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دربازار لوازم خانگی اصفهان چه خبر است؟

رکود و کم رونقی عمده ترین مشتری

5 Reasons for the
Importance of 

Family Financial 
Management
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رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان:

خریداران جرأت خرید ندارند

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان با 
اشاره به برگزاری جلسه ای با مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای این کالن شــهر در خصوص رفع 
مشــکالت احداث پل روگذر اتصال بلوار تابان 
به آسمان، گفت: مقرر شــد این شرکت نسبت 
به در نظر گرفتن پیمانکار اقدام کند و هزینه ها 
در حســاب های بین شــهرداری و شرکت برق 

منطقه ای تهاتر شود.
اصغر کشــاورزراد در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: پیرو بازدید اخیر شــهردار و مدیران 
شــهری اصفهان از پروژه پل روگذر اتصال بلوار 
تابان به آســمان واقع در منطقه ۱۴ شهرداری 

و تاکید بر رفع مشکالت و تاسیساتی که بر روند 
اجرای پروژه تأثیر گذاشته اســت، جلسه ای با 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان برگزار 
و مقرر شد این شــرکت تا نیمه مردادماه طرح 
شابلن ها را جهت نصب به عوامل اجرایی پروژه 

ارائه کند.
ــرر  ــه مق ــن جلس ــرد: در ای ــان ک وی خاطرنش
شــد طــرح فونداســیون پنــج دکل تلســکوپی و 
دو دکل معمولــی تــا پایــان مــاه جــاری از طرف 
ــا  ــه دکل ت ــه س ــرح و نقش ــرق و ط ــرکت ب ش
تاریــخ دهــم مردادمــاه تحویــل عوامــل اجرایی 

ــود. کارگاه ش

معاون عمــران شــهری شــهردار اصفهان 
اضافه کرد: در جلســه برگزار شده با مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای، مقرر شد جهت اجرای 
فونداسیون ها ناظر شرکت برق معرفی شود و تا 
نیمه مردادماه بولت های مورد نیاز فونداسیون ها 

توسط این شرکت تهیه شود.
وی ادامه داد: مقرر شـد شـرکت برق منطقه ای 
نیز نسـبت بـه در نظـر گرفتـن پیمانـکار مورد 
نیـاز، اقدامـات الزم را انجـام داده و هزینه هـای 
اعالمـی از طـرف ایـن شـرکت پـس از تأییـد 
شـهرداری اصفهـان، در حسـاب های فی مابین 
شـهرداری و شـرکت برق منطقه ای تهاتر شود.

معاون شهردار مطرح کرد:

تعامل شهرداری و شرکت برق برای رفع مشکالت پروژه پل اتصال تابان به آسمان

مدیر آبفای براآن و کرارج خبر داد:

اقدامات آبفای براآن و کرارج به منظور 
کاهش تنش آبی در تابستان 1٤01
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 تردیـدی نیسـت کـه اقتصـاد فرهنگ از  
شـاخصه های شـهرهای خالق است، هر 
شـهری کـه می خواهد خـالق باشـد باید 
یک شـهر مؤلف باشـد نـه مقلـد و تمامی 
شهرسـتان ها نیـز بایـد شـاخصه هایی 
بـرای دسـتیابی بـه ایـن مهـم داشـته 

باشـند.
ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی بـر ایـن 
باورنـد کـه ایـن ترکیـب، ترکیبـی متضاد 
اسـت از این رو، هیچ گاه نتوانسـته به ایجاد 

گفتمان منجـر شـود و این مسـئله به ویژه 
در کشـور مـا کـه اقتصـاد و فرهنـگ آن 
داعیـه تاثیرگـذاری بـر یکدیگـر را دارنـد، 

اندکـی وخیم تـر اسـت.
بایـد عنـوان کنیـم در گذشـته شـهرها 
فقـط محـل سـکونت بودنـد، امـا امـروزه 
شـهرهای بزرگ جهان به واسـطه توسعه 
شهرنشـینی بـا مقولـه خالقیـت مواجـه 
هسـتند، به نحوی کـه امروزه این شـهرها 

بـا تفکـر و خردجمعـی اداره می شـوند.

در واقـع نبایـد از یـاد برد که شـهر خالق، 
محصـول دوره نـرم افـزاری تاریـخ بشـر 
و نقطـه نهایـی توسـعه یک شـهر اسـت. 
مـا در اصفهـان هنـر و فرهنـگ داریـم 
امـا صنایـع فرهنگـی و هنـری بـه معنی 
اصلی کلمه که دارای زنجیره زیرسـاخت، 
رویدادهای شـهری، همایش های مرتبط 
و در کل فعالیت پیوسـته و منسجم در این 
حوزه کـه از مـواد اولیه شـروع و به عرضه 

و فـروش می انجامـد، نداریـم.

در حال حاضر یک شهر و 59 روستا با جمعیتی بالغ بر 110 هزار نفر تحت پوشش خدمات آبفای 
براآن و کرارج قرار دارند. مدیر آبفای براآن و کرارج از اجرای اقدامات اصالحی به منظور کاهش 

اثرات تنش آبی و کنترل کیفی آب در سطح این منطقه خبر داد.
صالح سلمانی با اشاره به این که این اقدامات همزمان با آغاز فصل تابستان آغاز شده است، 
خاطرنشان کرد: اصالح خط انتقال و تقویت ظرفیت ایستگاه پمپاژ روستای کبوترآباد، نصب 
پمپ مکش به منظور افزایش میزان آبدهی بر روی خط آبرسانی روستای راشنان و اصالح مسیر 
و افزایش قطر ورودی خط لوله آبرسانی به روستای َجَور از 63 به 110 میلی متر به طول 30 متر از 
جمله اقدامات آبفای براآن و کرارج به منظور کاهش اثرات تنش آبی و کنترل کیفی آب بوده است.

وی تصریح کرد: نصب دستگاه تزریق آب ژاول بر روی خط 1000 میلی متر شرق با ظرفیت 
ذخیره 8 متر مکعب، تجهیز کلرزن محلولی روستای اسفینا، آغاز احداث مخزن 250 متر مکعبی 
پیش ساخته در روستای هرمدان و تکمیل مرحله نخست تله متری در پنج مخزن هوایی شهر 
زیار و روستاهای ایچی، کبوترآباد، دستجا و پیله وران و دو ایستگاه پمپاژ روستای کبوتر آباد و 
دستجرد مار سایر اقدامات آبفای براآن کرارج به منظور کاهش اثرات تنش آبی و کنترل کیفی 

آب بوده است.
اضاافه می شود در حال حاضر یک شهر و 59 روستا با جمعیتی بالغ بر 110 هزار نفر تحت پوشش 

خدمات آبفای براآن و کرارج قرار دارند.

حوریه محزونیه
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

اقتصاد فرهنگ از شاخصه های شهرهای خالق
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نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

آمریکا با اعمال تحریم های جدید علیه ایران 
دنبال فرسایشی کردن مذاکرات است

گریه یک احساس مشترک بین تمام انسان ها؛

چرا گریه
برای سالمتی بدن مفید است؟

چرا دوحه هنوز و همچنان گزینه مهمی برای احیای مذاکرات برجام است؟

قطر مهره معتمد
دو سوی میز

٣
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یک گمانه زنی درباره پرتغالی شدن دو نیمکت مهم در لیگ برتر

 یکرنگ شدن
آبی ها و طالیی ها!

چهره روز

 مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار
و ساماندهی مشاغل شهری اصفهان خبر داد:

خودروی کوئیک جایزه خرید در 
جشنواره عید تا عید فروشگاه های کوثر

6

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری طرح عید تا عید فروشگاه های 
کوثر شهرداری، گفت: این طرح از عید قربان تا عید غدیر در تمام 
این فروشگاه ها برگزار و بیش از 100 قلم جایزه از جمله یک دستگاه 

خودروی کوئیک به برندگان اهدا خواهد شد.

داد 24
منبع: روی

 آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 

هیئت مدیره خیریه

شهردارى نوش آباد در نظر دارد نسبت به انجام عملیات پخت و حمل آسفالت مورد نیاز خود جهت استفاده در معابر سطح شهر مطابق شرح خدمات 
مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت اقدام نماید.

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 1401/4/28 مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتا تاریخ 1401/5/8 و بازگشایى پاکت ها در مورخ 1401/5/10 خواهد بود.
تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 500/000/000 ریال (پانصد میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى در وجه 

تمرکز وجوه سپرده شهردارى نوش اباد نزد بانک مرکزى
هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 031-54822021

نوبت اول

شهردار نوش آباد- احمد شاه باالیى 13
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چگونه عیدغدیر را تبلیغ کنیم
 بارها شنیده ایم که حضرت محمد(ص) در آخرین سفر خود، مهمترین خطابه خود را ایراد کرد و در آن از جانب پروردگارش، 
حضرت على (ع) را به جانشــینى خود برگزید، و در آن مهمترین کالمش، تکلیف امت خود را اینگونه فریاد کرد که: باید همه 
حاضران به غایبان و نیز همه پدران به فرزندان شان پیام غدیر را تا روز قیامت برسانند. آرى غدیر را باید سینه به سینه و نسل به 
نسل تبلیغ کرد و اینک این مهم بر عهده ماست همچنان که روزگارى بر دوش پدران مان بوده و فرداها نیز به دست فرزندان مان. 

اما چند ایده براى تبلیغ غدیر، تنها بخشى از راهکارهاى موجود براى تبلیغ گرامى داشتن جشن بزرگ امامت و والیت است:

 یک پدر بزرگ مى تواند با هدیه 
دادن به نوه هایش مبلغ غدیر باشد.

 یک مادر مى تواند با گفتن قصه هاى 
غدیرى براى  فرزندانش مبلغ غدیر باشد.

 یک فرد مى تواند با نذرى دادن 
میان همسایه ها مبلغ غدیر باشد.

 یک  دانش آموز مى تواند با پخش 
کردن   شیرینى مبلغ غدیر باشد.

 یک مادر مى تواند با پختن غذاى مورد 
عالقه فرزندانش مبلغ غدیر باشد.

 یک فرد مى تواند با ترویج آداب 
غدیر مبلغ غدیر باشد.

اما چند ایده براى تبلیغ غدیر، تنها بخشى از راهکارهاى موجود براى تبلیغ گرامى داشتن جشن بزرگ امامت و والیت است:

 یک پزشک مى تواند با 
ویزیت رایگان مبلغ غدیر باشد.

 یک معلم مى تواند با هدیه 
دادن به دانش آموزانش مبلغ غدیر 

باشد.

اینفوگرافى/ سمیه عزیزیان

دادن به نوه هایش مبلغ غدیر باشد.



در شـــهر

Isfahan News
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اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون   
استانداری اصفهان گفت: دولت سیزدهم 
از ابتدا در موضوع های مختلف و از جمله 
کرونا و واکسن با مردم صادقانه برخورد 

کرد و مردم هم همکاری کردند.
محمدرضا جان نثاری در ستاد کرونا استان 
اصفهان، افزود: دولت سیزدهم در بدترین 
شرایط کرونایی مسوولیت را بر عهده 
گرفت و روزانه بیش از ۷۰۰ نفر در کشور 
فوت می کردند و وضع بسیار آشفته ای در 
کشور وجود داشت و بسیاری از مراکز 

اقتصادی تعطیل و یا نیمه تعطیل بودند.
وی ادامــه داد: مراکــز آموزشــی هــم 
ــورت  ــا بص ــد و آموزش ه ــل بودن تعطی
غیــر حضــوری بــود و همــه ایــن مــوارد 
فشــارهایی را بــه مــردم وارد می کــرد اما 
ــار و فــداکاری کادر درمان  ــا همــت، ایث ب
و واردات واکســن و گشــایش هایی 
ــا تــاش دولتمــردان انجــام شــد  کــه ب
وضعیــت کرونــا و فوتی هــا بطــور 

ــید. ــر رس ــه صف ــی ب تقریب
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
استانداری اصفهان با بیان اینکه با رفتار 
مسووالن و اقناع سازی و طرح بسیار 
توجیه  مردم  خوب شهدای سامت، 
شدند و واکسیناسیون بخوبی انجام شد 
و به وضعیت بسیار مطلوبی رسیدیم 
اظهار داشت: باید با مردم صادق باشیم و 
در صورتی که مردم از مسووالن صداقت 
ببینند همکاری الزم را با آنها خواهند 

داشت.
وی با بیان اینکه شرایط امروز مقداری 
نگران کننده است و باید تاش کنیم که آن 
دوره تکرار نشود، اضافه کرد: این وضعیت 
امروز مقداری در حال تغییر است اما جای 
نگرانی نیست و باید پیش بینی های الزم 

را انجام دهیم.
جـان نثـاری بـا اشـاره بـه اینکه جلسـه 
امـروز با هـدف پیـش بینی و پیشـگیری 
اسـت و نبایـد هیچگونـه هراسـی را بـه 
جامعـه تزریـق کنیـم خاطرنشـان کـرد: 
در زمـان حاضـر شـرایط اسـتان خیلـی 
خوب اسـت امـا در صـورت بـی توجهی 
به رعایـت بعضی نـکات، احتمـال ایجاد 

شـرایط سـخت وجـود دارد.
معـاون سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی 
اسـتانداری اصفهان افزود: باید با صداقت 
با مـردم گفـت و گـو کنیـم و مسـووالن 
دانشگاه علوم پزشـکی با حضور در صدا و 
سـیما و رسـانه ها شـرایط و ضرورت ها را 

بـرای مـردم توضیـح دهند.
وی گفـت: برنامـه تزریـق ُدز اول و 
دوم واکسـن بـا برنامـه ریـزی بسـیار 
منسـجم توسـط دانشـگاه علوم پزشکی 
اصفهـان و کاشـان در اسـتان و با کمک 
دسـتگاه های مختلـف و بویـژه بسـیج 
بخوبی انجـام شـد اما ُدز سـوم بـا فوران 
کرونـا همزمـان شـد و توصیه دانشـگاه 
علوم پزشـکی این بـود که افـراد مبتا تا 
مدتی نباید واکسـن تزریق کننـد که این 
مسـاله موجب سسـتی در تزریق ُدز سوم 

واکسـن شـد.

دولت در زمینه های 
مختلف با مردم 

صادقانه برخورد کرد

معاون استاندار اصفهان:

استقال تهران و سپاهان اصفهان پس از جدایی فرهاد مجیدی و محرم 
نوید کیا با کش وقوس های فراوان موفق به جذب ساپینتو و مورایس شدند 

که هردو مربی اصالتی پرتغالی دارند.
لیگ برتر ایران با مربیان پرتغالی ناآشنا نیست و از تراکتورسازی تبریز تا 
تیم ملی ایران با حضور مربیان پرتغالی روزهای خوشی را سپری کرده اند.

نکته جالب توجه درباره حضور مربیان استقال و سپاهان روزمه های 
نزدیک به یکدیگر است.

ساپینتو سرمربی استقال اگرچه در لیگ های معتبر سابقه مربیگری دارد 
اما نحوه امتیاز گیری این سرمربی پرتغالی چندان مطلوب و رضایت بخش 
نیست که البته باید این موضوع را در نظر گرفت که کیفیت لیگ های 
اروپایی با لیگ برتر ایران تفاوت بسیار زیادی دارد و مربیان بسیار زیادی در 
تاریخ لیگ برتر باسابقه ضعیف در لیگ های اروپایی در لیگ ایران موفق 
ظاهرشده اند. اگرچه به لحاظ رزومه می توانیم تا حدودی خودمان را برای 
حضور ساپینتو بر روی نیمکت استقال قانع کنیم اما ویژگی های منفی 

این سرمربی تا به اینجای کار بیشتر از عملکرد مثبت او بوده است.
رفتارهای نامناسب یا دور از انتظار کنار زمین که ثابت می کند ساپینتو 
پرتغالی توان کنترل شرایط روحی خودش را در زمان های پرفشار ندارد 
تز یک طرف و وعده های آماتور گونه ساپینتو پیش از حضور در جریان 
مسابقات لیگ برتر و آشنایی با رقبای جدی نشان می دهد این سرمربی 

بیشتر از نکات فنی به دنبال جلب توجه است.
ساپینتو بااینکه سابقه مربیگری در لیگ های معتبر را دارد و به خوبی شرایط 
شروع لیگ 22 ایران را می داند اما هنوز زمان تمرینات استقال و اسکواد 
این تیم را مشخص نکرده است تا ترکیب ناقص آبی پوشان بابی نظمی در 

آماده سازی هشدار یک فصل دشوار دیگر را برای استقال بدهد.
اسـتقال تهـران یـک مربـی بـا روزمـه مطلـوب و درعین حـال 
بی نظمی هـای فـراوان را در اختیـار دارد کـه فصـل جدیـد را بـرای 
هـواداران ایـن تیـم جـذاب می کنـد. سـپاهان اصفهـان پـس از 
کش وقوس هـای بسـیار زیـاد موفـق بـه جـذب ژوزه مورایـس شـد کـه 
کارنامـه درخشـانی دارد امـا ایـن نکتـه را بایـد در نظـر گرفـت کـه ژوزه 
مورایس بیشـتر در قامت دسـتیار فعالیت مربیگری داشته اسـت و بنابراین 
بخـش اعظمـی از موفقیت هـای او مربوط به سـرمربیانی اسـت کـه این 

مربـی بـا آن هـا کارکـرده اسـت.
ژوزه مورایـس در قامت سـرمربی با تیم هـای متمول کره ای و عربسـتانی 
همچون چونبـوک و الهال موفق به کسـب قهرمانی شـده اسـت اما این 
تیم هـا مهره هـای تأثیرگـذار و گران قیمتـی را در اختیار داشـتند که حتی 

نامشـان هم بـرای لیگ برتـر ایران گـران تمام می شـود.
ژوزه مورایـس بـا دوشـرایط متفـاوت قـرار اسـت در لیـگ برتـر ایـران 

مربیگـری کنـد.
اگرچه مورایـس برخاف سـاپینتو از نظم باالیـی برخوردار اسـت و خیلی 
زود توانسـت شـرایط سـپاهان را برای حضور در فصل جدید مهیـا کند اما 
کار کـردن بـا مهره هـای معمولی لیـگ برتـر ایران نسـب بـه مهره های 
قـوی آسـیای شـرقی و اروپایـی بسـیار متفـاوت اسـت و تضمین کننـده 

موفقیت این سـرمربی نیسـت.
حـاال بایـد منتظـر مانـد و دیـد سـپاهان با یـک مربـی منظـم اما ناآشـنا 
باکیفیـت بازیکنـان ایرانـی موفـق عمل خواهـد کرد یـا اسـتقال پایک 

مربـی نامنظـم امـا آشـنا بـا وضعیـت تیم هـای آسـیای غربی!؟

ــت  ــگ بیس ــد لی ــدون تردی ــی  ب ــادی بخش ش
و دوم یکــی از جذاب تریــن ادوار لیــگ برتــر 
ایــران اســت چراکــه در ایــن دوره شــاهد حضور 
مربیانــی بــا رزومــه قــوی روی نیمکــت تیم هــای 

ــر هســتیم. ــر مهــره لیــگ برت پ

یکرنگ شدن آبی ها و 
طالیی ها!

یک گمانه زنی درباره پرتغالی شدن دو نیمکت 
مهم در لیگ برتر

گزارش

»تمام اطاعـات تجهیـزات معاونت 
خدمـات شـهری در نرم افـزاری بـه 
نام »پی ام« ثبت می شـود و در سـال 
جاری حـدود پنـج میلیون متـر مربع 
به رفت وروب مکانیزه شـهر اصفهان 
اضافـه شـده اسـت کـه در تـاش 
هسـتیم با اولویت معابـر اصلی، معابر 
فرعـی و کوچه هـا، نظافـت شـهر را 

مکانیـزه کنیم«
بـه گـزارش خبرنـگار ایمنـا، شـش 
معاونت، ۱۵ سـازمان، شش اداره کل، 
۱۵ منطقه و مدیریت طرح ساماندهی 
نـاژوان در زیرمجموعـه شـهرداری 
اصفهـان فعالیـت می کنند؛ یکـی از 
معاونت هـای شـش گانه شـهرداری 
اصفهـان معاونـت محیـط زیسـت و 
خدمات شـهری شـهرداری است که 
وظیفـه نگهـداری شـهر را بـر عهده 
دارد و دارای چهـار مدیریـت و شـش 
سـازمان در زیر مجموعه خود اسـت.

