به عنوان 
دروازه بان ذخیره به تیم ملی دعوت 
شد و عنوان چهارمی جهان را به دست 
آورد. هر چند در آن مسابقات، برای 
پرتغال بازی نکرد. سانتوس فقط بازی 
دوستانه با ایرلند شمالی، توانست برای 
تیم ملی کشورش به میدان برود. یک 
دهه قبل، سانتوس دروازه بانی را کنار 
گذاشت و تصمیم گرفت به عنوان 
مربی دروازه بان ها فعالیت کند. او هم 
به پیشنهاد مورایس، مسافر ایران شده 

تا مربی دروازه بان های سپاهان باشد.

سرمقاله

ISFAHAN
N E W S

... ادامه از صفحه 1

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و صنایع 
کوچک ایران گفت: وزارت صمت نسبت به فراهم 
کردن زیرساخت های الزم برای توسعه صنعتی و 
استقرار واحدهای تولیدی متعهد شده است و در 
سال جاری بیش از هشت هزار میلیارد تومان در 

این زمینه هزینه خواهد شد.
علی رسولیان در حاشیه بازدید و بهره برداری 
از ناحیه صنعتی شهرک صنعتی گلستان در 
شهرستان شاهین شهر و میمه در جمع خبرنگاران 
افزود: همزمان با روز صنعت معدن و دهه تولید 
و تجارت، ۱۸۵ طرح زیرساختی در شهرک های 

صنعتی کشور به بهره برداری رسید.
وی با اشاره به بازدید از ناحیه صنعتی گلستان 
درشهرستان شاهین شهر و میمه استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: امیدواریم با کمک وزارت نیرو 
بتوانیم با ایجاد یک خط ۲ مداره بخشی از برق 
مورد نیاز این ناحیه صنعتی را فراهم کنیم و در 
آینده نسبت به ایجاد پست برق اقدام کنیم و 
همچنین آب مورد نیاز صنایع این ناحیه تا پایان 

شهریور ماه تأمین شود.
وی با اشاره به اینکه توسعه ناحیه صنعتی گلستان 
یکی از مواردی بود که امروز مطرح شد، گفت: با 

توجه به تقاضاهایی که وجود دارد و مشکلی هم 
در زمینه زیست محیطی و تأمین اراضی در این 
ناحیه وجود ندارد، توسعه این ناحیه به استقرار 

صنایع کمک می کند.
رسولیان با بیان اینکه ناحیه صنعتی گلستان در 
خارج از حریم ۵۰ کیلومتری قرار دارد خاطرنشان 
کرد: توسعه این ناحیه صنعتی از طریق اراضی 
مازادی که بتوانیم به این ناحیه الحاق کنیم در 

دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، ۸۷ شهرک صنعتی مصوب در 
سطح استان اصفهان وجود دارد که باالترین آمار 
در سطح کشور است و رتبه اول کشور در این زمینه 

به این استان اختصاص دارد.
۷۵ شهرک صنعتی استان در حال بهره برداری 
است و بهره برداری در آنها در قالب ۱۲ هزار 
قرارداد واگذاری و اشتغال زایی برای ۱۴۰ هزار 

نفر به انجام رسیده است.
 مرحله نخست احداث شهرک صنعتی گلستان 
در مساحت ۳۰ هکتار در منطقه ' ونداده ' از توابع 

بخش میمه اجرا شده است.
بخش میمه از توابع شهرستان شاهین شهر و 
میمه در ۱۰۰ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران:

بیش از هشت هزار میلیارد تومان 
امسال صرف زیرساخت شهرک های 

صنعتی کشور می شود

رمز موفقیت در بازارهای محصول محوری؛

توسعه رمزپیروزی است

و  بزرگ ترین  از  یکی  پوست   پریسا جمدی  
قابل مشاهده ترین اندام در بدن است. پوست نقش 
مهمی در محافظت از بدن در برابر ارگانیسم های مضر 
و تنظیم دمای بدن به عهده دارد. سامت پوست نقش 
مهمی در سامت کلی بدن دارد. در ادامه قصد داریم 
در مورد وظایف پوست و نحوه صحیح مراقبت از آن 

صحبت کنیم.
• نقش پوست در بدن چیست؟

حدوداً ۱۵ درصد از وزن بدن را پوست تشکیل می دهد. 
نمی توان به پوست تنها به عنوان یک پوشش در بدن 
نگاه کرد! پوست یکی از اندام بسیار مهم است که 

