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 سخنگوی شرکت برق منطقه ای اصفهان:

مشترکان خانگی خوش مصرف ها هستند

Top 10 Tallest Buildings In The World 2022
5

آمار نانوایی هایی که در اجرای طرح »هوشمندسازی یارانه نان« شرکت کرده اند، اعالم شد:

فروش هوشمند در ۸۴ درصد نانوایی های اصفهان
6

در حـال حاضـر و بـه اسـتناد آمـار منتشـره  
بیـش از 50 درصـد جمعیـت جهـان در شـهرها 
سـکونت داشـته و شـهرها نیز با مصـرف بیش 
از 70 درصد انـرژی مصرفی، بیـش از 75 درصد 
آلودگی جهـان را ایجاد می کنند. محیط زیسـت 
شـهری و کیفیـت زندگـی انسـان از مهم تریـن 
موضوعاتی هسـتند که در هـزاره جدیـد مطرح 
شده اسـت. در سـطح جهانـی، موضـوع افزایش 
اثـرات گلخانـه ای، ترافیـک شـهری، تراکـم 
زمیـن، آلودگـی هـوای شـهری و افزایـش 

جمعیت، اثرات ناخوشـایندی بـر کیفیت زندگی 
انسـان در شـهرها ایجـاد کرده انـد. این مسـائل 
موجـب می شـود تا توجـه بـه موضوع پایـداری 
شـهرها در رأس امـور قـرار گیـرد. یکـی از این 
عوامـل کـه در جهـت بهبـود فضای شـهری و 
توسـعه پایـدار می توانـد نقش بسـزایی داشـته 
باشـد، اسـتفاده از انرژی های تجدیدپذیر اسـت. 
انرژی خورشـیدی، بـادی، آبـی و زمین گرمایی 
از عمده تریـن منابـع انرژی هـای تجدیدپذیـر 

هسـتند.

حرکت به سـوی پایـداری به معنی توجه بیشـتر 
بـه جریـان انـرژی از طریـق جامعـه انسـانی و 
برنامه ریـزی جهـت اسـتفاده معقول تـر از منابع 
اسـت. در واقع توسـعه پایدار، با هـدف به حداقل 
رسـاندن مصـرف منابـع انـرژی تجدیدناپذیـر، 
اسـتفاده پایدار از منابـع تجدیدشـونده را در کنار 
جـذب ظرفیت هـای محلـی و پاسـخگویی بـه 
نیازهـای بشـر و اشـتغال زایی مـورد تأکیـد قرار 

می دهـد.
ادامه در صفحه 2...

صدرالدین علیپور
سرمقالـــه
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توسعه انرژی های تجدیدپذیر در پایداری شهرهاست

 ضرورت پنهان و مغفول در مدیریت شهری
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یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها:

 نیازمند طرحی جامع
برای مدیریت منابع آبی هستیم

 هشدار رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

٣0 درصد از جمعیت کشور
واکسن کرونا نزده اند

ایران و روسیه تفاهم نامه گازی ٤0 میلیارد دالری امضا کردند؛

نگاه  غرب به دوحه
و نگاه  شرق به تهران

٣

2

گفت و گو با فعال جامعه کارگری درباره برخی تصمیمات حوزه بازنشستگان؛

 تدبیر نادرست برای زندگی بازنشستگان 
دردسر شده است

چهره روز

دوقلوی آواز ایران برنده جایزه فستیوال جهانی شدند؛

 درخشش هنر نصف جهان
در کل جهان
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علی و محمد سعیدی، دوقلوی آواز ایران برنده مدال برنز فستیوال 
جهانی موسیقی شدند. علی سعیدی با اشاره به آخرین دستاورد 
گروه موسیقی برادران سعیدی با خوانندگی علی و محمد سعیدی 

اظهار داشت: ...

منبع: ایرنا

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان تصویب شد؛

تقسیم تقسیم 6565 تومان سود پاالیشگاه به ازای هر سهم تومان سود پاالیشگاه به ازای هر سهم
شرکت پاالیش نفت اصفهان به ازای هر سهم، 650 ریال سود توزیع کرد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت پاالیش نفت اصفهان سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400 
با حضور 75.84 درصد سهامداران برگزار و پس از تصویب صورت های 

مالی، به ازای هر سهم 65 تومان به تصویب رسید.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان چشم انداز این شرکت را ارتقاء به 
یک هلدینگ موفق پتروپاالیشی در منطقه با باالترین ضریب پیچیدگی 
تا سال 1405 بیان کرد و گفت: ضریب پیچیدگی این شرکت در حال 
حاضر با احتساب سهم شرکت در پتروشیمی، اصفهان و نفت سپاهان 
6.2 بوده که پیش بینی شده این ضریب تا 4 سال آینده به باالی 12 برسد.