با توجه به اینکه دوره ششـم مدیریت 
شـهری شـعار »اصفهان من، شـهر 
زندگـی« را سـرلوحه کار خـود قـرار 
داده اسـت و اصفهـان از نظـر زیبایی 
و پاکیزگـی زبانزد خاص و عام اسـت، 
وظیفـه ایـن معاونـت بیـش از پیش 

خطیـر خواهـد بود.
معاونت خدمات شـهری شـهرداری 
اصفهان در این دوره مدیریت شهری 
اسـتفاده از روش هـای جدیـد بـرای 
نظافـت و رفـت وروب را در دسـتور 
کار دارد و اقداماتـی را در نظـر گرفتـه 
اسـت که از جمله این اقدامـات طرح 
جدیـد جمـع آوری پسـماند اسـت؛ 
بـر ایـن اسـاس روزهـای زوج و فـرد 
هفتـه جایگزیـن تاریخ هـای زوج و 
فـرد تقویـم شـد تـا کارگـران یـک 
روز در هفته اسـتراحت داشـته باشند 
و عـاوه بـر آسـایش آنهـا، افزایـش 
رضایت منـدی شـهروندان و راندمان 
کارگـران را به همـراه داشـته باشـد.

حـوزه خدمـات شـهری، ۱۹ درصـد 
از بودجـه سـال جـاری شـهرداری 
اصفهان معادل دوهزار و 2۷۳ میلیارد 
تومان را به خود اختصاص داده اسـت 
که بـا ایـن میـزان بودجـه باید شـهر 
را نگهـداری کنـد و می طلبـد کـه 
مدیریـت ایـن حـوزه برنامه ریـزی 
تعییـن  و  تبییـن  بـرای  مدونـی 

سیاسـت های خـود داشـته باشـد.
• روزانـه حـدود سـه میلیارد 
تومـان بـرای نگهـداری و 
نظافت شـهر هزینه می شـود

مهدی بقایـی، معاون محیط زیسـت 
و خدمات شهری شهردار اصفهان در 
این بـاره به خبرنـگار ایمنـا می گوید: 
حوزه معاونـت خدمات شـهری یکی 
از حوزه های وسـیع شـهرداری است 
که بـه دلیـل وجـود هفـت سـازمان 
خدماتـی و سـتاد خدمات شـهری در 

زیرمجموعـه خود، بـه صـورت ویژه 
در زمینـه نگهـداری شـهر فعالیـت 

می کنـد.
وی اضافه می کند: سـه قرارداد بسیار 
مهم شـامل جمـع آوری پسـماندها، 
نظافت و رفت وروب شـهری، »نت« 
به معنای تعمیر و نگهـداری و فضای 
سـبز در معاونـت خدمـات شـهری 
شـهرداری اصفهـان منعقد می شـود 
که روزانـه حدود سـه میلیـارد تومان 
برای نگهداری و نظافت شـهر هزینه 

می شـود.
معـاون محیـط زیسـت و خدمـات 
شهری شـهردار اصفهان خاطرنشان 
می کنـد: حـدود دو هفتـه گذشـته 
قراردادهـای تعمیـر و نگهـداری و 
رفـت وروب شـهری در ایـن معاونت 
منعقـد شـد کـه در ایـن دو حـوزه، 
فعالیت هایـی در چنـد مـاه گذشـته 
انجـام شـد تـا در زمینه هایـی کـه 
مسـائلی وجود دارد بتوانیـم گام هایی 

رو بـه جلـو برداریـم.
وی تصریـح می کنـد: در گذشـته 
در قـرارداد تعمیـر و نگهـداری، 
تکنسـین محور یا کارگر محور بودیم 
و با تاش انجام شـده تمام مـوارد در 
این حوزه تجهیزمحور شـده اسـت و 
در قراردادهـا مشـخص می شـود که 
چه هزینه ای بـرای تعمیر و نگهداری 
یـک موتورپمپ اعـم از تعـداد کارگر 
الزم اسـت؛ در این حوزه نگهداشـت 
را جایگزین تعمیر و نگهداری کردیم 
و تاش شـد پیشـگیرانه عمل کنیم.

بقایی بـا بیـان اینکه تمـام اطاعات 
تجهیـزات معاونـت خدمات شـهری 
در نرم افـزاری بـه نـام »پـی ام« ثبت 
می شـود، تاکیـد می کنـد: اطاعات 
دیگـر نیـز در حـال ثبـت در ایـن نرم 

افزار اسـت.
وی با بیـان اینکه در سـال های آینده 
قراردادها متمرکز خواهد شـد، اضافه 

می کنـد: به عنـوان مثـال در صـورت 
خریـد تجهیـزی کـه دارای گارانتـی 
اسـت، ایـن اطاعـات در قـرارداد 
مشـخص می شـود و بین این تجهیز 
با تجهیزی که در سـال های گذشـته 
خریداری شـده اسـت، تفاوتـی برای 
تعمیـر و نگهـداری قائل می شـویم.

معـاون محیـط زیسـت و خدمـات 
شـهری شـهردار اصفهـان بـا بیـان 
بیشـترین  داریـم  سـعی  اینکـه 
بهـره وری از تجهیـزات انجام شـود، 
می افزایـد: سـال آینـده می توانیـم 
هزینـه پرداخت شـده بـرای تعمیر و 
نگهـداری هر یـک از تجهیـزات این 

معاونـت را تفکیـک کنیـم.
وی می گویـد: در زمینـه خدمـات که 
اغلب در حـوزه جمع آوری پسـماندها 
و رفت وروب شهری اسـت، قراردادها 
بـه صـورت حجمـی منعقد می شـود 
و سـعی کردیـم اجحافـی در حـق 
کارگـران نشـود، لـذا رفـت وروب هر 

کارگـر تدقیق شـد.
بقایـی بـا بیـان اینکـه میانگیـن 
رفـت وروب هر کارگر حـدود ۱۵ هزار 
۸۰۰ متـر مربـع اسـت، خاطرنشـان 
می کنـد: از ایـن میـزان حدود شـش 
هزار متر مربـع مربوط بـه رفت وروب 
و نظافـت و مابقـی مربـوط بـه 

نگهـداری کوچه هـا اسـت.
• نظافت شهر طبق اولویت 

مکانیزه می شود
وی بـا بیان اینکه امسـال حـدود پنج 
میلیـون متـر مربـع بـه رفـت وروب 
مکانیزه شـهر اصفهـان اضافه شـده 
اسـت، تصریـح می کنـد: ایـن میزان 
بـه انـدازه ۱۰۰ کارگـر اسـت کـه در 
طول سـال بازنشسته شـوند؛ با توجه 
بـه اینکـه کارگـران رغبـت کمتری 
نسـبت بـه فعالیـت در شـرکت های 
خدماتی دارند، گاهی بـا کمبود کارگر 
مواجه می شـویم و در تاش هسـتیم 

بـا اولویت معابـر اصلی، معابـر فرعی 
و کوچه هـا، نظافـت شـهر را مکانیزه 

کنیـم.
معـاون محیـط زیسـت و خدمـات 
شـهری شـهردار اصفهـان بـا بیـان 
اینکـه در حـال حاضـر مرخصـی 
کارگـران در قـرارداد آنهـا گنجانـده 
می شـود و کارگران بایـد از مرخصی 
خود اسـتفاده کننـد، اضافـه می کند: 
تمـام آیتم هـای حقوقـی، سـنوات، 
اضافـه کاری، متـراژ رفـت وروب و 
مرخصـی کارگـران نیـز مـورد توجه 

قـرار گرفتـه اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه روز تعطیـل 
کارگـران شـنبه در نظـر گرفته شـد 
تـا تعطیـل کاری روز جمعـه آنهـا نیز 
لحـاظ شـود، اضافـه می کنـد: در 
صورتی کـه بازخـورد مثبتـی از طرح 
جدید جمـع آوری پسـماندها دریافت 
شـود و جمعه ها پسـماندی در شـهر 
وجود نداشـته باشـد، بـرای کارگران 
رفـت وروب نیـز یـک روز در هفتـه 
اسـتراحت در نظـر گرفتـه می شـود 
تـا کیفیـت خدمت رسـانی کارگـران 

نیـز افزایـش یابـد.
بقایـی بـا بیـان اینکـه شـهروندان 
اصفهـان از نظـر بهداشـت شـهری، 
تفکیـک پسـماندها و دیگـر مـوارد 
بهداشـتی همـکاری الزم را دارنـد، 
خاطرنشان می کند: شـهردار نیجر در 
روزهای گذشـته مهمان اصفهان بود 
که به این موضوع اشـاره کرد و تاکید 
داشـت »به رغم اینکه کارگر خدماتی 
در اصفهـان فعالیت نـدارد، اما شـهر 

پاکیـزه و تمیز اسـت«.
وی بـا بیان اینکـه نظارت بـر فعالیت 
پیمانـکاران در ارتباط با سـامانه ۱۳۷ 
انجـام می شـود، تاکیـد می کنـد: در 
حوزه خدمات شـهری با این سـامانه 
ارتباط تنگاتنگـی داریـم و به صورت 
روزانه و داشـبوردی آمـار و اطاعات 

حـوزه خدمـات شـهری را مطالعـه 
می کنـم، البتـه مدیریت هـای ایـن 
معاونـت می دانند کـه نظـارت باال به 
پایین بر صحت انجـام کار وجود دارد.

• ثبت قراردادهای معاونت 
سامانه  در  شهری  خدمات 

شفافیت
معـاون محیـط زیسـت و خدمـات 
شـهری شـهردار اصفهـان بـا بیـان 
اینکـه تمـام قراردادهای شـهرداری 
در سـامانه شـفافیت بارگذاری شـده 
اسـت، اضافـه می کنـد: قراردادهای 
این معاونت نیـز در این سـامانه وجود 
دارد و شـهروندان می توانند سـؤاالت 
خود را در خصـوص ایـن قراردادها از 

راه هـای مختلـف مطـرح کنند.
وی با بیـان اینکه نظارت شـهروندان 
بـر کار پیمانـکاران معاونـت خدمات 
شـهری کمـک می کنـد کـه بتوانیم 
خدمـات بهتـری به آنهـا ارائـه کنیم، 
تصریـح می کنـد: مأمـوران کنتـرل 
اصفهـان  شـهرداری  نظـارت  و 
مسـئول نظـارت بر مباحـث تخلفات 
پیمانکاران در سـطح شـهر هسـتند.

ــه  ــا توج ــد: ب ــه می کن ــی اضاف بقای
بــه اینکــه روزانــه حــدود ســه میلیارد 
ــت  ــداری و نظاف ــرای نگه ــان ب توم
ــا نظــارت  شــهر صــرف می شــود، ب
دقیق تــر  و  بیشــتر  چــه  هــر 
ــز  ــات نی ــت خدم ــهروندان، کیفی ش

افزایــش می یابــد.
تاکیــد می کنــد: سیســتم  وی 
ــت دارد اما  ــی شــهرداری فعالی نظارت
در آخــر شــهروندان بایــد مشــکات 
ــاع  ــوارد را اط ــر م ــت و دیگ نظاف
دهنــد تــا بتوانیــم بــا یــک سیســتم 
ــر، کیفیــت خدمــات  ــی قوی ت نظارت
شــهر را افزایــش دهیــم؛ شــهروندان 
عــاوه بــر نقــش مشــارکتی در 
نگهــداری و پاکیزگــی شــهر، نقــش 

ــد. ــز دارن ــی نی نظارت

خدمات شهری در »پی ام« نمایه می شود
پیدا و پنهان نظافت معابر شهر در گفت و گو با معاون محیط زیست و خدمات شهری اصفهان:
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مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: معلمی می تواند نقش آفرین باشد که 
در مرتبه اول به شادابی و نشاط خود و سپس به شادابی و نشاط دانش آموز توجه کند.

محمدرضا ابراهیمی در مراسـم افتتاحیه »یادواره شـهید ابراهیم هادی، مسابقات 
ورزشـی سراسـر کشـور« افزود: رویداد ورزشـی و فرهنگی اسـاس و پایه نشاط و 

شـادابی اسـت و در سـند تحول بنیادین نقش اصلی را معلم اجـرا می کند.
ــول  ــند تح ــه داد: در س ــان ادام ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم مدی
بنیادیــن، نقــش اصلــی را معلــم بــه عنــوان عنصــر اصلــی، پیشــران و 

حیات بخــش جامعــه بــازی می کنــد.
وی خاطرنشـان کرد: معلمی می تواند نقش آفرین باشـد که در مرتبه اول خودش 
مصداق نشـاط و شـادابی در جامعه باشـد و سپس به شـادابی و نشـاط دانش آموز 

توجه کند که مصداق آن، معلمان ورزشـکار هسـتند.
ابراهیمـی افـزود: اگـر در جامعه فرهنگی نشـاط و شـادابی باشـد باید مـدارس با 
نشـاط ایجاد کنیـم، در نتیجـه جامعه کلی کشـور نشـاط و شـادابی خواهـد بود. 
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهان افـزود: رویداد ورزشـی مسـابقات 

فرهنگیان و مسـابقات دانش آموزانی می توانند به عنوان پیشـرو نشـاط در جامعه 
فرهنگیان باشـند.

وی گفت: بسـیار خرسـندیم که برای نخسـتین بار در بیش از یک دهه مسابقات 
فرهنگیان با رویکـرد فرهنگی و توجه به مسـائل تربیتـی و توجه به مفهـوم ایثار 
و شـهادت، جشـنواره و مسـابقات ما احیا شـد و مـا مزین شـدیم به نام شـهیدی 
گرانقدر، شـهید ابراهیم هادی کـه خود معلم، ورزشـکار و اخاق محـور، قهرمان 

و پهلـوان بود.

دانش آموزان با 
نشاط را، معلمان 
شاداب می سازند

مدیر کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان:

خبر روز
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مسئول مرکز خانه خاقیت و بازی های فکری گفت: 
رستوران بازی های فکری با ۳۰۰ نوع بازی پذیرای 

عاقه مندان از رده سنی 4 تا ۹۹ سال است.
حکیمه ابوالقاسمی اظهار کرد: در دو سال گذشته به 
علت شیوع بیماری کرونا فعالیت رستوران بازی های 
فکری بسیار محدود بود که امسال تصمیم گرفتیم با 
ظرفیت بیشتر، این رستوران را در اختیار عاقه مندان 

قرار دهیم.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نوع بازی 
فکری در این رستوران در اختیار عاقه مندان قرار 
می گیرد که عموم شهروندان از رده سنی 4 سال به 

باال حتی شهروندان ارشد باالی ۹۰ سال نیز می توانند 
در این رستوران به انجام بازی های خاقانه بپردازند.

مسئول خانه خاقیت و بازی های فکری تصریح 
کرد: رستوران بازی های فکری صبح روزهای شنبه 
تا پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصر روزهای شنبه تا 
چهارشنبه از ساعت ۱۶ تا 2۰، همچنین پنجشنبه ها 
از ساعت ۱۶ تا ۱۹ برای استفاده از بازی ها، میزبان 

عموم شهروندان است.
ابوالقاسمی ادامه داد: تا کنون استقبال خوبی از این 
بازی ها صورت گرفته به طوری که صبح ها به طور 
میانگین 4۰ یا ۵۰ نفر و عصرها حتی تا ۱۰۰ نفر 

استقبال کننده نیز داشته ایم.
وی درباره نحوه حضور عاقه مندان در این رستوران 
بازی اظهار داشت: هر فرد می تواند با در اختیار داشتن 
سه بازی به مدت یک ساعت در رستوران حضور 
داشته باشد و از حضور مربی و آموزش در کنار آن 

بهره مند شود.
گفتنی است؛ خانه خاقیت و بازی های فکری در 
خیابان هشت بهشت شرقی، بین چهارراه الهور 
و پیروزی، کوچه گلستان )22( واقع شده است که 
عاقه مندان برای کسب اطاعات بیشتر می توانند 

با شماره ۳2۶۸۳4۸4 تماس حاصل کنند.

نمایشگاه مترو با موضوع »کاه ایمنی« و گالری 
شهری با موضوع »موتورسیکلت« برپا شده و مورد 

بازدید عاقه مندان قرار می گیرد.
به گالری مترو با شعار »این کاه برداری خطرناک 
است« و گالری شهری نیز با عنوان »این موتور، سواِر 

ماست« مورد توجه شهروندان قرار می گیرد.
با توجه به شروع فصل گرما و استفاده بیشتر 
همشهریان از موتورسیکلت، گاهی چالش هایی را 
در استفاده از این وسیله نقلیه مشاهده می کنیم که 

نیازمند فرهنگ سازی است.
عبور موتورسـواران از چراغ قرمـز، ورود غیرقانونی 

به بزرگراه هـا، ورود بـه پارک هـا و اماکـن تاریخی 
و تـردد در پیاده روها عـاوه بر تضییع حقـوق دیگر 
شـهروندان، سـبب بروز اتفاقات حادثه سـاز و منجر 
به فـوت نیز می شـود که ایـن رفتار نیازمنـد اصاح 
اسـت کـه بـر ایـن اسـاس در گالـری شـهری بـا 
اسـتفاده از طـرح کاریکاتـور، مباحث فرهنگ سـاز 
حوزه اسـتفاده از موتورسـیکلت به نمایش گذاشـته 

شـده است.
استفاده نکردن موتورسواران از کاه ایمنی یکی از 
چالش های مهم و دغدغه های اصلی حوزه فرهنگ 
ترافیک است که با توجه به آمار باالی تصادفات منجر 

به فوت ناشی از عدم استفاده از کاه ایمنی، اجرای 
برنامه های فرهنگ ساز در این زمینه الزم است.

بسـیاری از موتورسـواران کاه ایمنی دارنـد و آن را 
هنگام تردد در سـطح شـهر بـا خود حمـل می کنند 
امـا روی سـر نمی گذارنـد کـه در همین راسـتا رؤیا 
جـم از کارتونیسـت های اصفهـان ایـن موضـوع 
را دسـتمایه تولیـد ۱2 اثـر بـا موضـوع کاه ایمنی 

قـرار داده اسـت.
دریافت  برای  مندان  عاقه  است؛  گفتنی 
طرح های تبلیغات شهری می توانند به سایت 

esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

نمایشگاه مترو با موضوع »کاله ایمنی« برگزار می کند؛ویژه رده سنی ۴ تا ۹۹ سال؛
نمایش کاله برداری خطرناک در گالری شهریارائه 300 نوع بازی در رستوران بازی های فکری
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شهرستان

Isfahan News

سرپرست فرمانداری اردستان گفت: افزون 
سفر  پی  در  اعتبار  تومان  میلیارد  بر ۴۰۰ 
این  به  رییس جمهور  تام االختیار  نماینده 
شهرستان به طرح های مختلف این خطه 

اختصاص داده شد.
سیدمحمدهادی احمدی طباء زواره افزود: در 
سفر سیدمسعود میرکاظمی معاون رییس 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس  و  جمهور 
به اردستان مصوب شد ۴۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار طی سه سال به طرح های عمرانی، 
فرهنگی ورزشی و اجتماعی تخصیص داده 

شود که از امسال شروع خواهد شد.
وی اضافه کرد: در این سفر ۷۰ دیدار چهره 
به چهره با مردم انجام و ۲۶۰ نامه مردم 
ارسال  جمهوری  ریاست  نهاد  به  اردستان 
شد. سرپرست فرمانداری اردستان با تبیین 
عملکرد ۶۰ روزه خود در فرمانداری اظهار 
شناخت  کاری  برنامه  نخستین  داشت: 
استعدادها، مشکل ها و نقص های موجود و 
دیدار چهره به چهره با مردم ۴۰ روستا و 
دوشنبه های مردمی با اهالی شهرستان بود 
که طی این مدت با ۷۰ نفر مالقات صورت 
گرفت که در صدد رفع مشکل آنان هستیم.