نقش های مهمی بر عهده دارد.
نایی های زیر است:  پوست دارای ویژگی ها و توا
ایجاد مصونیت، پوشش و محافظت از قسمت ها و 
عملکردهای داخلی بدن، آزاد کردن عرق، سنتز ویتامین 
D، ساخت مانین و محافظت از اندام های بدن در برابر 

عوامل خارجی خطرناک.
الیه رویی پوست یا اپیدرم، نقش دفاع از بدن در برابر 
عوامل خارجی از جمله ویروس ها را به عهده دارد. پوست 
سالم می تواند باعث جلوگیری از نفوذ پاتوژن ها شود. 
یک پوست معیوب و ترک خوردخ برای باکتری ها و 
ویروس ها این امکان را فراهم می کند تا به عمق پوست 
نفوذ کرده و باعث عفونت شوند. اما حتی اگر پاتوژن ها 
به پوست نفوذ کنند، این اندام ابرقهرمانی )پوست( از 

مبارزه دست بر نمی دارد.

طبق یک تحقیق انجام شده در سال ۲۰۲۰، سلول های 
پوست با هم ترکیب می شوند و سیگنال های ایمنی 
از  تا به بدن کمک کنند  را سازماندهی می کنند 
عوامل بیماری زا محافظت کرده و به آنها حمله کند. 
گلبول های سفید خون دائماً در پوست در گردش هستند 
و نظارت ایمنی را برعهده دارند. پوست همچنین حاوی 
کراتینوسیت ها، سلول هایی که پروتئین ها و پپتیدهایی 
با خواص ضد باکتری، ضد قارچی و ضدویروسی ایجاد 
می کنند، است. غدد چربی نیز روغنی ترشح می کنند که 
الیه دیگری از محافظت در برابر مواد خارجی را ایجاد 
می کنند. و پوست را نیز نرم نگه می دارد. ماهیچه ها، 
ندام های داخلی و سیستم عصبی را  استخوان ها، ا

پوشش می دهد
پوست تنها وظیفه محافظت و ایمنی را به عهده ندارد. 
الیه سوم پوست، هیپودرم یا زیر پوست، از چربی 
تشکیل شده است که نقش ضربه گیر طبیعی را به عهده 
دارد. اگر بدن ضربه ای مانند زمین خوردن یا تصادف 
اتومبیل را تجربه کند، این چربی در اصل به عنوان یک 
بالشتک ضخیم ضربه را جذب می کند و از اندام داخلی 

بدن محافظت می کند.
• چگونه از پوستمان مراقبت کنیم؟

رژیم غذایی رابطه مستقیمی با سامت پوست دارد. 
متخصصان استفاده از موارد زیر را برای سامت پوست 
توصیه می کنند: آنتی اکسیدان ها، از جمله سبزی های 

تیره و برگ دار، اسفناج، کلم پیچ و انواع توت ها برای 
مقابله با رادیکال های آزاد و آسیب های محیطی. 
چربی های تک غیراشباع و چند غیراشباع مانند سالمون، 
گردو و دانه های چیا برای تقویت سد چربی پوست. 
پروبیوتیک هایی مانند ماست و پری بیوتیک هایی که 
در موادغذایی سرشار مانند میوه ها و سبزیجات یافت 

می شوند.
• پوست برای سالمتی به چه چیزی نیاز دارد؟

محصوالت مراقبت از پوست زیادی وجود دارد که 
می توانید متناسب با نوع پوستتان از آنها استفاده کنید. 
از جمله موارد زیر: یک شوینده مناسب پوست، مرطوب 
کننده مناسب پوست، ضدآفتاب مناسب، دیگر اقدامات 
خودمراقبتی برای محافظت از پوست. خود مراقبتی 

نقش مهمی در سامت پوست دارد.
پوست یک اندام ابرقهرمانی است که از بدن در برابر 
بیماری ها محافظت کرده و با عوامل بیماری زا مبارزه 
می کند. همچنین یک مانع و حالت ضربه گیری برای 
استخوان ها، ماهیچه ها، مفاصل و اندام های داخلی 
ایجاد می کند. شما می توانید با یک رژیم غذایی سرشار 
از چربی های سالم و آنتی اکسیدان ها، ورزش و کاهش 
استرس زیاد به سامت پوستتان کمک کنید. تمام 
موارد ذکر شده در شادابی و سامت این اندام شگفت 

انگیز نقش دارند.
www.healthline.com/health/beauty-

skin-care

چند توصیه پزشکی و کاربردی برای تابستان داغ 1401؛

بیشتر مراقب پوستی که درآن زندگی می کنیم، باشیم!

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

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    
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