محسن قدیری دستیابی به مزیت رقابتی پایدار را نیازمند تغییرات در 
جهت تکنولوژی و توسعه کسب وکار و زنجیره ارزش دانست و تأکید کرد: 
این شرکت با حرکت در راستای توسعه پایدار، توانایی تولید بیش از 400 

فرآورده نفتی را در آینده دارد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه سود خالص این شرکت 
در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 را 16.5 هزار میلیارد تومان اعالم 
کرد و افزود: ضریب حاشیه سود خالص این شرکت 7.8 درصد بوده که 

بسیار اندک است.
قدیری گفت: این شرکت در حال حاضر ازلحاظ حاشیه سود خالص، در 
رتبه های یکی به آخر و پس از پاالیشگاه آبادان قرار دارد که تا سال 1405 
پیش بینی می شود با افزایش ضریب پیچیدگی، بیشترین حاشیه سود را 

در بین شرکت های پاالیشی کشور به خود اختصاص دهد.
وی از راه اندازی کامل پروژه واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان 
تا شهریورماه امسال با ظرفیت 100 هزار بشکه گازوئیل یورو 5 خبر 
داد و گفت: که با بهره برداری این پروژه عالوه برافزایش ساالنه 6 هزار 

میلیارد تومانی سود شرکت 69 صدم نیز ضریب پیچیدگی شرکت را نیز 
افزایش می دهد.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان از تصویب قرارداد فاز ساخت 
و نصب واحد گوگردزدایی از ته مانده برج های تقطیر پاالیشگاه اصفهان 
)RHU( در هیات مدیره این شرکت خبر داد و گفت: این پروژه در سال 
1404 راه اندازی می شود و در حال حاضر، فاز مهندسی و خرید آن بیش 

از 35 درصد پیشرفت دارد.
قدیری با اشاره به این که طرح واحد شکست کاتالیستی بسترسیال 
)RFCC( شرکت پاالیش نفت اصفهان و زنجیره های وابسته به 
آن پس از 15 سال هنوز اجرایی نشده است افزود: واحد )RHU( و 
)RFCC( مکمل یکدیگر بوده و با راه اندازی این دو واحد تا سال 
1405 »وکیوم باتوم« پاالیشگاه به محصوالت باارزش افزوده بسیار 
باال حدود 60 هزار بشکه بنزین و 300 هزار تن پروپیلن تبدیل و حداقل 

روزانه 2 میلیون دالر به سود پاالیشگاه افزوده می شود.
وی بابیان این که با ایجاد واحدهای »میتیونین« و »اکریلونیتریل« 
در پاالیشگاه عالوه بر تولید مواد اولیه شرکت پلی اکریل اصفهان 
می توان خوراک دام هم تولید کرد گفت: ارزش افزوده هر بشکه بنزین 
705 دالر بوده ولی ارزش افزوده میتیونین و آکریلونیتریل بیش از 

3800 دالر است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به این که در زنجیره 
ارزش کروسین و گوگرد پروژه های دیده شده و در حال مطالعه است 
گفت: در حال حاضر این شرکت روزانه 35 هزار بشکه کروسین مازاد 
دارد که با ایجاد واحد الکیل بنزن خطی )L.A.B( می توان آن ها انواع 

شوینده ها، پارافین های دارویی و صنعتی استحصال کرد.