در  مدت  این  در  افزود:  زواره  احمدی طبا 
تولیدی  واحدهای  و  کارخانه ها  از  بازدید 
و  خورد  رقم  خوبی  اتفاق های  صنعتی  و 
و  مشخص  شهرستان  آینده  اولویت های 

برنامه ریزی شد.
وی اضافه کرد: در این ۲ ماه عملیات اجرایی 
روکش آسفالت جاده ترانزیت در محدوده 
کمربندی اردستان، باند دوم جاده تلک آباد 
به زواره و جاده روستای سیانک آغاز شده 
و در چند روز آینده به پایان خواهد رسید. 
تشکیل  به  اردستان  فرمانداری  سرپرست 
کار گروه های مختلف اشاره کرد و گفت: 
برخی از این کار گروه های اجرایی بیش از 
یک سال تشکیل نشده بود و مشکل هایی 
برای مردم به همراه داشت که به امید خدا 
داد:  ادامه  وی  شد.  رفع  مشکل  و  برگزار 
جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  نشست   ۲
اردستان با موضوع ازدواج و اوقات فراغت 
خوبی  مصوبه های  و  شد  تشکیل  جوانان 
کاری  اولویت  زواره  طباء  احمدی  داشت. 
آینده فرمانداری اردستان را در ۲ بخش راه 
و آب روستایی اعالم کرد و افزود: تعدادی از 
روستاهای شهرستان در این زمینه ها مشکل 

دارند که برای رفع آنها تالش می شود.
سرپرست فرمانداری اردستان تصربح کرد: 
تشکیل هیات اندیشه ورزان جوان در برنامه 
ظرفیت  از  تا  دارد  قرار  فرمانداری  آینده 
مطلوب این قشر به نحو مطلوب استفاده 
شود. احمدی طباء زواره از همکاری مردم 
اردستان، مساعدت های امام جمعه اصفهان، 
مردم  نماینده  و  استاندار  معاونان  استاندار، 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  اردستان 

فرمانداری اردستان قدردانی کرد.
شهرستان اردستان با افزون بر ۴۳ هزار نفر 
کیلومتری شمال شرقی  در ۱۱۸  جمعیت 

اصفهان واقع شده است.

سرپرست فرمانداری اردستان خبر داد:

اختصاص بیش از ۴۰۰ میلیارد 
تومان اعتبارسفررییس جمهور 

به شهرستان

گفت و گو
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نایـب رییـس کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجـی مجلس گفت: 
آمریـکا بـا اعمـال تحریم های جدیـد علیه ملت ایـران نشـان داد، آماده 

همـکاری نیسـت و دنبال فرسایشـی کردن مذاکرات اسـت.
عبـاس مقتدایی با اشـاره بـه تحریم های اخیـر آمریکا علیه ملـت ایران 
گفـت: تحریم هـای اخیر آمریکا علیه چند شـخصیت و چند شـرکت که 
بـا ایـران همکاری دارنـد آن هم در حیـن مذاکرات برجام نشـان داد که 

آنهـا نـه به دنبـال همکاری بلکه به دنبال اعمال فشـار هسـتند.
نایب رییس کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی مجلس شـورای 

اسـالمی افـزود: ایـن مسـاله غیرقابـل اعتمـاد بـودن آمریـکا را بیش از 
پیـش نمایـان سـاخت و به همـگان ثابت کـرد که آنها بـه دنبال تحقق 

اهدافشـان از طریـق اعمال فشـار بیشـتر علیه ملت ایران هسـتند.
مقتدایـی اظهار داشـت: مقامات آمریـکا دریافته اند که ملـت ایران قویتر 

از آن هسـتند کـه با تحریم ها متوقف شـود.
وی خاطرنشـان کرد: امـروز در عرصه بین المللی شـاهد تضعیف آمریکا 
هسـتیم و ایـن مسـاله را نیـز شـاهدیم کـه ایـران دوره تحریم هایی که 
آمریکایی هـا آن را تحریـم فلـج کننده می نامیدند، پشـت سـر گذاشـته 

اسـت و اگـر اندکـی مقاومـت کنیـم صبح روشـن عبـور از این شـرایط 
نزدیک اسـت.

نایب رییس کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی مجلس شـورای 
اسـالمی خاطرنشـان کـرد: آمریکایی هـا بـرای رسـیدن بـه هدفشـان 
مقابـل ایـران همـواره بـه دنبال اعمال فشـار هسـتند این اعمال فشـار 
یـا در قالـب تحریـم اسـت و یـا در قالـب طوالنـی کـردن مذاکـرات و 
فرسایشـی کردن مذاکرات و همواره سـعی دارند تا مسـائل داخلی ایران 

را تحـت الشـعاع مذاکرات قـرار دهند.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

آمریکا با اعمال 
تحریم های جدید علیه 
ایران دنبال فرسایشی 

کردن مذاکرات است

اینفوگرافیک

میراث فرهنگی،  اداره کل  گردشگری  معاون 
به  گفت:  اصفهان  صنایع دستی  و  گردشگری 
گردشگرانی که در ایام تابستان به ویژه اعیاد قربان 
و غدیرخم قصد سفر به این استان را دارند توصیه 
می شود که از ظرفیت های اقامتی شهرستان های 

غربی و جنوبی استفاده کنند.
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  صادقی  حیدر 
افزود: با توجه به شرایط جوی موجود و همچنین 
بمنظور توزیع مناسب سفر در سطح استان، به 
تعطیالت  در  که  می شود  توصیه  گردشگران 
را  جنوبی  و  غربی  شهرستان های  تابستانی، 

به عنوان مقاصد سفر خود انتخاب کنند.
این  در  جوی  شرایط  و  هوا  اینکه  بیان  با  وی 
داشت:  اظهار  است،  بهتر  و  معتدل تر  مناطق 
ظرفیت اسکان مناسبی در این شهرستان ها از 
و  بومگردی  واحدهای  مهمانپذیر،  هتل،  جمله 

کمپ گردشگری پیش بینی شده است.
استان  در  مسافرت ها  عمده  داد:  ادامه  صادقی 
نطنز  و  کاشان  اصفهان،  به شهرهای  اصفهان 
صورت می گیرد درحالیکه در سایر شهرستان ها 

نیز امکانات گردشگری خوبی فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه برای تعطیالت اعیاد قربان 
اقامتی  اماکن  و  هتل ها  ظرفیت  هنوز  غدیر  و 
اِشغال  استان اصفهان، تکمیل نشده و ضریب 
آنها به صد درصد نرسیده است، خاطرنشان کرد: 
شرایطی که برای عید فطر و در زمینه تکمیل 
ظرفیت هتل های برخی شهرها در اصفهان پیش 
آمد برای عید قربان پیش نیامده اما این احتمال 
در روزهای آینده بسته به الگوی سفرها وجود 

دارد.
فرهنگی  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون 
صورت  ریزی های  برنامه  به  اشاره  با  اصفهان 
گرفته برای سفرهای تابستانی و تعطیالت پیش 
رو، گفت: دستورالعملی در این زمینه در کشور و 
استان تهیه و ابالغ شده که در آن بر ساماندهی 
و ارتقای خدمات سفر ویژه تابستان سال ۱۴۰۱ 

تاکید شده است.
صادقی با بیان اینکه یکی از این اقدامات مربوط 
به شرایط آب و هوایی است، افزود: با توجه به 

بینی های  پیش  استان،  خاص  اقلیمی  شرایط 
نارنجی،  و  زرد  اعالم هشدارهای  و  هواشناسی 
احتمال  درباره  مسافران  به  الزم  رسانی  اطالع 
برخی  در  طوفانی  شرایط  و  هوا  آلودگی  وقوع 

محورها انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه در تابستان امسال بر برنامه 
ریزی برای توزیع سفر در سطح استان، تاکید شده 
است، تصریح کرد: نظارت بر کیفیت، کمیت و 
نرخ انواع خدمات مرتبط با سفر اعم از اقامتی، 
برنامه ریزی  خدمات رسان،  صنوف  و  پذیرایی 
آژانس های مسافرتی برای تورهای استان گردی 
و اطالع رسانی از طریق سامانه »مسافریار« از 

جمله خدمات سفر در این فصل است.
وی با بیان اینکه سامانه ۰۹۶۲۹ برای رسیدگی به 
شکایات، پاسخگویی و اطالع رسانی به مسافران 
فعال است، خاطرنشان کرد: ایستگاه های ایمنی 
سفر نیز در فواصل ۳۰ تا ۶۰ کیلومتری جاده ها 
توسط اداره راهداری و نیروی انتظامی فعال شده 

است.
صادقی درباره افزایش مجدد آمار کرونا توضیح 
توصیه  مردم  به  کرونا همواره  دوران  از  ما  داد: 
شیوه  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  که  کرده ایم 
نامه های بهداشتی را به دقت رعایت کنند و برای 
اینکه این موارد بهتر تحقق پیدا کند از گردشگران 

می خواهیم که در قالب تور سفر کنند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت دقیقی بر فعالیت 
گردشگری  تورهای  و  مسافرتی  آژانس های 
بهداشتی  نامه های  شیوه  رعایت  درباره  بویژه 
بر  بخش  این  در  کرد:  اضافه  می شود،  انجام 
رعایت موازین بهداشتی در شبکه حمل و نقل، 
اقامتگاه ها، پذیرایی و بازدید از اماکن و بناهای 

تاریخی نظارت می شود.
استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی 
که یکهزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی و هفت 
اثر آن به نام های میدان امام )نقش جهان(، کاخ 
چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع و سه 
قنات به نام های »وزوان«، »مزدآباد« و »مون« 
به ثبت جهانی رسیده، کانون توجه گردشگران 

داخلی و خارجی است.

مردادماه   ۱۳ تا  تیر   ۲۳ از  اصفهان  استان  منطقه   ۹
میزبان مرحله شهرستانی چهل وپنجمین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم خواهند بود. حمید بخشی، رئیس 
اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در 
گفت وگو با ایکنا از اصفهان اظهار کرد: مرحله شهرستانی 
کریم  قرآن  سراسری  مسابقات  دوره  چهل وپنجمین 
در ۹  مردادماه  تا ۱۳  تیر  تاریخ ۲۳  از  آوایی،  در بخش 
مسابقات  و  می شود  برگزار  اصفهان  استان  از  منطقه 
بخش معارفی نیز در تاریخ ۱۲ مردادماه به صورت مجازی 
منطقه  در  رقابت ها  این  افزود:  وی  شد.  خواهد  برگزار 
به  و فالورجان  یک شامل شهرستان های خمینی شهر 
میزبانی امامزاده سیدمحمد )۲۵ و ۲۶ تیرماه(؛ منطقه دو 
شامل جلگه، بن رود و کوهپایه به میزبانی جلگه )۲۳ و 
۳۰ تیرماه(؛ منطقه سه شامل نواحی یک و دوی شهر 
اصفهان به میزبانی آستان مقدس امامزاده ابوالعباس )۲۸ 

و ۲۹ تیر و ۱۳ مردادماه(؛ منطقه چهار شامل نجف آباد و 
تیران و کرون به میزبانی نجف آباد )۳۰ تیرماه(؛ منطقه 
پنج شامل اردستان، خوروبیابانک و نایین به میزبانی نایین 
و  خوانسار  گلپایگان،  شامل  منطقه شش  تیرماه(؛   ۳۰(
فریدن به میزبانی امامزاده عبداهلل دامنه )چهارم مردادماه(، 
منطقه هفت شامل شاهین شهر و برخوار )چهارم و ششم 
مردادماه(؛ منطقه هشت شامل شهرضا، سمیرم، مبارکه 
شاهرضا  امامزاده  مقدس  آستان  میزبانی  به  لنجان  و 
)پنجم، ششم و هفتم مردادماه( و منطقه ۹ شامل کاشان، 
آران وبیدگل، نطنز و بادرود به میزبانی کاشان )پنجم تا 
امور قرآنی  اداره  برگزار می شود. رئیس  هفتم مردادماه( 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بیان کرد: دو هزار 
و ۱۲۸ نفر در بخش آوایی چهل وپنجمین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم ثبت نام کرده اند که رشته های قرائت 
تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ پنج جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ 

۲۰ جزء، حفظ کل، دعاخوانی و اذان را شامل می شود. در 
رشته همسرایی نیز چهار گروه از دو شهرستان ثبت نام 
کرده اند. وی ادامه داد: در بخش معارفی نیز هزار و ۲۴۵ 
نفر در رشته های تفسیر عمومی قرآن، ترجمه و مفاهیم 
صحیفه سجادیه و ترجمه و مفاهیم نهج البالغه ثبت نام 
کرده اند. بخشی تأکید کرد: طبق ابالغیه سازمان اوقاف و 
امور خیریه، در رقابت های این دوره فقط از داورانی می توان 
استفاده کرد که در مرحله اول و دوم طرح سامان دهی و 
سنجش داوران مسابقات قرآن شرکت کرده و حائز رتبه و 
دریافت گواهی نامه شده اند. وی تصریح کرد: اگرچه کرونا 
کمرنگ شده است، ولی در برگزاری مسابقات، رعایت 
دقیق شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در 
دستورکار قرار دارد. ضمن اینکه رقابت های این دوره در 
مرحله شهرستانی و استانی در سراسر کشور با محوریت 

بقاع متبرکه و امامزادگان واجب التعظیم برگزار می شود.

معاون میراث فرهنگی اصفهان:

گردشگران از ظرفیت های اقامتی شهرستان های 
غربی و جنوبی اصفهان استفاده کنند

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

مرحله شهرستانی چهل وپنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن برگزار می شود

امـام جمعـه مهابـاد اردسـتان گفـت: عیـد قربان سـند ذبح 
نفسـانیت اسـت و به بنـدگان می گوید در راه خـدا باید تمام 

نفسـانیت خـود را به قربانـگاه ببرند.
به گزارش ایرنا، حجت االسـالم احسـان اهلل برزگرپیشـه در 
خطبـه نمـاز عیـد سـعید قربـان در مسـجد جامع اردسـتان 
افـزود: بایـد از روز عیـد قربـان درس گرفـت و در مقابـل 

شـهوت ها سرتسـلیم فرود نیـاورد.
وی تصریـح کـرد: انسـان بایـد در برابـر خداونـد متعـال 
پرهیزکار باشـد، خـدا را ناظر کار خود بدانـد، در خلوت دچار 

گنـاه نشـود و بدانـد عالـم محضر خداسـت.
امـام جمعـه مهابـاد اردسـتان با اشـاره بـه آمـار پرونده های 
تشـکیل شـده سـال گذشـته دادگسـتری ایـن شهرسـتان 
گفـت: تشـکیل ۱۰ هـزار پرونـده بیشـتر آنهـا توهیـن و 
افتراسـت جـای تأسـف دارد و بایـد مراقـب بـود بـه خاطر 
زبـان دچـار جهنـم نشـویم، چـرا که بیشـترین گنـاه کبیره 

از زبـان اسـت.
حجت االسـالم برزگرپیشـه با بیـان اینکه تقـوای اجتماعی 
بیشـتر بـه مسـووالن بازمـی گـردد، افـزود: این قشـر باید 
مواظـب باشـند کـه تقـوای آنـان بسـیار شـدیدتر از مـردم 

باشـد. عادی 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ارائـه خدمت بـه مردم بسـیار مهم 
بایـد عادالنـه باشـد، اضافـه کـرد: تقسـیم بیت المـال  و 
نیـز عادالنـه صـورت گیـرد و در واگـذاری مسـئولیت ها، 
شایسته سـاالری، کارآمـدی و توانمندی افراد مد نظر باشـد.

امـام جمعـه مهابـاد اردسـتان اظهـار داشـت: در واگـذاری 
مسـئولیت ها بـه افـراد، از جناح بندی و جناح گرایی سیاسـی 
کـه یـک آفت برای جامعه اسـت پرهیز شـود، چـرا که این 
کار موجـب حـذف افراد خـادم، توانمنـد و جایگزینـی افراد 

ناکارآمـد و غیرمسـوول در ُپسـت ها می شـود.
حجـت االسـالم برزگر پیشـه با بیـان اینکه خدمت رسـانی 
بـه جامعـه بایـد یکسـان باشـد، گفت: همـه باید زیر سـایه 
والیـت فقیه جمع شـوند و به دور از هرگونه طیف سیاسـی 
کار کننـد و در انتصاب هـا از آوردن مدیـران اتوبوسـی و 
غیرکارآمـد در رأس جامعـه پرهیز و شایسته سـاالری حاکم 

شود.
شهرسـتان اردسـتان بـا افـزون بـر ۴۳ هـزار نفـر جمعیـت 
واقـع اصفهـان  شـرقی  شـمال  کیلومتـری   ۱۱۸  در 

شده است.

امام جمعه مهاباد اردستان:

عید قربان سند ذبح نفسانیت است

 فرمانـدار شاهین شـهر و میمـه از برگزاری 
کارگاه بررسـی کتـاب »اندیشـه فرهنگـی 
مهـدی  حضـور  بـا  خامنـه ای«  آیـت اهلل 
در  کتـاب  ایـن  نویسـنده  جمشـیدی 

خبـرداد. شاهین شـهر، 
سـید محمدرضـا کاظمی طبـا در گفت وگـو 
بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه فـرا رسـیدن دهـه 
والیـت، اظهار کـرد: کارگاه بررسـی کتاب 
بـا  خامنـه ای  آیـت اهلل  فرهنگـی  اندیشـه 
حضـور مهدی جمشـیدی، خالـق این اثر و 
عضـو هیئت علمـی گـروه فرهنگ پژوهـِی 
پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسالمی ۲۲ 

تیـر در شاهین شـهر برگـزار می شـود.

وی بـا بیـان اینکه کتاب اندیشـه فرهنگی 
روایـت  نخسـتین  خامنـه ای  اهلل  آیـت 
تحلیلـی و منظومـه وار از مواضـع فرهنگی 
پژوهـش  یـک  قالـب  در  انقـالب  رهبـر 
علمی و مسـتند اسـت، افـزود: ایـن کتاب 
مبتنـی بـر دیدگاه هـای فرهنگـِی آیـت اهلل 
خامنـه ای در طـول پنجـاه سـال )از دهـه 
بـا  کـه  اسـت   )۱۴۰۰ سـال  تـا  دپنجـاه 
بـه  بین االذهانـی  و  اسـتداللی  ادبیـات 
و نظم سـازی  بررسـی اضـالع سـاختاری 
فرهنگـی از طریق اندیشـه پردازی و تبدیل 
اندیشـه های  بـه  فرهنگـی  گفته هـای 
فرهنگـی بـا شـش سـال تـالش مسـتمر 

خالـق آن گـردآوری شـده اسـت.
فرمانـدار شاهین شـهر و میمـه بـا اشـاره 
از  راهبـردی  و  تحلیلـی  روایـت  بـه 
و  عناصـر  بـر  مشـتمل  فکـری  منظومـه 
الیه هـای فرهنگـِی متنـّوع و درهم تنیـده 
در ایـن کتـاب، ادامـه داد: کتـاب اندیشـه 
فرهنگـی آیـت اهلل خامنـه ای مجموعه ای 
و  فرهنگـی  توصیه هـای  تجویزهـا،  از 
تحلیل هایـی  و  توصیفـات  بردارنـده  در 
بـا  آن  مطالعـه  بـا  مخاطـب  کـه  اسـت 
و  فکـری  معرفتـی،  زیرسـاخت های 
فرهنگـِی  اندیشـه  عینـی  مصداق هـای 

می شـود. آشـنا  ایشـان 

فرماندار شاهین شهر و میمه خبر داد:

 برگزاری کارگاه بررسی کتاب »اندیشه فرهنگی آیت اهلل خامنه ای«
در شاهین شهر
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Iran exported no sponge iron 
in the first two months of the 
present Iranian calendar year 
(March 21-May 21), according 
to the data released by Iranian 
Steel Producers Association 
(ISPA).
It is while the country had ex-
ported 120,000 tons of the 
product in the first two months 
of the previous year, the ISPA 

data indicate.
As Iranian Mines and Mining 
Industries Development and 
Renovation Organization (IMID-
RO) has previously announced, 
Iran’s export of sponge iron in-
creased 25 percent in the past 
Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), from its 
preceding year.
The IMIDRO’s data put the 

country’s sponge iron export at 
1.055 million tons in 1400, and 
at 843,000 tons in 1399.
Direct reduced iron (DRI), also 
called sponge iron, is produced 
from the direct reduction of 
iron ore (in the form of lumps, 
pellets, or fines) into iron by a 
reducing gas or elemental car-
bon produced from natural gas 
or coal. Many ores are suitable 

for direct reduction.
While Iran is fighting the U.S. 
severe sanctions on its econo-
my, and the country’s different 
industrial and economic sectors 
have been affected by the lim-
itations and difficulties caused 
by the sanctions condition, the 
country’s mining sector is mov-
ing forward noticeably, over-
coming such barriers.
Among the mining sector’s dif-
ferent products, sponge iron is 
an outstanding example, as the 
production of this item is rising 
more and more in the country.
Iranian Mines and Mining In-
dustries Development and 
Renovation Organization, Iran’s 
largest metals and mining hold-
ing, has stated that one of the 
most important reasons for the 
increase in sponge iron produc-
tion in Iran is the establishment 
of new sponge iron plants, add-
ing that in recent years, with its 
new strategy and with the par-
ticipation of the private sector, 
the organization has been able 
to launch several projects to 
produce sponge iron.
Meanwhile, in last July, IMIDRO 
reported that Iran’s Mines and 
Metals Company (MME) has 
established China’s first gas-
based sponge iron production 
unit using the Persian Direct 
Reduction (PERED) technology.
“As the world’s first manufac-
turer of gas-based sponge iron, 
Iran is now transferring the 
technology to the world’s big-

gest steel producer”, IMIDRO 
announced at the time.
The deal for the construction 
of the first gas-based sponge 
iron plant was concluded be-
tween China’s CSTM Company 
and MME Company from Iran 
as the license owner of PERED 
technology.
With a capacity of 300,000 tons, 
the plant has been launched in 
China’s Taiyuan city.
PERED is a new technology 
for producing sponge iron us-
ing natural gas as fuel, which 
according to MME is a mas-
terwork of the Iranian steel in-
dustry and is more efficient and 
effective in all respects such as 
the degree of metallization of 
the product, fuel consumption, 
operating costs and ease of 
operation compared to similar 
technologies.
This technology is already be-
ing used in several production 
units across Iran including 
Shadegan Steel, Miyaneh Steel, 
Neyriz Steel, and Baft Steel 
companies.
The main difference of the 
PERED technology with other 
technologies is the high and 
tangible quality of the sponge 
iron metallization, which has 
been reached above 95 percent 
on the initial day. In other tech-
nologies, however, it is very 
difficult to achieve a degree of 
metallization above 95 percent 
during the first months of a 
unit’s operation.

Sponge iron export at zero in 2 months

Native Americans re-
veal U.S. school hor-
rors

Native American tribal elders who 
used to attend government-fi-
nanced Indian boarding schools 
in the United States have testified 
about the physical and emotional 
abuse they endured at the hands 
of U.S. authorities in a system de-
signed to strip Indigenous Ameri-
cans from their culture and identity.

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

Three Iranian univer-
sities producing most 
employable gradu-
ates

Three Iranian universities were 
listed among the world’s top uni-
versities producing the most em-
ployable graduates, according to 
the Quacquarelli Symonds (QS) 
Graduate Employability Rankings 
2022 report.

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

President: Tehran 
sees no obstacle in 
improving ties with 
Islamabad

Responding to a phone call from 
Pakistani Prime Minister Shehbaz 
Sharif on Saturday evening, Iranian 
President Ebrahim Raisi congrat-
ulated the government and nation 
of Pakistan on the arrival of Eid al-
Adha, saying, “The Islamic Repub-
lic of Iran attaches great importance 
to its relations with Pakistan.
Stating that the current level of 
Tehran-Islamabad relations is not 
in line with the diverse capacities 
of the two countries, the president 
added “We are ready to expand 
relations and increase exchanges 
and cooperation between the two 
countries, especially in the fields of 
energy and agriculture.”
Raisi pointed out that Tehran sees 
no obstacles and restrictions to ex-
pand relations with Pakistan, stat-
ing that regular holding of the Joint 
Commission on Economic Cooper-
ation will pave the way to improve 
the level of relations between the 
two countries.
Expressing satisfaction over re-
ceiving Pakistani pilgrims in the 
holy shrine of Imam Reza in Mash-
had, the president stated, “Iran is 
the best friend of the neighboring 
countries in different situations.”
For his part, Sharif congratulated 
the government and the nation of 
Iran on the arrival of Eid al-Adha. 
The Pakistani premier also sent his 
regards to the Leader of the Islamic 
Revolution and expressed gratitude 
to Iran for extinguishing fire in parts 
of Pakistan’s forests. 
Sharif also appreciated Tehran’s 
warm hosting of the Pakistani pil-
grims to Iran.
The Pakistani prime minister stat-
ed that the relations between Pa-
kistan and Iran have continued for 
centuries beyond the neighborly 
relations, saying that Tehran and 
Islamabad are now enjoying broth-
erly ties. 
Both countries belong to the same 
creed and religion and are part of 
the same family, Sharif said, add-
ing, “I am grateful for Iran’s atten-
tion and efforts to expand relations 
with neighboring countries, includ-
ing Pakistan.”
Emphasizing the need to hold the 
meeting of the joint commission for 
economic cooperation between the 
two countries as soon as possible, 
the Pakistani premier added that Is-
lamabad is interested in expanding 
the exchange of goods and barter 
trade, as well as cooperation in the 
field of energy with Iran.
Concluding his part of the conver-
sation, Sharif underscored that Is-
lamabad seeks the return of peace 
and stability to Afghanistan and the 
improvement of the living condi-
tions of the people of this country, 
as well as providing the ground for 
the return of Afghan refugees to 
their own country.

Nouri denied basic 
rights by Sweden 
kangaroo court

The trial of Iranian national Ha-
mid Nouri in a Swedish court 
is a prime example of human 
rights abuse in the European 
country.
Nouri was arrested at Stock-
holm Airport on November 9, 
2019. The Swedish prosecutor 
charged him with being in-
volved in events dating back to 
34 years ago. The plaintiffs of 
the case are largely members 
of Mujahedin-e-Khalq Organi-
zation (MKO), a notorious an-
ti-Iran terror group.

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

Iran makes 20% 
uranium with new 
centrifuges after 
informing IAEA

Iran announced Sunday that it 
has begun enriching uranium up 
to 20% using advanced centri-
fuges at its Fordo nuclear plant.
Behrouz Kamalvandi, the 
spokesman for Atomic Ener-
gy Organization of Iran, said 
uranium enriched to 20% was 
collected for the first time from 
sophisticated IR-6 centrifug-
es on Saturday. He said Iran 
had informed the UN nuclear 
watchdog about the develop-
ment two weeks ago.

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

Iran: US presence 
only creates inse-
curity in West Asia

Iran’s Foreign Ministry spokes-
man said increased presence 
of the United States in the 
West Asia region will only 
create insecurity in the region 
and further spread terrorist 
activities.

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

Islamic World 
Brimming With 
Motivated Youths

Leader of the Islamic Revo-
lution Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei has sent a message 
to the 2022 Hajj pilgrimage, 
inviting Muslims around the 
world to turn away from what 
leads to “disunity and division” 
while also talking about Islam-
ic awakening and resistance.

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

Kamalvandi: Iran 
Produced 20% 
Uranium

Iran said Sunday it has en-
riched uranium to a purity of 
20-percent, using a cascade 
of advanced centrifuges it 
launched two weeks ago.

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

Biden Regime 
Copying Trump 
Tactics: Sanctions

The U.S. government has im-
posed new sanctions on indi-
viduals and entities which it has 
accused of helping to deliver and 
sell Iranian petroleum and petro-
chemical products to East Asia.

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

U.S.-Led Regional 
Defense System 
Provokes Iran

Iran has officially reacted to a 
U.S.-led plan to build a region-
al missile defense system that 
includes Israel and its onetime 
Arab foes.

Tehran Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agriculture (TC-
CIMA) is going to dispatch a trade 
delegation to Belarus’s capital city of 
Minsk during July 24-30, the TCCI-
MA portal reported.
Comprised of the representatives 

of the country’s private sector, the 
delegation is aimed to explore ave-
nues of cooperation between the two 
countries on the sidelines of the 15th 
Iran-Belarus Joint Economic Com-
mittee meeting.
The Iranian delegation is planned 

to discuss mutual cooperation with 
the Belarusian side in various areas 
including agriculture, food industry 
and machinery, petrochemical and 
chemical, construction materials and 
technical and engineering services, 
medicine and medical equipment, 
transportation and logistics, mineral 
products, and related equipment and 
machinery.
Back in February, TCCIMA Head Ma-
soud Khansari and Ambassador Ex-
traordinary and Plenipotentiary of the 
Republic of Belarus to Tehran Dmitry 
Koltsov met to discuss holding the 
two countries’ Joint Economic Com-
mittee meeting in the summer.
During the meeting, the officials 
stressed the need for promoting bi-
lateral economic ties between the 
private sectors of the two nations 
and explored the conditions for the 
development of trade relations.
Speaking at the meeting, Khansa-
ri mentioned his visit to Belarus in 
2019, saying: “During that visit, 
we had very positive meetings with 
government officials and the private 
sector of Belarus, and it was decided 
that more trade delegations would be 

exchanged between the two coun-
tries; unfortunately, the coronavirus 
pandemic postponed all meetings.”
Referring to the problems created 
by the sanctions in the relations be-
tween the two countries, the TCCIMA 
head added: “Now seems to be an 
important time to take steps to revive 
the past relations and develop them.”
Koltsov for his part praised the per-
formance of the TCCIMA in coopera-
tion with the Belarusian embassy and 
underlined the high potential of the 
private sectors of the two countries 
for cooperation in various areas.
Belarus, as a member of the Eurasian 
Union, could play an important role 
in improving Iran’s trade relations 
with the bloc, he said.
Iran and Belarus had targeted to 
boost their trade turnover to €1 bil-
lion in the near future.
The two countries have signed and 
exchanged numerous agreements 
and memorandums of understanding 
(MOUs) in various areas including 
banking cooperation, educational 
and cultural cooperation, aviation, 
parliamentary, visa, customs, and 
standards.

TCCIMA to dispatch trade delegation to Belarus in late July

Export from Qom province rose 120 
percent in the first three months of the 
current Iranian calendar year (March 
21-June 21), as compared to the first 
quarter of the previous year, a provin-
cial official announced.
Esfandiar Darikvandi, the director-gen-
eral of Qom province’s customs depart-
ment, said that commodities worth $85 
million were exported from the prov-
ince in the three-month period.
He named all kinds of hydrocarbons, 
granules, copper wire, shoes and san-
dals, polyester fibers, industrial dried 
milk, resistant polystyrene and steel 
ingots as the major exported products, 
and Iraq, Afghanistan, UAE, Turkey, 
Pakistan, India, Turkmenistan, Syria, 
Azerbaijan, Georgia, Uzbekistan and 
Russia as the main exported destina-
tions.
The official further announced that 
commodities worth $90 million were 

imported to the province in the first 
quarter of this year, and named basic 
goods required by people, and materi-
als and equipment used in the produc-
tion units as the main imported items.
As previously announced by the head 
of Foreign Trade Office of the province’s 
Industry, Mining and Trade Depart-
ment, export from Qom province rose 

92 percent in the past Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 20), from 
its previous year.
Mojtaba Farhadi said that commodities 
worth $283 million were exported from 
the province in the past year.
He named metal products, rubber and 
plastic items, and foodstuffs as the 
main items exported from the province 

in the past year.
As announced by the head of the Islam-
ic Republic of Iran Customs Adminis-
tration (IRICA), the value of Iran’s non-
oil exports reached $13.69 billion in the 
first three months of the current Iranian 
calendar year, up 21 percent compared 
to the last year’s same period.
Alireza Moghadasi said Iran exported 
27.7 million tons of non-oil commodi-
ties in the mentioned three months.
Meanwhile, some 8.154 million tons of 
goods valued at $12.464 billion were 
imported into the country in the said 
period to register an 18-percent rise 
in terms of value compared to the last 
year’s same quarter.
In total, the Islamic Republic traded 
about 36 million tons of non-oil goods 
worth $25.5 billion with its trade part-
ners in the first quarter of the current 
Iranian calendar year, up 19.5 percent 
in terms of value, Moghadasi said.

Quarterly export from Qom province rises 120% year on year
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 Esteghlal football club completed the 
signing of Tractor forward Peyman Babaei.
The 27-year-old forward is Esteghlal’s sec-
ond forward in the summer transfer.
The Blues have already completed the 
signing of Sajad Shahbazzadeh.
Babaei started his playing career in Trac-
tor football academy in 2011 and joined in 

the Tabriz-based football club after three 
years.
He has also played in Gostaresh Foolad 
and Machine Sazi.
The 2022/23 Iran Professional League 
will start on Aug. 12, according to the Iran 
Football League Organization.
Esteghlal are defending champions.

Esteghlal 
complete 
signing of 
Peyman 
Babaei

Envoy pledges to 
name a street in 
Bolivia after Gen-
eral Soleimani

Bolivian Ambassador to Teh-
ran Romina Guadalupe Perez 
Ramos said on Saturday that 
one of the most important 
streets in her country will be 
named after the IRGC Quds 
Force Commander General 
Qassem Soleimani.
“People in Bolivia are very 
proud of him for fighting with 
the global arrogance,” the en-
voy said, referring to General 
Soleimani.
She made the remarks in a 
meeting with General Soleim-
ani’s daughter in Tehran, IRIB 
reported.
“We are also planning to an-
nounce a sisterhood agree-
ment between Tehran and a 
city in Bolivia,” she added.
On January 3, 2020, Gener-
al Soleimani and Abu Mahdi 
al-Muhandis, the deputy head 
of the Iraqi Popular Mobiliza-
tion Units, were martyred in a 
U.S. drone strike ordered by 
ex-President Donald Trump 
near Baghdad International 
Airport.

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

TPO sends trade 
delegation to Ser-
bia
An Iranian trade delegation led 
by the head of the country’s 
Trade Promotion Organization 
(TPO) has left Tehran for Ser-
bia on Sunday, the TPO portal 
reported.
As reported, the five-day visit 
of the mentioned delegation is 
aimed at developing bilateral 
cooperation, following up on 
issues raised in the two coun-
tries’ Joint Economic Commit-
tee meeting, and planning the 
next round of the committee 
meeting in Iran.
According to the plans made, 
the Chamber of Commerce 
and Industry of Serbia is go-
ing to host a business forum 
on the first day of the trip to 
introduce the business oppor-
tunities of the two countries 
and hold bilateral negotiations 
between the businessmen of 
the two countries.
Also, during the visit, TPO 
Head Alireza Peyman-Pak is 
scheduled to have meetings 
with high-ranking Serbian of-
ficials, including the Minister 
of Foreign Affairs, Minister of 
Agriculture, Minister of Mines 
and Energy, Deputy Minister of 
Trade, and Minister of Finance.
Deputy head of Iran Cham-
ber of Commerce, industries, 
Mines and Agriculture (ICCI-
MA), head of Qazvin Chamber 
of Commerce, and a group of 
businessmen active in various 
fields including medical equip-
ment, tourism, food industry, 
cosmetic products, petro-
chemicals, fertilizer and urea, 
paraffin, furniture and wood 
industries, agricultural prod-
ucts, information technology, 
knowledge-based products, 
etc. accompany the TPO head 
during this visit.

The production and export of by-prod-
ucts at South Pars refineries is going 
to increase, Ahmad Bahoush, the 
managing director of South pars Gas 
Complex (SPGC), announced.
According to Bahoush, with the com-
pletion of liquified natural gas export 
facilities and sulfur export dock at 
South Pars site 2, along with the com-
pletion of natural gas sweetening and 
storage units at this site, the produc-
tion and export of by-products of the 
refineries of the mentioned site is go-
ing to increase.
In an interview with Shana on Sat-
urday, Bahoush stated that last year 
more than 253 million barrels of gas 
condensate were produced in this 
complex and 195 billion cubic meters 
of natural gas was processed.
Referring to the SPGC plans to sus-
tain and increase production in the 
coming years, the official said: “con-
necting all refineries of the complex 
to backup electricity, providing quality 
mechanical spare parts at the right 
time, providing spare export compres-
sors, providing parts related to rotat-
ing equipment, and timely providing 

consumable chemicals are among the 
most important things in the sustain-
ability of production which we plan to 
increase in the coming years.”
He further underlined the significant 
role of the SPGC in meeting domestic 
needs and increasing the export of nat-
ural gas to neighboring countries and 
noted: “Currently, the SPGC’s share in 
the country’s gas production is more 
than 75 percent, and with the produc-
tion and export of by-products such as 
propane, butane, gas condensate and 
granulated sulfur this complex plays 
a very strategic role in the supply of 
such important products as well.”
SPGC is operating 14 gas refineries 
in Southern Iran that are currently 
processing the gas extracted from the 
country’s giant South Pars gas field 
which Iran shares with Qatar in the 
Persian Gulf.
The mentioned gas field covers an 
area of 9,700 square kilometers, 3,700 
square kilometers of which, called 
South Pars, are in Iran’s territorial 
waters. The remaining 6,000 square 
kilometers, called North Dome, are sit-
uated in Qatar’s territorial waters.

SP refineries to increase 
production, export of by-products

 Iran and Qatar have signed a mem-
orandum of understanding (MOU) to 
increase cooperation between the avi-
ation industries of the two countries, 
the spokesman of Iran’s Civil Aviation 
Organization (CAO) announced.
Mir-Akbar Razavi said the MOU was 
signed by CAO Head Mohammad Mo-
hammadi-Bakhsh and President of the 
General Civil Aviation Authority State 
of Qatar Mohammed Faleh Al-Hajri in a 
meeting held in Tehran on Friday, IRNA 
reported.
According to Razavi, during the meeting 
the officials exchanged views on making 
use of Iran’s air capacities for the 2022 
Qatar World Cup. 
The agreement was made following two 
rounds of bilateral talks in Doha and the 

Iranian southern Kish Island.
Based on the MOU, Iranian airlines will 
facilitate the travel of the World Cup 
tourists to Iran during the 2022 Qatar 
World Cup.
Iran has also expressed readiness to 
remove visa requirements for foreigners 
who aim to visit Iran as they visit Qatar 
for the 2022 World Cup.
In February, Iran and Qatar signed six 
MOUs to cooperate in various areas of 
transportation including air and mari-
time as well as in the preparations for 
the World Cup 2022.
The MOUs were endorsed by Iranian 
Minister of Transport and Urban De-
velopment Rostam Qasemi and Qatar’s 
Minister of Transport and Communica-
tions Jassim bin Saif Al Sulaiti in Kish 

Island.
The documents included an agreement 
previously approved by Iran’s President 
Ebrahim Raisi during his visit to Qatar, 
as well as, three cooperation MOUs on 
air transportation, an MOU on maritime 
transportation, and a document on co-
operation regarding Qatar World Cup 
2022.
During his meeting with Qasemi, Al Su-
laiti also expressed his country’s willing-
ness for the expansion of maritime ties 
with Iran’s southern coastal provinces.
He stressed that Iran is one of the most 
important and influential countries in the 
region, saying: “The World Cup 2022 is 
not exclusive to Qatar and we intended 
to use the capacities of all countries in 
the region in this regard.”