قدیری بابیان این که ساختار سازمانی شرکت پاالیش نفت اصفهان تا 
2 ماه آینده به هلدینگ پتروپاالیشی ارتقاء خواهد یافت، افزود: به زودی 
6 شرکت جدید در ذیل این هلدینگ به ثبت می رسد و تمام طرح های 

توسعه ای هلدینگ توسط این شرکت ها اجرایی خواهند شد.
وی گفت: با ارتقاء این شرکت به یک هلدینگ موفق پتروپاالیشی تا سال 
1405 پیش بینی می شود سود نیم میلیون دالر کنونی به 1.5 میلیارد دالر 

افزایش و ضریب پیچیدگی آن نیز باالی 12 شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه مصرف کنونی آب 
پاالیشگاه 900 تا هزار مترمکعب در ساعت اعالم کرد و افزود: این شرکت 
برای تأمین آب موردنیاز خود طرح های زیادی تعریف کرده و با راه اندازی 

طرح های یادشده مصرف آب پاالیشگاه افزایش پیدا نخواهد کرد.
قدیری گفت: با اجرای 80 کیلومتر خط ریلی تمامی صنایع و کارخانه های 
مستقر در محدوده شاهین شهر همچون پاالیشگاه اصفهان تا سال 1405 
به راه آهن سراسری متصل خواهند شد و این شرکت می تواند محصوالت 

خود را از طریق خطوط ریلی به سراسر کشور حمل کند.
وی در ادامه بابیان این که شرکت پاالیش نفت اصفهان در حال ایجاد 
سامانه برنامه ریزی منابع سازمان )ERP( برای یکپارچه سازی تمام 
واحدها و اداره های شرکت بوده تا فرآیند تصمیم گیری در شرکت 
شفاف، سریع   و هوشمندانه تر انجام شود افزود: نیروی انسانی 

باالترین سرمایه یک سازمان بوده و برای بلوغ سازمانی 
یک سازمان یادگیرنده، 5 سطح تعریف شده که نیروی 
انسانی پاالیش نفت اصفهان با اجرای برنامه های 
توسعه سرمایه های انسانی، از سطح 3 به سطح 4 

ارتقاء می یابد.

اهداف استراتژیک شرکت تا افق اهداف استراتژیک شرکت تا افق 
1۴051۴05 توسعه پایدار و متوازن توسعه پایدار و متوازن

 اقدامات مهم آتی اقدامات مهم آتی
توسعه پایدارتوسعه پایدار

 • تبدیل شدن به هلدینگ موفق پتروپاالیشــی با تحقق باالترین ضریب 
پیچیدگی باالی 12 در منطقه.

• توسعه زیرساخت های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران.
• اصالح و بهبود زیرساخت های و انرژی.
• حفظ و تداوم تأمین خوراک محصوالت.

• مدیریت و توسعه زنجیره ارزش )همگون و نیمه همگون(.
• توسعه ارزش در شرکت های زیرمجموعه.

• ارتقای توان بازرگانی.
• مدیریت بهینه منابع مالی و سر مشارکت و مدیریت سرمایه های انسانی.

• ســرمایه گذاری های انجام شــده در راستای تبدیل شــدن به هلدینگ 
پتروپاالیشی.

• خرید 48.16 درصد سهم پتروشیمی اصفهان.
• خرید 17.31 درصد سهم نفت سپاهان.

• افزایش ضریب پیچیدگی به میزان 0.66 )ضریب پیچیدگی فعلی با احتساب 
سهم پاالیشگاه در این دو شرکت: 6.2(.

• راه اندازی واحد تصفیه گازوییل در تابســتان 1401 با سرمایه گذاری 511 
میلیون یورو -  67.848 میلیارد ریال و برآورد افزایش سودآوری 263.103.896 

دالر در سال با بازگشت سرمایه 4 ساله و سود 6 همتی از این مجموعه. 

• احداث واحد گوگردزدایی ته ماند برج های تقطیر RHU باهدف کاهش 
گوگرد موجود در ته ماند برجهی تقطیر با سرمایه گذاری موردنیاز 470 میلیون 
یورو – 18.343 میلیارد ریال و برآورد افزایش سودآوری 315 میلیون دالر در سال.

• احداث واحد RFCC و زنجیره ارزش وابسته به آن باهدف جلوگیری از خام 
فروشی و سرمایه گذاری موردنیاز 873 میلیون یورو و برآورد سود 398 میلیون دالر 

در سال. این واحد از شهریور وارد مدار می شود.
.RFCC ادامه زنجیره ارزش وابسته به •

• احداث واحد KHT باهدف ارتقای کیفیت فرآورده ها و افزایش سودآوری با 
سرمایه گذاری موردنیاز 67 میلیون یورو و برآورد سود 16 میلیون دالر در سال.

• سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بنزن و احداث واحد فنل استن.
• سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بوتان، احداث واحد بوتادین و صنایع وابسته.

• سرمایه گذاری در زنجیره ارزش پروپان، احداث واحد PDH و دستیابی به پوپلین.
• سرمایه گذاری در احداث واحد اسید فسفریک )ترجیحاً در شهرستان سمیرم(.

• مجموع سرمایه گذاری ها در این 4 طرح 4 میلیارد یورو است
بهینه سازی واحد حالل سازی و تولید انواع حالل های دارای ارزش افزوده.

• تکمیل سرمایه گذاری در صنایع همجوار )4 هزار میلیارد تومان(.
• اتصال به راه آهن سراسری.
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 CDP براساس تحلیل مؤسسه غیرانتفاعی
هم اکنون ۴۳ شهر در حال راهبری جنبش »۱۰۰ 
درصد تجدیدپذیر« هستند. در حال حاضر بیش 
از 8 میلیون نفر در بخش انرژی های تجدیدپذیر 
مشغول به کار هستند که نشان دهنده رشد پایدار 
مشاغل تجدیدپذیر در تقابل کامل با بازار کار 
نه چندان مطلوب دیگر بخش های انرژی است.

طبق گزارش GSR افزایش ظرفیت خورشیدی 
فتوولتائیک در 2۰۱7 به 29 درصد رشد نسبت به 
2۰۱6 برابر با 98 گیگا وات بوده است و براساس 
گزارش REN21 تجدیدپذیرها 7۰ درصد از 
ظرفیت خالص افزوده شده به برق جهان در سال 

2۰۱7 را به خود اختصاص داده اند.
کشور ایران به گفته متخصصان این فن، با 
وجود ۳۰۰ روز آفتابی در بیش از دوسوم آن 
و متوسط تابش 5.5-۴.5 کیلووات ساعت بر 
مترمربع در روز یکی از کشورهای با پتانسیل 
باال در زمینه انرژی خورشیدی معرفی شده است 
و به طور متوسط با جایگزینی هر کیلووات ساعت 
انرژی تجدیدپذیر در تولید برق به جای سوخت 
فسیلی در کشور منجر به کاهش 767 گرم 
CO2 می شود. آمارها نشان می دهد ایران در 
سال 2۰۱5، به میزان 6۳۰ میلیون تن انتشار دی 
اکسیدکربن داشته و در سال 2۰۱6، حدود ۱۳ 
میلیون تن افزایش نسبت به سال 2۰۱5 داشته 
است )6۴۳ میلیون تن(. همچنین ایران در سال 
2۰۱6 رتبه هشتم را در زمینه انتشار گازهای 
گلخانه ای به خود اختصاص داده است. با توجه 
به اینکه کالنشهرها سهم قابل توجهی در انتشار 
گازهای گلخانه ای دارند، استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر می تواند به عنوان یکی از راهکارهای 
اساسی در کاهش انتشار آالینده ها باشد. بالغ بر 
98 درصد جمعیت ایران در حال استفاده از شبکه 

برق سراسری اند.
به طور مثال، در کالنشهرها و کالنشهری 
مثل تهران، سرانه مصرف برق حدوداً 29۰۰ 
کیلووات است، حال آنکه سرانه استاندارد 
مصرف برق جهانی 9۰۰ کیلووات است. تبعات 
زیست محیطی و سالمتی ناشی از استفاده از 
سوخت های فسیلی نیز مشکل دیگری است 
که عدم استفاده از منابع تجدیدپذیر برای کشور 
فراهم می آورد. پس در شرایطی که کالنشهر 
تهران با انواع آلودگی های محیط زیستی دست 
به گریبان است، لزوم اداره شهر در جهت پایداری 
آن باید به گونه ای باشد که انرژی مورد نیاز خود 
را از منابع تجدیدپذیر تأمین کند. در نتیجه 
محیط زیست قادر خواهد بود تأثیرات مربوطه 
را مجدداً به طور طبیعی در مدت زمان کوتاه احیا 
کند. افزایش سطح دانش و آگاهی شهروندان 
نسبت به انرژی های تجدیدپذیر، تشویق 
شهروندان به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
و کاهش مصرف منابع در جهت کاهش آلودگی 
محیط زیست، فراهم کردن زیرساخت های 
الزم، بومی سازی تکنولوژی های استفاده از 
انرژی های نو و تجدیدپذیر و برطرف کردن موانع 
مالی، قانونی ازجمله عواملی هستند که می توان 
با کمک آن پایداری را در تمام سطوح و الیه های 

اجتماع جاری کرد.