Cereal production in Iran is expected to grow 13.5 percent in 2022, while the pro-
duction of such products in the world is seen to drop 0.6 percent, according to the 
United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)’s latest Crop Prospects 
and Food Situation report released on July 8.
Based on the said report, the Islamic Republic is expected to produce 20.3 million 
tons of cereals in 2022, 2.4 million tons more than the figure for the previous year 
in which the total production stood at 17.9 million tons.
“Although crops in center-southern regions of Iran suffered from drier-than-aver-
age conditions, rainfall in the rest of the country was generally favorable, and total 
cereal production is estimated at 20.3 million tons, about three percent below the 

average,” the report said.
Back in May, FAO released a report in which Iran was ranked 43rd in the world in 
terms of food imports despite being the 17th most populous country in the world.
Based on the FAO data, the Islamic Republic of Iran imported only $8.3 billion 
worth of food products in 2020, indicating that Iran is self-reliant in terms of agri-
cultural and food products.
FAO statistics show that industrialized countries were the largest importers of food 
products in the world. 
According to FAO, Iran currently stands among the world’s top producers of ag-
ricultural products.

Iran›s cereal production to rise over %13 in 2022: FAO

Iran, Qatar sign aviation co-op MOU

5 Reasons for the
Importance of Family 

Financial Management 
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.makanulmarifat.com/2022/02/6-reasons-for-importance-of-family.html

Many people believe that the higher the 
income, the better the quality of family 
life will be. But in reality, the amount of 
money you have does not necessarily 
guarantee financial health. Financial 
management is the key to the family’s 
financial resilience.
Families with healthy financial condi-
tions have the potential to achieve more, 
for example, sending their children to 
the highest possible level of education. 
But not only that, there are many other 
reasons why family financial manage-
ment plays such an important role.
The Importance of Family Financial 
Management
Broadly speaking, the scope of finan-
cial management includes the process 
of budgeting, spending, saving, and 
investing wisely. This process itself re-
quires many skills, from building trust, 
communication, to conflict resolution.

Make no mistake, finances that are not 
managed properly will be a source of 
stress in their own right in the family.
Here are some important reasons why 
you need to carry out the financial man-
agement function within the family:
1. Assist in Planning and Meeting Needs
The needs of family life certainly have 
components that are so diverse. This 
applies to both daily and routine needs, 
as well as long-term needs.
Many families only focus on meeting 
routine needs, such as paying for rent 
or house installments, to monthly shop-
ping.
However, with good financial man-
agement, income allocation can begin 
to lead to future needs. For example, 
setting up savings to pay tuition fees 
for children. Do not let when the time 
comes, parents do not have the readi-
ness to cover the costs.

2. Increase Family Cash Flow
Families with good financial manage-
ment can monitor in detail every ac-
count they have. This includes identi-
fying the various sources of additional 
income and expenditure items.
These good habits not only make 
spending more controllable, but they 
can also encourage creativity. Parents 
can start thinking about new sources 
of income without interfering with their 
main source of income.
The family’s cash flow will get better 
with the increase in the amount of in-
come. This increased cash flow will also 
be able to encourage families to start 
investing or increase the investment 
value.
3. Helping Families When Making Big 
Financial Decisions
Along the way, the family may be faced 
with various major financial decisions. 

This decision, for example, is like 
buying a house or sending children 
to school abroad. Of course, this all 
requires mature financial readiness by 
considering the various risks.
Without effective and efficient financial 
management, it is difficult to imagine 
that financial decisions like this will be 
realized.
4. Encourage thrifty behavior in the 
family
Mismanagement of finances in the fam-
ily, one of which starts from wasteful 
behavior or habits, such as shopping 
for goods for reasons of discounts. On 
the one hand, families who make finan-
cial management a priority will tend to 
appreciate the importance of frugality 
and save money for the future.
Saving habits in the family not only af-
fect adults but also help children to start 
liking saving activities.

5. Makes Families Feel Safer
Families who have good financial plan-
ning and management will feel more 
secure in living their days. Not only 
that, but families are also better pre-
pared when they have to face difficult 
times.
Sometimes the economic downturn 
occurs so that income is not always 
stable. Even the shadow of layoffs can 
haunt. Or it could be that other unde-
sirable things happen, for example 
when one of the breadwinners has to 
stop working temporarily because of 
health problems.
Families who are aware of the impor-
tance of the benefits of financial man-
agement will be better prepared to face 
these times. Usually, they already have 
an emergency fund that was collected 
in advance and ready to be used at the 
right time.
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 مریم محسنی  در مدت اخیر 
سخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( از صدور مجوز 
افزایش قیمت لوازم خانگی خبر داد 
و قرار شد افزایش ۱۵ درصدی قیمت 
برای تلویزیون و ۱۰ درصدی برای 
یخچال، یخچال فریزر و ماشین 
لباسشویی و ظرفشویی لحاظ شود. 
به گفته او، قیمت های جدید از اول تیر 

ماه اجرایی می شود.
خرید و فروش لوازم خانگی در بازار 
تقریبًا به صفر رسیده است. دیگر نه 
کاالهای قاچاق ارزان قیمت خریداری 
دارند و نه محصوالت ایرانی، حتی 
کسانی که قصد خرید کاالهای به روز 
قاچاق را داشتند فعاًل دست از خرید 

کشیده اند.
• رکود در بازار لوازم خانگی 

حاکم است
محمدجواد روغنی در خصوص آخرین 
وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار کرد: 
افزایش قیمت تقریباً از سه ماه قبل آغاز 
شده بود و اکنون به طور رسمی تائید 
شد. اوایل امسال درخواست افزایش 
قیمت ها داده شده بود و از همان زمان 
نیز کم وبیش بین ۱۰ تا ۲۵ درصد 
افزایش قیمت در انواع لوازم خانگی 
آغاز شد و اکنون به طوررسمی به 

تصویب رسید.
عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی 
اصفهان افزود: با توجه به شرایط 
اقتصادی، تورم و افزایش قیمت ها، 
استقبال خریداران کاهش چشمگیری 
داشته و این بازار در رکود فرو رفته 
است، در حال حاضر کمتر کسی 
خریدی انجام می دهد مگر آنکه برای 

جهیزیه یا موارد ضروری باشد.
وی بیان کرد: یکی از مهم ترین دالیل 
برای افزایش قیمت ها، حذف ارز 
دولتی و جایگزینی ارز نیمایی برای 
واردات مواد اولیه است، زیرا از زمانی 
که مواد اولیه با ارز چند برابری وارد 

می شود، بر قیمت نهایی تولیدات 
هم تأثیر خواهند گذاشت. همچنین 
توقف واردات باعث شکل گرفتن 
چنین وضعیتی شده است، چراکه با 
وارد نشدن محصوالت لوازم خانگی، 
انحصار به دست محصوالت ایرانی 
افتاده است و در بازار بدون رقیب در هر 

قیمتی تعیین می شود.
روغنی در خصوص میزان تمایل مردم 
به خرید کاالی ایرانی توضیح داد: 
خرید کاالی ایرانی به دلیل خدمات 
پس از فروش و کیفیت قابل قبولی 
که بسیاری از آن ها دارد، مورد استقبال 
قرار می گیرد. اگر افرادی عالقه مند به 
خرید کاالی خارجی هستند، باید توجه 
داشته باشند که به دلیل توقف واردات 
که از سال ۹۶ آغاز و تاکنون هم ادامه 
داشته است، اجناس خارجی موجود در 
بازار، یا به طور غیررسمی وارد کشور 
شده است یا قبل از ممنوعیت وارد 

شده اند.
وی متذکر شد: بر این اساس جنس 
خارجی اگر به طور قاچاق وارد شده 
باشد، معمواًل قابل اعتماد نیست و در 
صورت تمایل هم بهتر است افراد از 

فروشگاه های معتبر خریداری کنند.
• کد شناسه کاال راهی برای 

شناسایی محصوالت قاچاق
همچنین علیرضا قندی نایب رئیس 
اتحادیه صنف فروشنگان و تعمیر 
کنندگان لوازم خانگی استان اصفهان 
اذعان داشت: چند ماهی است که 
بر روی کاالهای ساخت داخل به 
خصوص لوازم خانگی، کد شناسه 
کاال درج می شود که فایده آن، مبارزه 
با قاچاق، ارزیابی کیفیت کاال و ردیابی 

مسیر کارخانه تا مصرف کننده است.
وی افزود: با توجه به اینکه این 
کدگذاری چند ماهی است آغاز شده، 
مسلم است که برخی از کاالهای 
مشابه که قبل از این طرح، به بازار 
آمده اند، فاقد کد شناسه بوده اند که 

شرکت های تولیدکننده می توانند 
بدون نگرانی نسبت به کدگذاری این 

کاالها اقدام کنند.
• بازار لوازم خانگی تحمل 

افزایش قیمت را ندارد
چند روز پیش هم عباس هاشمی 
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران از درخواست افزایش قیمت لوازم 
خانگی به سازمان حمایت خبر داده 
و گفته بود که بازار کشش افزایش 
قیمت ندارد و تولیدکنندگان هم از 
افزایش قیمت استقبال نمی کنند، اما 
باید توان ادامه فعالیت هم داشته باشند.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت لوازم 
خانگی ابالغ نشده است، افزود: به 
صورت شفاهی در مورد تعدیل قیمت 
صحبت کردیم اما هنوز روی عددی 

توافق نکرده ایم.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران در مورد تغییر قیمت لوازم 
خانگی گفت: با توجه به افزایش قیمت 
نهاده های تولید، دستمزد و هزینه های 
جانبی دیگر، تعدیل قیمت لوازم خانگی 
اجتناب ناپذیر است. البته تولیدکنندگان 
راضی به افزایش قیمت نیستند اما در 

حال حاضر تولید به مرحله ضرر رسیده 
است بنابراین چاره ای جز تعدیل قیمت 

نداریم.
• افزایش قیمت لوازم خانگی 
غیر کارشناسانه تنها ضرر 

است
هاشمی در خصوص افزایش ۱۰ تا ۱۵ 
درصدی قیمت لوازم خانگی، بیان کرد: 
به صورت شفاهی صحبت هایی در این 
مورد با ما شده اما هنوز هیچ توافقی 
نکرده ایم و هیچ چیزی به صورت 

رسمی ابالغ نشده است.
وی تصریح کرد: تولیدکنندگان بر 
اساس مستندات و مدارک تعدیل 
قیمت ها را دنبال می کنند و معتقدند 
بهتر است در دو مرحله افزایش قیمت 
صورت گیرد تا شوکی به بازار وارد 

نشود.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران گفت: مسئوالن ذیربط از وزارت 
صمت تا ستاد تنظیم بازار باید بر اساس 
کار کارشناسی، تصمیم بگیرند. قیمت 
لوازم خانگی کاال به کاال فرق می کند، 
بنابراین بدون کار کارشناسی و به 
صورت دستوری نمی توان بازار را اداره 

کرد.
علت  خانگی  لوازم  فروشندگان 
عقب نشینی خریداران را سه عامل 
می دانند، عامل نخست به نوسان 
قیمت دالر بازمی گردد که خرید و 
فروش بسیاری از کاالها را متوقف 

کرد.
انتظار برای به نتیجه رسیدن برجام 
و مذاکرات وین نیز از دیگر عوامل 
تأثیرگذار بر بازار به حساب می آید. تورم 
عمومی حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش 
قیمت محصوالت مختلف نیز بر این 

بازار بی تأثیر نخواهد بود.
در این روزها آنچه به طور خاص بازار 
لوازم خانگی را متأثر می سازد به دخالت 
برخی از برندهای بزرگ در بازار هم 
مربوط می شود، آن طور که فعاالن 
بازار می گویند، پشت پرده افزایش 
غیررسمی قیمت لوازم خانگی به رفتار 
سوء برخی کارخانه ها مربوط می شود. 
در واقع این کارخانه ها با نگه داشتن 
کاال در انبارهای خود عرضه را در 
بازار کاهش داده اند، در چنین شرایطی 
ترجیح متقاضیان هم فعالً عقب نشینی 

از خرید است.
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مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان 
گفت: مردم شریف اصفهان و گردشگران 
می توانند با آغاز عید سعید قربان تا عید سعید 
صفحه  کردن  دنبال  طریق  از  خم  غدیر 
اینستاگرامی مجموعه شهر رویاها از تخفیف ۳۰ 

درصدی بسته خانواده بازی های این مجموعه 
بهره مند شوند.

سعید ساکت در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، ضمن 
تبریک فرارسیدن عید سعید قربان و عید سعید 
غدیر خم، پیرامون برنامه های مراکز گردشگری 
این مجموعه در ایام امامت و والیت، اظهار 
کرد: در راستای یکی از مهم ترین دغدغه های 
شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی سپاهان که 
بهبود شرایط تفریحی مردم و ارتقا سطح کیفیت 
زندگی مردم و جامعه است، این شرکت ویژه 
برنامه تخفیفی ای را از عید سعید قربان تا عید 
سعید غدیر خم برای شهروندان و مردم شریف 

در نظر گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت داشتن عید قربان و عید 
غدیر برای مسلمانان و مردم ایران، افزود: از 

جمله ویژگی های ابرسازه ها و مراکز تفریحی 
شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی سپاهان، 
بهره مندی کامل خانواده ها از این مراکز است به 
گونه ای که مجموعه های تفریحی گردشگری 
صفه، تله کابین، تله سی یژ ناژوان و شهر رویاها 
ساالنه میزبان چندین هزار نفر از خانواده ها است.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان 
با اشاره به مجموعه شهر رویاها به عنوان محل 
تفریحی پرمخاطب و مورد استقبال خانواده ها، 
در تشریح طرح تخفیفی ویژه عید قربان تا 
غدیر، تصریح کرد: مردم اصفهان و گردشگران 
می توانند با دنبال کردن صفحه اینستاگرامی 
dreamsland_isfahan و با نشان دادن آن 
به گیشه خرید بلیت از عید سعید قربان تا عید 

سعید غدیر خم از تخفیف ۳۰ درصدی بسته 
کامل بازی های مجموعه تفریحی شهر رویاها 

بهره مند شوند.
وی پیرامون زمان دقیق برگزاری این طرح 
تخفیفی گفت: طرح تخفیفی عید سعید قربان تا 
غدیر خم از تاریخ ۱۹ تیر الی ۲۷ تیر ۱۴۰۱ آغاز و 

ادامه خواهد داشت.
ساکت تصریح کرد: از آنجایی که رسالت شرکت 
توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
سپاهان در مسیر باهم بهتر بودن است، در این ایام 
مبارک و فرخنده برای مسلمانان، با تمام توان 
آماده ارائه خدمت به شهروندان و گردشگران 
در مراکز تفریحی گردشگری شرکت توسعه 
مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 

شهرداری اصفهان هستیم.

 مریم یادگاری  همایش تجارت آزاد اوراسیا با حضور نمایندگان 
کشورهای عضو تفاهم نامه تجارت آزاد اوراسیا در اتاق بازرگانی اصفهان 
برگزار و مفاد تفاهم نامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تجار و 
فعاالن اقتصادی تشریح شد. میرهادی سیدی، مشاور امور بین الملل و 
توافق نامه های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران و سرتیم مذاکراتی 
ایران در مذاکرات اوراسیا در این همایش گفت: پس از ۲ سال و نیم 
مذاکره در سال ۹۷ یک موافقت نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا 
امضا کردیم که طبق این موافقت نامه، امتیاز واردات حدود ۵۰۰ قلم 
کاال از کشورهای اتحادیه اوراسیا و امتیاز صادرات ۳۹۰ قلم از ایران به 
این اتحادیه اخذ شد. در سال اول اجرای این موافقت نامه صادرات ما 
به کشورهای اوراسیا ۸۲ درصد افزایش پیدا کرد و امروز پس از حدود 

۲ سال و ۹ ماه مجموع تجارت ما با اتحادیه اوراسیا دو برابر شده است.
وی ادامه داد: در صورت تبدیل موافقت نامه پیشین به موافقت نامه 
تجارت آزاد، تعرفه تجارت حدود ۸۰ درصد کاالها میان ایران و اوراسیا 
صفر می شود و روشن است که این امر تأثیر زیادی در تجارت کشورمان 
می گذارد، چون تاکنون توافق نامه ای با این شمول باال نداشته ایم. 
همچنین این توافق نامه در بخش واردات از نظر تعرفه های گمرکی 
به نفع واردکنندگان است؛ بنابراین الزم است تجار و تولیدکنندگان از 
هم اکنون مطالعات خود برای حضور در بازارهای اوراسیا را آغاز کنند تا 

به محض عملیاتی شدن این موافقت نامه تکمیلی، با اطالعات کامل و 
برنامه ریزی اصولی وارد بازار تجارت با این کشورها شوند.

سیدی افزود: مفاد این تفاهم نامه حتی این ظرفیت را ایجاد می کند که 
سرمایه گذاری و تولید مشترک میان دو طرف را توسعه دهد و پتانسیل 

باالیی به واسطه این توافق ایجاد خواهد شد.
مشاور امور بین الملل و توافق نامه های تجاری سازمان توسعه 
تجارت ایران با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد صادرات در جهان تحت 
موافقت نامه هایی از این دست انجام می شود، تصریح کرد: برای مثال 
کشور ترکیه با حدود ۲۱ کشور توافق نامه تجارت آزاد و با تعرفه صفر 
دارد. این رقم هم اکنون برای کشورمان حدود ۵ درصد است و از میانگین 

جهانی عقب هستیم.
وی بیان کرد: پس از انجام ۱۵ دور مذاکره از طریق وبینار و ۵ دور 
مذاکرات حضوری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امیدواریم 
تفاهم نامه جدید را تا سه ماه آینده به امضا برسانیم و سپس پارلمان های 

دو کشور باید آن را به تصویب برسانند.
• حجم مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا می تواند 

بسیار بیشتر شود
آنتون ستینوفسکی، سرتیم مذاکراتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 
پنجمین دور مذاکرات ایران و این اتحادیه نیز در این همایش اظهار 

داشت: امیدوارم همکاری میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و 
ایران به خوبی انجام شود. کشورهای روسیه، بالروس، قزاقستان و 
قرقیزستان، ایران را کشوری قدرتمند و باثبات می دانند و همکاری 

اقتصادی میان آنها می تواند به سود تمام طرف ها باشد.
وی افزود: در سال ۲۰۱۸ توافقی برای تجارت آزاد میان این کشورها 
صورت گرفت و از اکتبر ۲۰۱۹ به بعد پیشرفت های زیادی در تجارت 
میان این کشورها ایجاد شده و کاالهای زیادی وجود دارد که می تواند 

به این توافق نامه اضافه شود.
ستینوفسکی با بیان اینکه تعداد کاالهایی که هم اکنون میان دو طرف 
مبادله می شود می تواند بسیار افزایش یابد، تصریح کرد: برای ایجاد 
تجارت آزاد و رسیدن به تعرفه های کمتر باید فعالیت های بیشتری انجام 

شود و این امر می تواند برای هر دو طرف سودآور باشد.
سرتیم مذاکراتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: برای اجرای کامل 
این تفاهم نامه نیاز به مذاکرات جدیدی بود. در ماه مارس امسال 
تفاهم نامه ای امضا شده که تفاهم نامه اولیه را تکمیل کرده و می تواند 
در آینده کامل تر شود. پروتکل الحاقی به تدوین تفاهم نامه نهایی منجر 
خواهد شد و تمام تالش خود را انجام می دهیم تا بهترین راه حل ها را 

برای مشکالت تجار ایرانی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تالش واقعی ما معطوف به اجرای کامل تفاهم نامه 

است، خاطرنشان کرد: در تمام سطوح سیاسی و اقتصادی تالش 
می کنیم این تفاهم نامه به صورت کامل اجرا شود و تمام فرآیندهای 
تجاری به بهترین شکل تسهیل گردد. در سال ۲۰۱۹ حجم تجارت 
میان دو طرف ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر بود که تا سال ۲۰۲۱ به 
۵ میلیارد دالر رسید. بر این اساس اتحادیه اقتصادی اوراسیا سومین 

کنشگر اقتصادی با ایران بوده است.

ستینوفسکی بیان کرد: حدود ۴ میلیارد دالر از حجم تجارت میان 
دو طرف مربوط به محصوالت کشاورزی بوده و در چند سال اخیر 
تجارت ماشین آالت صنعتی نیز افزایش زیادی داشته است. ایران نیز 
ماشین آالت، مواد فلزی و مواد معدنی به کشورهای اوراسیا صادر کرده 
است. تأکید می کنم که باید نهایت تالش خود را انجام دهیم تا حجم 

تجارت با ایران را افزایش دهیم.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان:

شهررویاها با بسته خانواده، آماده ارائه خدمت به مردم است

همایش تجارت آزاد اوراسیا در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد؛

حذف کامل تعرفه تجارت ۸۰ درصد کاالها میان ایران و اتحادیه اوراسیا

دربازار لوازم خانگی اصفهان چه خبر است؟

رکود و کم رونقی عمده ترین مشتری

به گـزارش خبرنـگار فـوالد در این بازدیـد، رئیس دادگسـتری شهرسـتان 
مبارکه ضمـن قدردانی از تـالش مدیـران و کارکنان فـوالد مبارکه تصریح 
کـرد: به همـراه سـایر همـکاران خـود در فـوالد مبارکه حاضـر شـدیم تا از 
نزیـک به آن هـا خدا قـوت گفتـه و مراتـب قدردانـی و حمایت های خـود را 

ازبزرگتریـن واحـد صنعتی کشـور اعـالم داریم.
حمیدرضـا ابوالحسـنی زارع بـا بیـان این کـه در اصـل ۱۵۶ قانون اساسـی 
تعامل بین سـازمان ها و صنایع به عنوان نقشـه راه در نظر گرفته شده است، 
خاطرنشـان کرد: از این رو در حال حاضر مصمم هسـتیم تا این همکاری ها 

را به بهترین شـکل ممکن تقویت و اسـتمرار بخشیم.
وی در ادامـه با اشـاره به فرمایشـات مقـام معظـم رهبری مبنی بـر اهمیت 
تولید داخـل و نقـش آن در رشـد و ثبـات اقتصادی کشـور تصریح کـرد: در 
شـرایط کنونی که دشـمن اخـالل در فرایند خطـوط تولید صنایع بـزرگ و 
مولدی همچون فـوالد مبارکه را در دسـتور کار خود قرار داده اسـت، مدیران 
و کارکنـان ایـن مراکز بایـد هوشـیارتر از همیشـه و البتـه چنـد گام جلوتر، 
حرکات و دشـمنی های بدخواهـان را بـا اراده آهنیـن خود و تقویـت جریان 

تولید کشـور خنثـی نمایند.
اسـتفاده حداکثـری از دانـش روز در زمینه هـای افزایـش تولیـد و پدافنـد 
غیرعامـل در خطوط شـرکت فوالد مبارکـه و همچنین مقابله بـا جنگ نرم 
دشـمن از دیگر مواردی بود که رئیس دادگسـتری شهرسـتان مبارکه بر آن 
تاکید کـرد و در همیـن خصوص گفـت: نباید فرامـوش کنیم که دشـمنان 
دسـت از دشـمنی بـر نمی دارنـد و بایـد خـود را در همـه مـوارد یاد شـده با 
اسـتفاده از دانـش روز دنیـا بـروز نمائیـم تـا فرایند تولیـد در صنعت کشـور 

همچنـان با قـوت بـه پیش بـرود.
بنابرایـن گـزارش در جریـان این بازدید سـید سـعید رفیعی سرپرسـت امور 
حقوقی فوالد مبارکه نیز ضمـن خیرمقدم به میهمانان و گرامیداشـت هفته 
قوه قضائیه از زحمات عزیزان در داگسـتری و دادسـتانی شهرسـتان مبارکه 
قدردانی کرد وبا اشـاره بـه اهمیت چنیـن بازدیدهایی تصریح کـرد: در حال 
حاضر فوالد مبارکـه با آگاهی کامل از نقش تولید و توسـعه در اشـتغال زایی 
و سـالمت جامعه بر آن اسـت که در توسـعه اقتصادی کشـور بیش از پیش 
نقـش آفرینی نمایـد از ایـن رو در ایـن فراینـد نباید اجـازه بدهیم کـه ایجاد 
موانـع بـرای ایـن صنعت کـه بـه واقـع پیشـران صنعت اسـت، به توسـعه 

اقتصادی کشـورصدمه بزند.

چندی پیش و به مناسبت هفته قوه قضائیه، با حضور 
جمعی از مدیران شرکت فوالد مبارکه از زحمات 
تالشگران عرصه قضا قدردانی و بر تعامل و همکاری فی 

مابین تاکید شد.

 در جریان بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه
صورت گرفت؛

تاکید رئیس دادگستری شهرستان 
 مبارکه بر حمایت حداکثری از

تولید و شرکت فوالد مبارکه

گزارش مدیـر کل غلـه و خدمـات بازرگانـی 
اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه تـا 
بـه اآلن حـدود ۳۰ هـزار تـن گنـدم از 
کشـاورزان خریـداری شـده اسـت که 
نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته 
رشـد ۱۵۰ درصـدی داشـته اسـت، 
گفـت: در اسـتان بـرای خریـد گنـدم 
از ۱ کیلوگـرم تـا ۱ میلیـون تـن آماده 
هسـتیم در ایـن راسـتا ۴۷ مرکـز فعال 

تـا پایـان شـهریور وجـود دارد.
محسـن ضیایـی، مدیـر کل غلـه و 
خدمـات بازرگانـی اسـتان اصفهـان 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـارس در 
اصفهـان پیرامـون سـهم اصفهـان در 
خریـد گنـدم تضمینـی اظهار داشـت: 
بـرآورد سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان بیـش از ۱۰۰ هـزار تـن بـرای 
خریـد اسـت که اگـر ایـن اتفـاق بیفتد 
۴.۵ برابـر سـال گذشـته خواهـد شـد.

وی بـا بیـان اینکـه تـا بـه اآلن حدود 
۳۰ هـزار تـن گنـدم خریـداری شـده 
اسـت که نسـبت به مدت مشـابه سال 
گذشـته رشـد ۱۵۰ درصـدی داشـته 
اسـت، تصریـح کـرد: در اسـتان برای 
خرید گنـدم از ۱ کیلوگرم تـا ۱ میلیون 
تـن آمـاده هسـتیم در ایـن راسـتا ۴۷ 
مرکـز فعـال تـا پایـان شـهریور وجود 
دارد و تـا هر زمانی که نیاز باشـد تمدید 
می کنیم تـا تمام گنـدم کشـاورزان به 

دولـت تحویـل داده شـود.
ضیایـی بـا تاکیـد بـر اینکـه پرداخـت 
وجـه گندم هـا سراسـری اسـت و در 
دسـت هیـچ اسـتانی نیسـت، توضیـح 
داد: روال بـه ایـن صـورت اسـت کـه 
کشـاورز گنـدم خـود را بـه مراکـز 
اسـتان ها تحویـل می دهـد بالفاصلـه 
مشخصات او به بانک کشـاورزی داده 
می شـود و در نهایت بانک کشـاورزی 
تهـران هـر مقـداری کـه دولـت پـول 
آن را شـارژ کنـد بـه نوبـت به حسـاب 

کشـاورزان واریـز می کنـد.
مدیـر کل غلـه و خدمـات بازرگانـی 
اسـتان اصفهـان با بیـان اینکـه طبق 
این مـدل پرداخـت ممکن نیسـت که 
حسـاب یک اسـتان زودتـر از اسـتان 
دیگـر تحویل داده شـود، خاطرنشـان 
کرد: مدت زمـان پرداخت بسـتگی به 
مبلغی دارد کـه دولت شـارژ می کند و 
برنامه ریـزی خاصـی بـرای پرداخـت 
نداریـم زیـرا در دسـت اسـتان ها 

. نیست
وی پیرامـون قیمـت خریـد گنـدم از 
کشـاورزان یـادآور شـد: قیمـت ۱۰ 
هـزار و ۵۰۰ تومـان اصـل خریـد و 
هزار تومـان نیز پـاداش بـرای افرادی 
اسـت که گندم خـود را تحویـل دولت 
دهنـد یعنـی در مجمـوع ۱۱ هـزار و 
۵۰۰ تومـان اسـت و در نهایـت و برای 
فـروش آن نیـز فعـاًل بـا ۲ نـرخ هـر 
کیلوگـرم ۶۶۵ تومـان یارانـه ای نـوع 
یـک و ۹۰۰ تومـان یارانه نـوع ۲ برای 
نـان مـردم بـه نانوایـان تحویـل داده 

. د می شـو

تاکنون ۳۰ هزار تن گندم از 
 کشاورزان خریداری

شده است

 مدیر کل غله و خدمات بازرگانی
استان اصفهان:

خبر روز
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ــاغل  ــاماندهی مش ــار و س ــوه و تره ب ــن می ــازمان میادی ــل س مدیرعام
ــا  ــد ت ــه برگــزاری طــرح عی ــا اشــاره ب شــهری شــهرداری اصفهــان ب
ــد  ــرح از عی ــن ط ــت: ای ــهرداری، گف ــر ش ــگاه های کوث ــد فروش عی
قربــان تا عیــد غدیــر در تمــام ایــن فروشــگاه ها برگــزار و بیــش از ۱۰۰ 
ــدگان  ــه برن ــه یــک دســتگاه خــودروی کوئیــک ب ــزه از جمل قلــم جای

اهــدا خواهــد شــد.
ــژه  ــروش وی ــرح ف ــزاری ط ــوص برگ ــور در خص ــین ماه آورپ امیرحس
بــا عنــوان »جشــنواره عیــد قربــان تــا عیــد غدیــر« در فروشــگاه های 

ــا  ــم ت ــرح از نوزده ــن ط ــرد: ای ــار ک ــان، اظه ــهرداری اصفه ــر ش کوث
ــد. ــد ش ــرا خواه ــگاه ها اج ــام فروش ــاه در تم ــت وهفتم تیرم بیس

وی ادامــه داد: در طــرح عیــد تــا عیــد فروشــگاه های کوثــر، عــالوه بــر 
تخفیف اقــالم پروتئینــی همچــون گوشــت، مــرغ و بوقلمــون، ۲۰ قلم 
کاالی دیگر بــا حداکثــر تخفیــف در اختیــار شــهروندان قــرار می گیرد.

ــاغل  ــاماندهی مش ــار و س ــوه و تره ب ــن می ــازمان میادی ــل س مدیرعام
شــهری شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کــرد: شــهروندان بــا خرید در 
طــرح عیــد تــا عیــد، بــه ازای هــر ۳۰۰ هــزار تومــان خرید یک شــانس 

در قرعه کشــی خواهنــد داشــت کــه جوایــز ارزنــده ای بــرای برنــدگان 
ایــن قرعه کشــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ــر  ــگاه های کوث ــد فروش ــا عی ــد ت ــرح عی ــز ط ــوص جوای وی در خص
شــهرداری اصفهــان اضافــه کــرد: یــک دســتگاه خــودروی کوئیــک، 
۲۰ نیم ســکه بهــار آزادی، ۲۰ ربع ســکه بهــار آزادی، ۱۰ دســتگاه 
دوچرخــه، ۱۰ تخته فــرش ۱۲ متــری، ۱۰ دســتگاه تلویزیــون و ۴۰ بن 
ــه  ــان، از جمل ــون توم ــک میلی ــه ارزش ی ــن فروشــگاه ها ب ــد از ای خری

ــز ایــن طــرح اســت. جوای

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری اصفهان خبر داد:

خودروی کوئیک جایزه 
خرید در جشنواره عید تا 

عید فروشگاه های کوثر
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اروپـا در اولویت قـرار دادن امنیـت انرژی خـود شکسـت خـورده و در نتیجه به 
شـدت به انرژی روسـیه وابسـته مانده و قیمتهـای باالیـی برای نیـرو پرداخت 

می کنـد.
به گـزارش ایسـنا، فرانسـه قصـد دارد شـرکت نیـروی EDF را ملی کنـد. این 
موضوع چنـدان مهم به نظر نمی رسـد زیـرا دولت فرانسـه همین حـاال هم ۸۴ 
درصد از سـهام ایـن شـرکت را در اختیـار دارد. دولت فرانسـه می خواهـد تولید 
هسـته ای در فرانسه را توسـعه دهد و می خواهد شـرکت EDF پول زیادی برای 
نوسـازی پایگاههای متعدد تولیـد نیروی هسـته ای، هزینه کند. دولت فرانسـه 
این شـرکت را بـرای پذیـرش این سیاسـتها تحت فشـار قـرار داده و بـه عنوان 

سـهامدار بزرگ، ایـن خواسـته را احتمااًل پیـش می برد.

اما هیات مدیره شـرکت با مسـئولیت امانـت داری در قبال سـهامداران و سـایر 
تأمین کنندگان سـرمایه، شـرایط دشـواری را برای تصویب یک اسـتراتژی که 
پرریسـک به نظر می رسـد یا از نظـر اقتصـادی رقابتی نیسـت، خواهد داشـت. 
شـرکت EDF واحدی از وزارت دفاع نیسـت بلکه یک شـرکت خصوصی است 
که دولـت فرانسـه، بزرگ تریـن سـهامدار آن اسـت. حداقل این ظاهری اسـت 
کـه می خواهـد بـه سـهامدارانش بدهـد. اگـر فرانسـه بـه دالیـل ژئوپلیتیکی 
یـا اسـتراتژیکی، نیـروی هسـته ای بیشـتری بخواهـد حتی اگـر از نظـر مزیت 
هزینه ای در بازار نداشـته باشـد، نمی توان با ایـن تصمیم مخالفت کرد. مسـئله 
این اسـت که سیاسـت فعلی مسـتلزم این اسـت کـه سـهامداران غیردولتی بار 
امنیت ملی را به دوش کشـیده و ریسـکهای مالی را بـه جان بخرند کـه در واقع 

منحصراً متعلق به دولت هسـتند. فرانسـه با شـفافیت تحسـین برانگیزی با این 
مسـئله برخورد کرده اسـت.

آلمـان مسـیر مخالفـی را در پیـش گرفته اسـت و پس از سـانحه فوکوشـیما، با 
نیـروی هسـته ای در آینده خـود مخالفت کـرد و در نتیجـه در تأمین انـرژی، به 
گاز روسیه وابسته شـد و یک ریسـک را با ریسـک دیگری عوض کرد. یک ماه 
پیش آلمان کنترل شـرکت "گازپروم جرمنیا" که بخش مهمی از زیرسـاخت گاز 
طبیعی اسـت را به دست گرفت. این کشـور اکنون با مشـکل دیگری روبروست 
که عبارت اسـت از افزایش شـدید قیمـت گاز طبیعی بـه دلیل جنـگ اوکراین. 
آلمـان ممکن اسـت کـه الزم باشـد به نجـات مالـی شـرکت یونی پر بـرود که 
بزرگترین شـرکت نیروی این کشـور اسـت یا حتـی بدتـر از آن، اجـازه دهد که 

شـرکتهای نیرو، هزینه های باالی سـوخت را به مصرف کنندگان منتقل کنند.
غول هـای نفتـی قصـد دارنـد قراردادهـای LNG بلندمدت بـا قطر امضـا کنند 
که اجرای آنهـا در سـال ۲۰۲۶ آغاز می شـود. احتمـااًل عرضه جدیـد جایگزین 
عرضه گاز از سـوی گازپـروم خواهد شـد. تنوع سـازی منابع عرضه، ریسـک ها 
را کاهـش می دهـد اما آیـا وابسـتگی به قطـر، یک تصمیم کم ریسـک اسـت. 
زمانی وابسـتگی به گاز روسـیه هم یک تصمیم کم ریسـک به حسـاب می آمد.

بر اسـاس گـزارش اویل پرایـس، زیرسـاخت انـرژی و تأمیـن آن بخش مهمی 
از امنیـت ملی به حسـاب می آیـد. نادیـده گرفتـن جنبه هـای امنیتی سیاسـت 
انـرژی به منظـور صرفـه جویی پـول بیشـتر می توانـد به یک اشـتباه بـزرگ و 

گران بـرای اروپـا تبدیل شـود.

 حمیدرضا آزمند  گزارش اول را مجله فرانسوی »ماریان« 
منتشر کرد تا این مطالبه را کلید زده باشد. حاال فرانسوی ها و 
بیش از همه فرانسوی ها اهالی پاریس معتقدند که برج ایفل 
هم اکنون در شرایط نامطلوبی است چرا که به شدت زنگ زده و 

به تعمیرات اساسی نیاز دارد.
همچنین کارشناسـان در فرانسـه هشـدار دادند که برج ایفِل 
پاریـس بـه عنـوان نمـادی شـهری و یـک بنـای تاریخـی، 
اکنون در وضعیـت بدی قرار دارد و سـازه آن زنگ زده اسـت.

این هـا در حالـی اسـت که بـا ایـن حـال تـا قبـل از المپیک 

۲۰۲۴ پاریـس، این برج مشـهور بـا تخصیص بودجـه ای ۶۰ 
میلیـون یورویـی، فقط رنـگ خواهد شـد.

چندی پیش هم شـبکه خبری سـی ان ان، اخیراً گزارش های 
محرمانه کارشناسـان حاکی از آن اسـت که این بنای نمادین 

در وضعیت بدی قرار دارد و به شـدت زنگ زده اسـت.
این بـرج معـروف ۳۲۴ متـری پاریـس کـه گوسـتاو ایفل در 
اواخـر قـرن نوزدهـم آن را سـاخت، یکـی از پربازدیدتریـن 
مکان های گردشـگری در جهان اسـت که هر سـال پذیرای 

حـدود شـش میلیـون بازدیدکننده اسـت.

یکـی از مدیران بـرج ایفل کـه نخواسـت نامش فاش شـود، 
گفـت: اگر گوسـتاو ایفـل بـرج را می دیـد، سـکته می کرد.

با این حال شـرکتی که مسـئولیت نظـارت و مراقبـت از برج 
ایفـل را بر عهـده دارد، در این زمینـه اظهار نظر نکرده اسـت. 
بـه نوشـته روزنامـه ایندیپندنت، بـرج ایفـل زمانی کـه برای 
اولین بـار برای نمایشـگاه جهانی سـال ۱۸۸۹ سـاخته شـد، 
قرمز رنـگ بـود امـا در سـال ۱۹۰۷، همان طـور که سـازنده 
آن دوسـت داشـت بـا الیـه ای از رنـگ قهـوه ای مایـل زرد 

پوشـیده شد.

وابستگی به انرژی روسیه؛ اشتباهی بزرگ که گران تمام می شود؛

اروپا، نابخشوده ناچار!