... ادامه از صفحه 1

سرپرست دانشـگاه علوم پزشکی کاشان گفت: مسـافران خانه 
خدا با توجـه به پایـان آیین حج در راسـتای حفظ سـالمت خود 
و نزدیکانشـان ضوابـط بهداشـتی بـه خصـوص پروتکل های 

پیشـگیری از کرونـا ویـروس را رعایت کنند.
کـورش سـاکی در گفت وگو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: در صورت 
داشـتن عالیم بیمـاری مانند عطسـه، سـرفه، آبریـزش بینی، 
ضعـف و بی حالـی و اسـهال و اسـتفراغ بـه نزدیک تریـن مرکز 

بهداشـتی درمانـی مراجعـه کنید.
وی افـزود: به همه حاجیان سـفارش می کنیـم از آنجا که برخی 
از بیماری هـای عفونی ممکن اسـت تـا مدت ها بـدون عالمت 
در بدن انسـان باقی بماند و عالیمی مانند سـرماخوردگی داشته 
باشند پس از بازگشـت حتماً از نظر پزشـکی مورد بررسی کامل 

قرار بگیرند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشـان، تصریح کرد: حاجیان 
و خانـواده آنها بـا توجه به شـرایط جدید همه گیـری کووید-۱9 

حتی االمـکان از برگزاری مراسـم تجمعـی خودداری کـرده و از 
روبوسـی، دسـت دادن و در آغـوش گرفتـن دیگران خـودداری 

کنند و دسـتان خود را بـه طور مرتب بـا آب و صابون بشـویند.
سـاکی با اشـاره به اهمیت بهداشـت محیط برای پیشـگیری از 
بیماری هـا، تأکید کـرد: خانواده هـا توجه داشـته باشـند هنگام 
اسـتقبال از مسـافران خـود، از کشـتن دام در منـزل و معبرهای 

عمومـی خـودداری کنند.
وی گفـت: با توجـه بـه افزایـش آمـار ابتال بـه ویـروس کرونا، 
همچنان بـه مـردم سـفارش می کنیـم کـه ضوابط بهداشـتی 
همچـون فاصله گـذاری و اسـتفاده از ماسـک را رعایـت کـرده 
و بـرای دریافـت ُدز یـادآور واکسـن کرونا بـه مراکز بهداشـتی 

مراجعـه کنند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

ضوابط بهداشتی را در استقبال از حاجیان، رعایت کنید

علی صالحی، عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان در نشست شهردار 
و شورای اسالمی شهر اصفهان و یزد، اظهار کرد: در حال حاضر در حوزه بانکی 
کشور مسئله ای تحت عنوان معامالت اعتباری اتفاق افتاده است که شهرداری 
اصفهان از موضوع برات کارت استفاده می کند، بر این اساس به پشتوانه ملکی 
شهرداری، به صورت سه ماه و شش ماهه با درصد سودی، بخشی از نقدینگی 

معامالت شهرداری انجام می شود.
وی ادامه داد: استفاده از برات کارت ها هزینه های عمرانی پروژه ها را کاهش 
می دهد، در کنار این مباحث، چند روش تأمین مالی جدید نیز در حال تمرین است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: در بودجه امسال شهرداری 
اصفهان شش درصد وابستگی خود را به درآمدهای ساختمانی کاهش دادیم و در 

مقابل بخش درآمدی سرمایه گذاری از هفت درصد به ۱5 درصد افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: تعدادی از پروژه های شهری که امکان اجرای آن به صورت 
مشارکتی وجود داشت مانند پروژه تئاتر شهر از سبد هزینه های شهرداری خارج و 

به بخش خصوصی واگذار شود.
صالحی ادامه داد: به منظور افزایش پروژه های مشارکتی صندوق پروژه تعریف شد 

تا پروژه هایی که جذابیت دارند در قالب این صندوق به سرمایه گذار معرفی شود.
وی با بیان اینکه برای تسویه به پیمانکاران خط اعتباری ایجاد شده است، اضافه 
کرد: در حال حاضر یک خط نقدینگی هزار میلیارد تومانی در شهرداری اصفهان 
تعریف شده که پیمانکاران هزینه های خود را از این طریق تأمین خواهند کرد، با 