 سـامان سـفالگر  تنهـا اندکـی پس از سـفر 
اخیـر جـوزپ بـورل مسـئول سیاسـت خارجـی 
اتحادیـه اروپـا بـه ایـران و رایزنی هـای وی بـا 
مقام های ارشـد ایرانی و متعاقباً اعـام خبِر انجام 
برنامه ریـزی بـرای مذاکـرات غیرمسـتقیم میان 
ایـران و آمریـکا در دوحـه قطـر بـا میانجی گـری 
اتحادیـه اروپـا جهت کاسـتن از سـطح اختافات 
میان تهران و واشـینگتن و در ادامه، تسـهیل روند 
احیای مذاکرات اتمـی وین و درنهایت، دسـتیابِی 
احتمالی به یـک توافق با محوریت احیـای برجام، 
امیـدواری و البتـه خوش بینی های زیـادی در باب 
فعال شـدن مجـدد دیپلماسـی و تعامـل در قالب 
معادلـه مذاکـرات اتمـی ایـران و تقویت شـانس 
دسـتیابی به یک توافق در چهارچـوب روند احیای 

برجـم، مطرح شـد.
بااین حـال، پـس از پایـان گفتگوهـا و مذاکـراِت 
دوروزه دوحـه قطـر، به طـور خـاص مقام هـای 
اروپایـی و آمریکایـی از نـاکام بـودِن مذاکـرات و 
بی نتیجه بـودِن آن خبـر دادنـد. مسـئله ای که بار 
دیگـر اماواگرهـای زیـادی را در مورد سرنوشـت 
معادلـه احیای برجـم ایجـاد کـرده اسـت. در این 
راسـتا به طـور خـاص برخی به طـرح این مسـئله 
می پردازنـد کـه دالیل شکسـت مذاکـرات دوحه 
چـه بـود؟ و آیـا انتخـاب دوحـه به عنـوان محـل 
مذاکـرات، حامـل معانـی خاصـی بـود یـا خیـر؟ 
ازایـن رو، نسـل فـردا در گفت وگـو بـا رحمـان 
قهرمانپور کارشناس سیاسـت خارجی، به بررسی 

پرسـش های مذکـور پرداختـه اسـت.
فاصله معناداری میان مواضع تهران و واشـینگتن 
در چهارچـوب معادلـه احیـای برجـم وجـود دارد؛ 
انتخـاب دوحـه به عنـوان محـل انجـام مذاکرات 
اتمـی، می توانـد حامـل پیام هـای فراوانی باشـد.

رحمـان قهرمانپـور کارشـناس حـوزه سیاسـت 
خارجی در پاسـخ به ارزیابـی خود ازآنچـه در قالب 
مذاکـرات دوحه گذشـت، می گویـد: »ایـن دور از 
مذاکـرات مطابق بـا آنچه جـوزپ بورل مسـئول 
سیاسـت خارجی اتحادیه اروپا در جریان سفر اخیر 
خود بـه تهران اعـام کرد، قـرار بود مقدمـه ای بر 
احیای روند مذاکـرات اتمی وین باشـد و قـرار بود 
که ایران و آمریـکا در چهارچوب مذاکـرات دوحه، 
اختافات دوجانبه اصلـی خود را بـا میانجی گری 

اروپـا حل کننـد و اگـر این کار بـا موفقیـت همراه 
شـد، در این صـورت مذاکـرات ویـن احیا شـود و 
توافق جدیدی جهـت احیای برجم، نهایـی گردد. 
بااین حال، به دلیل بـاال بودن و البته معنـادار بودِن 
سـطح اختافات میان تهران و واشـینگتن، انتظار 
نمی رفت کـه مذاکـرات دوحه نیز نتیجـه خاصی 
را به دنبال داشـته باشـد. درواقع، در شرایط کنونی 
نوعـی پیچیدگـی در قالـب معادلـه اتمـی ایـران 
ایجادشـده که عمًا رفع آن، زمـان و انرژی زیادی 
را می برد. البتـه که آماده نبودِن به ویژه واشـینگتن 
)و البتـه ایران( جهت نشـان دادن انعطـاف درروند 
مذاکـرات نیز خـود بـه مانعـی اساسـی درروند به 
ثمر رسـیدن مذاکـرات تبدیل شـده اسـت. در این 
راسـتا، اگر اراده ای جدی جهت به نتیجه رسـیدن 
مذاکـرات وجود داشـته باشـد، مـن بعیـد می دانم 
کـه احیـای برجـم زمـان زیـادی بگیـرد و خیلی 
زود شـاهِد انعقـاد توافقـی جدیـد در ایـن رابطـه 

خواهیم بـود«.
قهرمانپور به طور خاص انتخاب دوحـه را به عنوان 
محل جدیـد برگـزاری مذاکرات، حامـل پیام های 
مهمی دانسـت که توجه بـه آن ها کامـًا ضروری 

اسـت. وی گفـت: انتخـاب دوحه به عنـوان محل 
جدیـد مذاکـرات از اهمیت زیـادی برخـوردار بود. 
ایـن اهمیـت هـم از ایـن منظـر قابل توجه اسـت 
کـه آمریـکا در رویکـرد جدیـد خـود بـه منطقـه 
خلیج فـارس اعـام کـرده کـه قطـر متحـد 
اسـتراتژیک این کشـور در خـارج از سـازمان ناتو 
اسـت و ایـن مسـئله از اهمیت زیـادی برخـوردار 
اسـت و نشـان می دهـد کـه آمریکایی ها بـه قطر 
اعتمـاِد کامـل دارنـد. از سـوی دیگـر، ایـران هم 
روابـط نزدیک و خوبـی را بـا قطـر دارد و درنتیجه 
هـر دو طـرف از انتخـاب دوحـه به عنـوان مکانی 
جهت حـل اختافـات دوجانبـه رضایت داشـتند.

از طرف دیگـر، ما می دانیـم که ایران درگذشـته با 
وسـاطت عمـان، رایزنی هایـی را با آمریکا داشـته 
اسـت. با توجه بـه تغییرات سیاسـی کـه در عمان 
صـورت گرفـت و فـوت سـلطان قابـوس اتفـاق 
افتاد، شـاید دولت قطـر و امیـر این کشـور رغبت 
بیشـتری را جهـت میانجی گـری در روابـط ایران 
و آمریـکا پیداکرده اند. ضمـن اینکه ازنظـر اعتبار 
بین المللـی نیز این مسـئله بـرای قطـر از اهمیت 
زیادی برخوردار اسـت. چند ماه مانـده به برگزاری 

مسـابقات جـام جهانـی فوتبـال در قطـر، دوحـه 
میزبـان یـک رویـداد سیاسـی بسـیار مهـم شـد 
کـه این مسـئله بـدون تردیـد موجب دیده شـدِن 
هـر چـه بیشـتر قطـر در رسـانه های بین المللی و 
افزایش اعتبار آن گشـت )روندی کـه البته امکان 

دارد همچنـان نیـز ادامه پیـدا کند(.
این کارشـناس سیاسـت خارجـی در پایـان گفت: 
»یک مسـئله دیگـری کـه مطـرح می شـود این 
اسـت کـه امـکان دارد انتخـاب دوحـه به عنـوان 
مـکان برگـزاری مذاکـرات به معنـای توافـق دو 
طـرف )ایـران و آمریـکا( جهـت انجـام مذاکرات 
در مـورد مسـائل منطقـه ای باشـد )بـر اسـاس 
برخـی گمانه زنی هـا(. البتـه در ایـن مـورد هیـچ 
موضع گیـری رسـمی از سـوی ایـران و آمریـکا 
انجـام نشـد و معلـوم هـم نشـد کـه آیـا دو طرف 
تمایلی برای انجام این کاردارند یـا خیر. بااین حال 
ایـن گمانه زنی وجـود داشـت کـه شـاید در قالب 
مذاکرات دوحه، ایـران و آمریکا بخواهنـد در مورد 
مسـائل منطقه ای نیـز مذاکـره کنند و بـه توافقی 
برسند. بااین حال، شکسـت مذاکرات دوحه، تا حد 
زیادی احتمال درسـتِی این گـزاره را کمرنگ کرد.
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 امین رضایـی  همزمان بـا ارائه تخفیف هـای قیمتی روسـیه در بـازار نفت با 
هدف غلبه بر تحریم هـای وضع شـده اروپا و آمریـکا پس از تهاجـم نظامی این 
کشـور بـه اوکرایـن، واردات نفت چین از روسـیه طـی ماه مه گذشـته بـه ۸.۴۲ 
میلیون ُتن رسـیده که در مقایسـه با ماه مشابه سـال گذشـته ۵۵ درصد افزایش 

یافته اسـت.
این در حالی اسـت که عربستان سـعودی با وجود رشـد ۸.۷ درصدی صادرات به 

چین، تأمین کننـده ۷.۸۲ میلیون ُتن از نفـت وارداتی چین در ماه مه بوده اسـت.
گزارش گمـرک چین همچنین حاکی اسـت که چیـن نفت روسـیه را جایگزین 

نفت وارداتـی از آمریـکا، برزیـل، عمان و آنگـوال کرده؛ بـه طوری کـه صادرات 
نفت این کشـورها به چین طی ماه گذشـته میادی بـه ترتیـب ۵۲، ۱۹، ۴ و ۳.۶ 

درصـد کاهش یافته اسـت.
البته از نظـر نرخ رشـد، مالـزی و امـارات عربـی متحـده بـا ۱۱۲ و ۶۸.۷ درصد، 
شـاهد بیشـترین درصد افزایش صادرات نفت به چین در فاصله مـاه مه ۲۰۰۲۱ 

تـا مـه ۲۰۲۲ بوده اند.
مطابق داده های منتشـر شـده از سـوی گمرک چین، این کشـور در ماه گذشـته 
میـادی ۲۶۰ هـزار ُتن نفـت نیـز از ایـران وارد کـرده که نسـبت به مـاه آوریل 

تغییری نکرده اسـت. همچنین مجمـوع واردات نفـت ایران از سـوی چین طی 
سـال جاری میادی به ۵۲۰ هزار تن رسـیده اسـت. البته از این نظر، عربسـتان 
سـعودی با مجموع صـادرات ۳۸.۲۲ میلیون تن نفـت به چین در ۵ ماه نخسـت 
سـال ۲۰۲۲ همچنـان بزرگ ترین تأمین کننده نفت این کشـور اسـت. روسـیه 
بـا ۳۴.۰۲۵ و عراق بـا ۲۳.۵۴ میلیـون تن صـادرات نفت بـه چیـن در رتبه های 
دوم و سـوم قرار دارند. البتـه بر پایه این گـزارش، واردات گاز طبیعی مایع روسـیه 
)LNG( بـه چیـن نیـز در مـاه مه بـه حـدود ۴۰۰ هـزار تن رسـیده اسـت که ۵۶ 

درصد بیشـتر از ماه مشـابه سـال ۲۰۲۱ است.

تحریم ها معلم 
خوبی برای 
روس ها بودند

سبقت روسیه از عربستان در 
صادرات نفت به چین

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

کشته شدن »شینزو آبه« نخست وزیر 
سابق ژاپن به ضرب گلوله؛

آخرین سامورایی 
ترورشد

• اپیزود پایانی سریال استعفاهای کابینه جانسون استعفای 
خودش بود

جانسون ۵۸ ساله که به دنبال استعفای سریالی اعضای کابینه اش، روز پنجشنبه 
اعام کرد که از رهبری حزب محافظه کار بریتانیا کناره گیری می کند، جذاب ترین 
و جنجالی ترین سیاستمدار بریتانیایی در نسل خود بوده است؛ رهبری که بریتانیا را 
از اتحادیه اروپا خارج کرد. او در دانشگاه آکسفورد به عنوان رئیس اتحادیه آکسفورد 
انتخاب شد و اجراهای منحصربه فردش در مسابقه بی بی سی، نشان از جاه طلبی 
او داشت. اگرچه جانسون کار خود را به عنوان یک روزنامه نگار و یک گزارشگر 
در روزنامه دیلی تلگراف آغاز کرد؛ اما او اهداف بزرگ تری را در سر می پروراند 
و در سال ۲۰۰۱ به عنوان نماینده پارلمان برگزیده شد. جانسون اما از آنچه در 
عالم روزنامه نگاری خوانده بود، در زندگی سیاسی اش بسیار بهره گرفت و با ارائه 
چهره ای متفاوت از خود، چه به لحاظ ظاهری و چه رفتاری، توجهات را به سمت 

خود جلب کرد.
• شهردار لندن در سال 2008 نخستین دستاورد انتخاباتی بزرگ 

جانسون
نخستین دستاورد انتخاباتی بزرگ جانسون، انتخاب شدن به عنوان شهردار لندن 
در سال ۲۰۰۸ بود. برگزاری موفق بازی های المپیک ۲۰۱۲ و ادعای او مبنی بر 
کاهش جرائم خشونت آمیز در دوران مسئولیت اش، از مهم ترین اقدامات او در 

این مقام بودند.
• حمایت از کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

در سال ۲۰۱۶ جانسون از کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت کرد و البته 
صراحتاً اظهار داشت که این حرکت، به هیچ وجه حرکتی ضِداروپایی نیست. پس از 
رفراندوم و انتخاب ترزا می به عنوان نخست وزیر، جانسون که به مقام وزیر خارجه 
بریتانیا رسیده بود، تاش کرد تا استراتژی بریتانیای جهانی را پیش ببرد؛ تاشی که 
البته چندان در آن موفق نبود و متحدان اروپایی او به واسطه حمایت اش از برگزیت، 
اعتماد چندانی به او نداشتند. به دنبال رونمایی ترزا می از توافق برگزیت در سال 
۲۰۱۸، جانسون از وزارت خارجه استعفا داد و به رهبر کمپین مخالفت با توافق 
تبدیل شد و به دنبال برکناری می از سمت خود، به عنوان نخست وزیر انتخاب شد.

• جانسون یکی دیگر از قربانیان بزرگ همه گیری بود
ماه های ابتدایی نخست وزیری جانسون، ماه هایی شلوغ بود و او حتی تهدید کرد 
که بدون توافق از اتحادیه خارج خواهد شد و به دنبال مخالفت نمایندگان مجلس 
با او، پارلمان را به طور موقت تعطیل کرد. او این کار را یک بار دیگر در اکتبر ۲۰۱۹ 
انجام داد و در همان زمان با اتحادیه اروپا به توافق رسید. به دنبال ترک اتحادیه 
اروپا توسط بریتانیا در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰، او قول های بزرگی به مردم کشورش داد؛ اما 
بروز همه گیری ویروس کرونا، برخی از برنامه های او را متوقف کرد. نقض مقررات 
قرنطینه اما همان چاهی بود که جانسون نتوانست از آن بگریزد و بهای گزافی را 
بابت عدم صداقت اش پرداخت و مقامی را که بیش از دو دهه برای آن برنامه ریزی 

کرده بود از دست داد.

 امیر رضا مهرداد  بیست سال پیش، بوریس جانسون، 
سردبیر وقت مجله Spectator، میزبان یکی از مسابقات 
سرگرم کننده بی بی سی بود و به عنوان مجری، به اهمیت 
جذاب و سرگرم کننده بودن مسابقه واقف بود و حتی 
برخی قوانین مسابقه را فدای این جذابیت می کرد؛ 
رویه ای که او در زندگی سیاسی اش نیز در پیش گرفت و 
آنقدر ادامه داد تا دل همه را زد و ناچار شد دِم دِر پالک 10 

خیابان داونینگ غزل خداحافظی را بخواند.

گزارش

خواندن غزل خداحافظی دِم دِر پالک 10 خیابان داونینگ

 ترامپ بریتانیا
وادار به استعفا شد!

 مرضیه رابهی  خبری کــه خیلی زود در 
فضای مجازی منتشر شد فیلم ترور »شینزو 
آبه« نخست وزیر سابق ژاپن بود، فیلمی کوتاه 
و صحنه هایی عجیب که بعید می دانستیم 
شاهد آن باشــیم. خبری که زود تأیید شد. 
شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن، روز جمعه 
۸ ژوئیه )۱۷ تیر( در شــهر »نارا« این کشور 

هدف شلیک گلوله قرار گرفت و درگذشت.
اوباما در بیانیه ای نوشت: من از ترور دوست 
و شریک دیرینه ام آبه در ژاپن شوکه و 
ناراحت هستم. نخست وزیر سابق آبه هم 
به کشوری که در آن خدمت می کرد و هم 
به اتحاد خارق العاده بین ایاالت متحده و 
ژاپن اختصاص داشت. اوباما از آبه نوشت: 
تقویت  برای  که  را  کارهایی  »همیشه 
اتحادمان انجام دادیم، تجربه تکان دهنده 
سفر باهم به هیروشیما و پرل هاربر و لطفی 
که او و همسرش آکی آبه به من و میشل 
نشان دادند را به یاد خواهم آورد. من و میشل 
عمیق ترین تسلیت خود را به مردم ژاپن که در 
این لحظه دردناک بسیار در افکار ما هستند، 

ابراز می کنیم.
مایک پامپئو، وزیر امور خارجه ترامپ نیز در 
مصاحبه ای با فاکس نیوز، آبه، را شریکی 

بی نقص برای ایاالت متحده توصیف کرد.
وی افزود: »بسیار متأثرکننده و خطرناک 
است که چنین رهبر جهانی ترور شده است 
درحالی که او در حال ایراد سخنرانی برای 
کارزار انتخاباتی بود. این موضوع چیزی است 
که همه ما باید تحت عنوان خشونت سیاسی 

نسبت به آن آگاه باشیم.«
پامپئو در ادامه گفت: »من به خوبی او را 
می شناختم. هنگامی که سال ۲۰۱۵ در کنگره 
بودم، برای اولین بار او را دیدار کردم درست 
زمانی که او در یک نشست مشترک سخنرانی 
کرد. و البته، زمانی که رئیس سازمان سیا بودم 

او را بهتر شناختم.«
این وزیر خارجه سابق خاطرنشان کرد که 
آبه فردی بی ریا بود و یادآور شد که او همیشه 
صراحتًا می گفت: »مایک، این چیزی است 
که ما روی آن کار می کنیم، این چیزی است 
که به آن نیاز داریم، این ها کارهایی است که 

می توانیم برای کمک به شما انجام دهیم.«
او بر اهمیت آبه در خصوص مبارزه با چین 
تأکید کرد و گفت: شینزو آبه شریک بی نقصی 
برای ایاالت متحده بود؛ شریکی که باهم در 
خصوص اقتصاد و بازدارندگی چین شروع به 
همکاری کردیم. دلم برای او تنگ خواهد شد 
و مهم تر از همه جهان دل تنگ او خواهد شد.«

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در 
واکنش به این حمله گفت که ایاالت متحده 
از تیراندازی به شینزو آبه عمیقًا نگران 
است. بلینکن در نشست گروه ۲۰ در بالی 
به خبرنگاران گفت: »این لحظه بسیار بسیار 
غم انگیزی است.« وی اضافه کرد: »ما از 

وضعیت او اطاعی نداریم.«

قطر مهره معتمد دو سوی میز
چرا دوحه هنوز و همچنان گزینه مهمی برای احیای مذاکرات برجام است؟

فرانسوی ها در پی تعیمر فوری برج ایفل:

نماد اروپا نیازمند مرمت آنی است

عکس خبر

حجاج و زائران ایرانی 
برای احرام بستن پس 

از ذکر تلبیه در مسجد 
شجره برای انجام 

عمره تمتع به سمت 
مکه حرکت می کنند

حرم حضرت 
محمد)ص( پیامبر 

اسالم در مسجدالنبی 
مدینه منوره

مراسم نماز عید 
قربان؛ کانادا، تورونتو



رئیس اتحادیه فروشـندگان خـودرو اصفهان بـا اعتقاد 
بـر اینکـه سیاسـت قرعه کشـی خـودرو بـرای مهـار 
قیمت هاسـت، گفـت: هنـوز تکلیـف واردات خـودرو 
نامشـخص اسـت و مشـتریان در انتظار واردات خودرو 
هسـتند و معامالت خودروهای خارجی در رکود اسـت.

علیرضـا جلوانـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره به 
رکود شـدید بازار خـودرو، اظهار کـرد: اصـاًل نمی توان 
میانگیـن دقیقی بـرای تغییـر قیمت خودرو مشـخص 
کنیم و با تغییـرات و نوسـانات نـرخ ارز، قیمـت خودرو 
باال و پایین می رود، سـپس سیاسـت قرعه کشی اعالم 

می شـود و دوباره بـازار بـه رکود مـی رود.
وی ادامـه داد: طـی چنـد هفته گذشـته قیمـت خودرو 
تقریبـاً ثابـت و نوسـانات آن در حـدود ۲ تـا ۳ میلیـون 
تومـان بـوده و در ایـن مـدت خریـد و فروشـی انجـام 

نمی شـود.
رئیس اتحادیـه فروشـندگان خـودرو اصفهان بـا بیان 
اینکه قطعـاً نتیجه مذاکرات بـر بازار خودرو و نوسـانات 
آن اثرگـذار اسـت، اضافـه کـرد: از سـوی دیگـر هنوز 
تکلیف واردات خودرو نامشـخص اسـت و مشتریان در 
انتظـار واردات خودرو هسـتند و معامـالت خودروهای 

خارجـی در رکود اسـت.
وی همچنیـن گفـت: یکـی از دالیـل افزایـش قیمت 
خـودرو، تولیـد پایین شـرکت های خودروسـاز اسـت و 
اکنون با عرضه پاییـن و افزایش تقاضا مواجه هسـتیم.