این روش هزینه های قراردادی شهرداری کاهش می یابد.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: امسال مدل های جدیدی 
را در بحث عوارض های کسب و پیشه خواهیم داشت، در این راستا تالش خواهیم 

کرد عوارض نوسازی را در کنار سرمایه گذاری به صورت پله ای افزایش دهیم.
وی گفت: ایجاد صندوق پروژه، احیای مشارکت مدنی، برات کارت و خط اعتباری 
و استفاده از فاینانس خارجی شرکت مپنا، اهم اقداماتی است که مدیریت شهر 

اصفهان در زمینه اقتصادی انجام داده است.
• تمرکز بر اصالح فرآیندها

احمدرضا مصور، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: 
اختیارات شوراهای اسالمی در هر دوره ای به تناسب سیاست های دولت مرکزی، 

کم و زیاد می شود در حالی که این موضوع بر عملکردها تأثیرگذار است.
وی ادامه داد: اصالح بودجه شهرداری اصفهان بر اساس افزایش 57 درصد حقوق 

کارگران در سال ۱۴۰۱ یک امر ناگزیر است.
رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه در این کمیسیون بیشتر بر اصالح فرآیندها تمرکز کرده ایم، خاطرنشان کرد: 
در مجموع کارکرد کمیسیون پایش و نظارت شورای اسالمی شهر به شهرداری 
کمک می کند تا فضای کاری آن روشن تر و به شورای اسالمی شهر نیز کمک کرده 

تا بتواند سیاست گذاری های کالن خود را دنبال کند.
• شهرداری اصفهان اقدامات خوبی در زمینه مدیریت انرژی 

انجام داده است
سیدامیر سامع، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: 
در شهرداری باید به سمت اقدامات پیشگیرانه برای کاهش هزینه ها حرکت کنیم، 

در این راستا یکی از راهکارها این است که میزان تقاضای کار را کاهش دهیم.
وی افزود: به عنوان مثال در زمینه جمع آوری زباله ها، طرح جمع آوری پسماند بر 

اساس روزهای زوج و فرد کردن هفته اجرایی و روز جمعه حذف شد.
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: توجه به انرژی و 
آب نیز در راستای کاهش هزینه ها بسیار حائز اهمیت است که در این زمینه باید به 
شدت برای نظام مند کردن آن اقدام کرد، البته شهرداری اصفهان اقدامات خوبی 

در زمینه مدیریت انرژی انجام داده است.
وی با اشاره به لزوم توجه به انرژی های تجدید پذیر خاطرنشان کرد: شهرداری 
اصفهان پروژه های مختلفی را برای منابع آب پایدار و تصفیه پساب در دستور کار 

دارد که اعتقاد داریم با مشارکت بخش خصوصی باید این مهم را پیش ببریم.
• بسیاری از محالت اصفهان آسیب پذیر شده است

مجید نادراالصلی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این نشست اظهار 
کرد: مسائل مبتال به شهرداری ها و شوراهای اسالمی بسیار زیاد است، اما چنین به 
نظر می رسد که تا این لحظه از شورای عالی استان ها با ترکیبی که راه اندازی شده، 

خروجی مثبتی نمی بینیم.
وی با تاکید بر برقراری تعامل برای انتقال تجربیات بین دو کالنشهر ادامه داد: 
اصفهان همواره به عنوان یک استان برخوردار مطرح بوده، اما هیچگاه مناطق 
محروم و غیربرخوردار اصفهان به مسئوالن نشان داده نمی شود، این در حالی 
است که امروزه حدود ۳5 درصد جمعیت اصفهان مهاجر هستند که باعث بروز 

معضالت اجتماعی شده اند.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: امروزه بسیاری از محالت اصفهان آسیب پذیر شده است، لذا در 
اقدامی ابتکاری از سوی شهردار اصفهان، سیاست های مدیریت شهری بر محله 

محوری قرار داده شد.
وی گفت: اگر چه وضعیت اصفهان به لحاظ اقتصادی و صنعتی خوب است، اما 
با معضالت اجتماعی روبه رو هستیم و تالش داریم این آسیب ها را به فرصت 