جلوانی درباره سیاست قرعه کشـی خودرو و تأثیر آن در 
بازار نیز، توضیـح داد: این گونه سیاسـت ها بـرای مهار 
قیمتی بـازار خـودرو اسـت و یـک روز اعالم می شـود 

قرعـه کشـی خـودرو داریـم، بنابرایـن مصـرف کننده 
نیز تا زمان مشـخص شـدن نتایج قرعه کشـی خودرو 
منتظـر می مانـد تـا در صـورت داشـتن شـانس برنده 
شـدن حـدود ۱۰۰ تـا ۱۱۰ میلیـون تومـان سـود کند، 
اما متأسـفانه بعـد از اعـالم نتایج مشـخص می شـوند 
برنـدگان رزرو شـده اند و به نوعی امـروز بازار خـودرو تا 

تأییـد نهایـی آنهـا در رکود رفته اسـت.
وی تاکیـد کـرد: سیاسـت قرعه کشـی خـودرو بـرای 
جلوگیـری از افزایـش قیمت هاسـت، چراکه ایـن بازار 
دیگـر گنجایش بیشـتر ایـن افزایش قیمـت را نـدارد.

رئیـس اتحادیـه فروشـندگان خـودرو اصفهـان البتـه 
گفت: دقیقـاً زمانـی که بـازار خـودرو اندکی افزایشـی 

می شـود، همـه خریـدار می شـوند و از زمانی کـه رکود 
جزئـی در بـازار حاکم شـد، همه فروشـنده می شـوند و 
حتی مصـرف کنندگان واقعـی نیز جرات خریـد ندارند.

وی گفـت: البته امروز همانند سـال های گذشـته دیگر 
افـراد بـه قصـد سـرمایه گذاری خریـد خـودرو ندارند و 
خریـداران بیشـتر مصـرف کننـده واقعـی هسـتند که 

بـه دنبـال معاوضـه خـودرو خـود هسـتند و از راه های 
مختلفی همچون قرعه کشـی خـودرو اقـدام می کنند.

جلوانـی به قیمـت انواع خـودرو اشـاره کرد و گفـت: در 
حـال حاضـر در بـازار اصفهان قیمـت خـودرو کوییک 
معمولی ۲۱۱ میلیون تومـان، کوییـک آر ۲۲۰ میلیون 
تومان، تیبـا دو ۲۰۷ میلیـون تومان، ۲۰۶ تیـپ دو ۳۰۶ 
میلیـون تومـان، پـارس تیوفایـو ۳۷۵ میلیـون تومان، 
پارس سـال ۳۲۰ میلیون تومان، پارس سـال سفارسی 
۳۳۳ میلیون تومـان، پـارس ای آل ایکس ۴۳۵ میلیون 
تومـان، ۲۰۷ دنـده ای ۴۰۰ میلیون تومان، ۲۰۷ سـقف 
شیشـه ای ۴۱۰ میلیون تومان، رانا پـالس ۳۰۰ میلیون 
تومـان، سـمند ۳۱۰ میلیـون تومـان، پرایـد مـدل ۹۸ 
حـدود ۱۹۰ میلیـون تومان و پرایـد وانـت ۱۸۰ میلیون 

تومان اسـت.
وی همچنین دربـاره بـازار خرید و فـروش خودروهای 
خارجی، اظهـار کرد: بـه دلیل عوارض سـنگین واردات 
خودروهـای خارجی، ماشـین های باالی یـک میلیارد 
در بازار بـد معامله می شـود و خرید و فروش آن توسـط 

افـراد خاص اسـت.
رئیس اتحادیه فروشـندگان خـودرو اصفهـان توضیح 
داد: بیشـتر معامـالت خودروهـای خارجـی، مربوط به 
خودروهـای دسـت دوم اسـت، همچنیـن معامـالت 
خودروهای دسـت دوم ایرانی تا زیر ۲۰۰ میلیون تومان 
اسـت و اگرچه مشـتری خودروهای صفر ایرانی در بازار 
اسـت، اما بـه دلیـل اینکـه تولیـدات کم شـرکت های 
خودروسـاز، این محصول زیـاد در بازار نیسـت تا بتوان 

به سـرعت معاملـه کنیم.

گونـــاگون
سه شنبه 21 تیر 1401  | شمـاره 1099

ISFAHAN
N E W S

www.esfahan-news.com

08
فرماندار اصفهان در بازدید سرزده از بیمارستان غرضی گفت: با توجه به اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

بازدید صورت گرفته، باید کمک کنیم تا مشکالت موجود در خصوص تأمین 
اجتماعی، مجموعه بیمارستان و همچنین نارضایتی احتمالی بیماران رفع شود.
محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در بازدید سرزده از بخش های مختلف 
بیمارستان دکتر غرضی اصفهان، با بیان اینکه بازدیدهای میدانی در نوع 
ارزیابی مدیران بسیار تأثیرگذار است، اظهار داشت: با توجه به بازدید صورت 
گرفته از بیمارستان دکتر غرضی، باید کمک کنیم تا مشکالت موجود در 
خصوص تأمین اجتماعی، مجموعه بیمارستان و همچنین نارضایتی احتمالی 

بیماران مرتفع گردد.
وی ارائه خدمات بیمارستانی در بیمارستان دکتر غرضی را مثبت ارزیابی و 
عنوان کرد: در اکثر بخش های این بیمارستان، بیماران و همراهان آنان از 

ارائه خدمات ابراز رضایت کردند و دیگر بخش ها نیز نیازمند توجه ویژه است.
احمدی افزود: توجه به تعداد کادر پزشکی خصوصاً در بخش های آزمایشگاهی 
و رادیولوژی در این بیمارستان، از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید 

برنامه ریزی های الزم در این خصوص صورت پذیرد.
فرماندار اصفهان با بیان اینکه پرسنل بیمارستان ها مجاهدینی هستند که 
برای احیای بیماران و سالمت آن ها تالش می کنند، اظهار داشت: اهتمام 
ویژه کادر بیمارستان دکتر غرضی به رفع مشکالت بیماران و اذعان بیماران 
و همراهان آن ها بر این امر، شایسته تقدیر است. وی افزود: کمبودهایی نیز در 
این بیمارستان مشهود است که مسؤوالن بیمارستان درصدد رفع آن ها هستند 
تا سطح رضایتمندی مراجعین به این بیمارستان که بیش از ۹۵ درصد از آن ها 

بیمه شدگان یا بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند، افزایش یابد.

بازدید سرزده فرماندار اصفهان از بیمارستان دکتر غرضی

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری اصفهان گفت: 
روزانه تخلفات شهری را در این 
کالن شهر رصد و پیگیری می کنیم 
تا بتوانیم اصفهانی عاری از این نوع 

تخلفات را داشته باشیم.
• رصد 24 ساعته و پایش 

شهر 
روح اله ابوطالبی در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: مأموران 
رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان به صورت ۲۴ ساعته با 
رصد و پایش شهر ضمن تذکر به 
متخلفان نسبت به اجرای وظیفه 
تا  می کنند  اقدام  قانون  وفق 
شهروندان هیچ گونه مزاحمتی 

نداشته باشند.
• سد معبر یکی از بیشترین 

آمار تخلفات شهری
وی سد معبر را یکی از بیشترین آمار 
تخلفات شهری در فصل بهار عنوان 
کرد و افزود: در این ارتباط تذکرات 
الزم به اصناف داده شده است و 
جلسات متعددی با اتحادیه های 
مربوطه برگزار کردیم تا با استفاده 
از توان کسبه، نسبت به رفع سد 
معبر در پیاده روها اقدام شود و ایجاد 
مزاحمتی برای شهروندان اصفهان 

نداشته باشند.
مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات 
با  اصفهان  شهرداری  شهری 
بیان اینکه تعامالت انجام شده 
با اتحادیه ها باعث شده است که 
برخورد قهری با هیچ کسبه ای 
نداشته باشیم، گفت: با اصنافی که 
اصرار به استنکاف از قانون دارند، 
برخورد قهری انجام شده است و در 
این راستا اقدام به پلمب و همچنین 

دریافت تعهد محضری می شود.
آمار  افزایش  به  اشاره  با  وی 
تکدی گری در فصل بهار، گفت: 
طبق مصوبه شورای عالی اداری، 
به  نیاز  تکدی گری  پدیده  رفع 
همکاری ۱۲ ارگان دیگر نیز دارد 
و شهرداری به تنهایی قادر به رفع 
این معضل اجتماعی از سطح شهر 

نیست.
ابوطالبی با اشاره به تکدی گری 
شبکه ای در اصفهان، افزود: اکثر 
کودکان کار و متکدیان، افراد 
تحت  که  هستند  اجیرشده ای 
شده  ساماندهی  شبکه  یک 
فعالیت می کنند و این بین کمک 
شهروندان به متکدیان باعث اضافه 
شدن جمعیت آنها در اصفهان و 

افزایش آمار تکدی گری می شود.
مورد  در  شهرداری   •
متکدیان به وظایف ذاتی 

خود عمل می کند 
وی با بیان اینکه شهرداری در 
جمع آوری متکدیان به وظایف ذاتی 
خود عمل می کند، تاکید کرد: بهتر 
است شهروندان کمک های خود 
به افراد نیازمند را از طریق دستگاه ها 
و متولیان قانونی و مشخص شده 
این حوزه از جمله کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و خیریه های دارای 

مجوز قانونی ارائه کنند.
مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری اصفهان افزود: 
شهرداری در راستای جمع آوری 
متکدیان برنامه ریزی منسجمی 
کرده است که امیدواریم با همکاری 
دیگر  و  اصناف  شهروندان، 
دستگاه ها بتوانیم به شهری عاری 

از تخلفات شهری دست یابیم. 

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

برای داشتن اصفهانی 
بدون تخلف شهری 

تالش می کنیم

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری اصفهان:

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان:

خریداران جرأت خرید ندارند

 پریسـا جمدی  چرا انسـان گریـه می کنـد؟ محققـان دریافته اند که 
گریه هم برای جسـم و هم روح و ذهـن می تواند مفید باشـد. و این مزایا 
با اولین گریه انسـان در هنگام تولد شـروع خواهد شـد. بـرای اطالعات 

بیشـتر در مورد فواید گریـه این مقالـه را مطالعه کنید.
1. بدن را سـم زدایی می کند: سـه نوع مختلف اشـک وجود دارد: 
اشـک رفلکس، اشـک های پایه ای، اشـک احساسـی. اشـک رفلکس، 
غبـار و آلودگـی ماننـد دود و گـردو خـاک را از چشـم ها پـاک می کنـد. 
اشـک های پایه ای چشـمهای شـما را روان می کننـد و از آنها محافظت 
می کنند. اشـک های احساسـی نیز مزایای زیادی برای سـالمتی دارند. 
در حالـی که اشـک های پایه حـاوی ۹۸ درصد آب هسـتند، اشـک های 

احساسـی حاوی هورمون های اسـترس و سـایر سـموم هستند.
2. باعـث خودتسـکینی می شـود: گریـه یـک راه حلـی بـرای 
خالی کردن و تسـکین دادن خود اسـت. بـه گفته محققـان، گریه کردن 
باعث فعـال شـدن سیسـتم عصبـی پاراسـمپاتیک می شـود. سیسـتم 
عصبـی پاراسـمپاتیک بـه هضـم غـذا و آرامـش بـدن کمـک می کند. 
البته بایـد بدانید کـه اثرات مثبـت ناشـی از گریه کـردن فـوری نمایان 
نمی شـوند. چندین دقیقـه پس از گریـه طول می کشـد تا متوجـه نتایج 

مثبـت گریه شـوید.
3. درد را کاهـش می دهـد: گریـه کردن بـه مدت طوالنـی باعث 
آزاد شـدن اکسی توسـین و اپیوئیـد انـدوژن، کـه بـا نـام اندورفیـن نیز 
شـناخته می شـود، خواهد شـد. ایـن مـواد آزاد شـده باعث کاهـش درد 
فیزیکی و روحـی می شـوند. زمانی کـه اندورفیـن در بدن آزاد می شـود 
بدن ممکن اسـت به مرحله ای از بی حسـی برسـد. اکسی توسـین نیز به 

ایجـاد احسـاس آرامش و سـالمت بـدن کمـک می کند.
4. خلق وخـو را بهبـود می بخشـد: گریـه، بـه خصـوص گریه 

بلند، عالوه بـر کاهـش درد، باعـث بهبود خلق وخـو نیز می شـود. گریه 
بلند همـراه با هق هـق می تواند باعث شـود کـه هوای خنک استشـمام 
کنید. تنفـس در هوای خنـک می تواند بـه تنظیم و حتـی کاهش دمای 

مغز شـما کمک کنـد. در نتیجـه، باعث بهبـود خلق وخو خواهد شـد.
5. باعث جلـب توجه دیگـران می شـود: وقتی خیلـی ناراحت 
هسـتید، بـا گریـه می توانیـد بـه بقیـه بفهمانید کـه نیـاز بـه حمایت و 
پشـتیبانی دارید. درسـت ماننـد دوران کودکی کـه با گریه نظـر دیگران 
را جلـب می کردیـم. اکثر اوقـات با ایـن کار توجـه و حمایت دیگـران را 

جلـب خواهیـد کرد.
6. غم و انـدوه را کاهـش می دهد: سـوگواری یک فرآیند اسـت 
کـه شـامل غـم و انـدوه، بی حسـی، گنـاه و خشـم می باشـد. گریـه در 
طول دوران سـوگواری بسـیار مؤثر و مفید اسـت و حتی به شـما کمک 
می کند تـا با غـم از دسـت دادن عزیزانتان نیـز کنار بیایید. هر شـخصی 
بـه روش مختلفـی بـا سـوگواری کنـار می آیـد. در صورتی که بـه طور 
مداوم و زیـاد گریه می کنیـد و گریه باعث ایجـاد اختـالل در روند عادی 

زندگی شـما شـده، باید به تراپیسـت مراجعـه کنید.
7. باعـث ایجـاد تعـادل احساسـی و عاطفـی می شـود: 
گریـه تنهـا در واکنش بـه غم و انـدوه نیسـت، بلکـه گاهی فـرد از فرط 
خوشـحالی یا تـرس گریـه می کنـد. محققان بـر ایـن باورند کـه گریه 

می توانـد بـه ایجـاد تعـادل احساسـی و عاطفی فـرد کمـک کند.
8. بـه نفس کشـیدن کـودک کمـک می کنـد: نـوزاد پـس از 
بیـرون آمـدن از رحـم، اولیـن کاری کـه می کنـد گریه اسـت. نـوزادان 
اکسـیژن خـود را در داخـل رحـم از طریق بنـد نـاف دریافـت می کنند. 
هنگامـی که نـوزاد به دنیـا می آیـد، خـودش باید بـا بینی نفس بکشـد. 

گریـه اولیـن واکنش نـوزاد پـس از آمـدن به ایـن دنیا اسـت.

گریـه همچنین بـه خـارج شـدن هرگونـه مایـع اضافـه در ریه ها، 
بینـی و دهـان نـوزاد کمـک می کند.

9. بـه خـواب کـودک کمـک می کنـد: گریـه باعث 
بهبـود خـواب شـب در کـودکان می شـود.

• چه زمانی باید به دنبال کمک باشید؟
گریـه در پاسـخ بـه موضوعـات خوشـحال کننـده یـا ناراحتی 
کننده کامـاًل طبیعی اسـت. اگـر احسـاس می کنید که نیـاز به 
گریـه دارید اصاًل خجالـت نکشـید و گریه کنید. امـا گریه بیش 

از حد کـه باعـث ایجـاد اختـالل در روند عـادی زندگـی روزمره 
شـود، غیر طبیعی اسـت و نیاز بـه مداخلـه تراپیسـت دارد. چرا که 

ممکن اسـت این عالئم نشـان دهنده افسـردگی باشـند. عالئم 
دیگر افسـردگی عبارتند از: احسـاس غم و اندوه یـا ناامیدی، 

احسـاس تحریک پذیـری یـا سـرخوردگی، تغییـرات در 
اشـتها یا کاهش وزن یـا افزایش وزن، کمبـود انرژی، 

مشـکل کـم خوابـی یـا خـواب بیـش از حد، 
دردهـای غیـر قابـل توضیـح، فکر مـرگ یا 

خودکشـی.
• نکته پایانی

گریه خوب اسـت و بـرای بدن مفید اسـت. 
اگـر فکـر می کنیـد نیـاز بـه گریـه کردن 
دارید حتمًا گریـه کنید. گریـه یک روش 

طبیعی بـرای ابراز احساسـات اسـت.
https://www.healthline.
com/health/benefits-of-
crying#takeaway

نایب رئیس هیئت مدیره سـازمان بـورس و اوراق 
بهـادار کشـور در بازدیـد از پاالیشـگاه اصفهان و 
دیدار بـا مدیرعامـل این شـرکت، با اشـاره به این 
کـه پاالیشـگاه اصفهـان ۵۰ میلیـون سـهامدار 
دارد، گفـت: ارزش افـزوده و زنجیـره ارزش ایـن 
سـهام در راهبردهای پیش رو و گام هـای آینده در 
پاالیشـگاه اصفهـان به خوبی تبیین شـده اسـت.

محسـن خدابخشـی اعتماد به متخصصان داخلی 
درحـوزه تولید کاتالیسـت ها و بازگشـت سـرمایه 
و بی نیـازی کشـور از واردات بعضـی از قطعـات 
پاالیشـگاهی را در ایـن شـرکت قابـل تحسـین 

دانسـت.
مدیرعامـل شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان نیز 
در ایـن بازدیـد اظهـار داشـت: وفـق چشـم انداز 
پاالیشـگاه تا سـال ۱۴۰۵، شـرکت پاالیش نفت 
اصفهـان بـه هلدینـگ موفـق پتروپاالیـش بـا 
تحقـق باالتریـن ضریـب پیچیدگـی در منطقـه 
تبدیـل خواهـد شـد. در این راسـتا نیـز بـا اجرای 

۴۳ ابرپـروژه بسـیار مطلـوب عمـل کرده اسـت. 
در ایـن مسـیر به دنبـال اجـرای طرح هـای بهینه 
سـازی در حال اجرا، ضریب پیچیدگـی باالی ۱۲ 

محقـق خواهد شـد.
محسـن قدیـری توسـعه پایـدار و متـوازن را 
مهمتریـن رویکرد این شـرکت دانسـت و تصریح 
کرد: پاالیشـگاه اصفهان ۲۵ درصـد فرآورده های 
نفتـی مـورد نیـاز کشـور را تأمیـن می کنـد و 
به عنـوان تأمیـن کننـده خـوراک پنـج شـرکت 
بـزرگ تولیـدی همچـون خـوراک شـرکت های 
پتروشـیمی اراک، پتروشـیمی اصفهان، نفت جی، 
صنایـع شـیمیایی ایـران و نفـت سـپاهان، نقـش 

مهمـی را در اقتصـاد کشـور ایفـا می کنـد.
معاون اقتصادی و بازرگانی شـرکت پاالیش نفت 
اصفهـان نیـز در این بازدید به تشـریح مشـکالت 
پیـش روی شـرکت پرداخـت. خدابخشـی نیـز 
در جهـت ارائـه راهـکار رفـع معضـالت مطالبـی 

عنـوان کرد.

گریه یک احساس مشترک بین تمام انسان ها؛

چرا گریه برای سالمتی بدن مفید است؟

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

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

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم
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نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار کشور:

 شرکت پاالیش نفت اصفهان
آینده خوبی برای سهامداران ترسیم کرده است
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