تبدیل کنیم.
نادراالصلی افزود: اصفهان آلوده ترین شهر کشور است، به نحوی که آلودگی های 
صنایع بزرگ، نیروگاه ها و کارگاه های صنعتی مستقیم بر هوای اصفهان تأثیر 

گذاشته و باعث شده اصفهان مرکز بسیاری از بیماران خاص شود.
وی خشکی زاینده رود را دیگر چالش اصفهان دانست و ادامه داد: امروز در این 
جلسه، احساس مشترک بین مدیریت شهری یزد و اصفهان را دریافتیم، بنابراین 

باید کارگروه های مشترکی بین در این زمینه ایجاد شود.
وی با اشاره به موضوع فرونشست زمین به عنوان دیگر چالش اصفهان، تاکید کرد: 
دلیل اصلی فرونشست تهی شدن سفره های آب زیرزمینی است که باید در این 

زمینه چاره اندیشی کرد.

ــان در  ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس ــای ش اعض
ــر  ــزد ب ــهر ی ــورای ش ــا ش ــترک ب ــت مش نشس
لــزوم انتقــال تجربیــات بیــن دو کالنشــهر تاکید 

ــد. کردن

  لزوم انتقال تجربیات
بین دو کالنشهر

اعضای شورای شهر اصفهان و یزد دیدار کردند؛

خبر روز

 یلدا توکلـی  سـالمندان در سـنی 
قـرار گرفته انـد کـه بـا مخـارج 
بیشـتری مانند رفت وآمدهای بیشتر 
و هزینه هـای درمان روبه رو هسـتند 
اما نه تنها دریافتی عادالنـه ای ندارند 
بلکه در میـان تورمی که هـر روز باال 
و باالتر مـی رود لـه شـده اند. نزدیک 
به چهار ماه اسـت که دولـت افزایش 
دریافتـی بازنشسـتگان و مسـتمری 
بگیران تأمین اجتماعـی را معلق نگاه 
داشته و زندگی سـخت این قشر را در 
شـرایط اقتصـادی موجود سـخت تر 
کرده است و این فشـاری مضاعف به 
جامعه ای اسـت که یـک عمر زحمت 
کشـیده و حاال در دوره سـالمندی به 

سـر می بـرد.
• افزایـش 10 درصـدی در 
شـرایط موجود ظلمـی فراتر 

از ظلم اسـت
حمیـد رضـا امینـی فعـال جامعـه 
کارگری و دبیـر اجرایی خانـه کارگر 
اصفهـان اسـت وی در رابطـه بـا 
افزایش حقوق جامعه بازنشسـتگان 
کارگـری ضمـن انتقـاد بـه تصمیم 
دولـت در گفتگـو بـا خبرنـگار مـا 
گفـت: افزایش حقوق بازنشسـتگان 
تأمیـن اجتماعـی امسـال و تـا بـه 
ایـن لحظـه مـورد قبـول نبـوده و 
نیسـت چـرا کـه بـه نظـر می رسـد 
مدیـران دولتـی از وضعیـت زندگی 
و معیشـت بـی خبرنـد و از همیـن 
رو هنـوز ایـن افزایـش معلـق مانده 
اسـت. وی با تاکید بر اینکـه در حال 
حاضـر ۱6۰ هـزار نفـر بازنشسـته و 
مسـتمری بگیـر در شـهر اصفهـان 
زندگـی می کننـد اذعـان داشـت: 
دغدغه اصلی این عزیزان معیشـتی 

اسـت که نمی تواننـد تأمیـن کنند و 
بعـد از گذشـت سـی سـال که سـی 
درصد حقوقـش را در صندوق تأمین 
اجتماعی ذخیـره کرده اند امـروز زیر 

خـط فقـر بـه سـر می برنـد.
نشـده  دیرتـر  تـا   •
دولت مـردان، ایـن مصوبـه 
غیرعادالنـه را باطـل کننـد

دبیـر اجرایـی خانـه کارگـر اصفهان 
افـزود: براسـاس مـاده 96 قانـون 
تأمیـن اجتماعـی، افزایـش حقـوق 
بازنشسـتگان باید مطابق بـا افزایش 
هزینـه زندگـی آن هـا و متناسـب بـا 
تورم سـاالنه صورت گیرد و براساس 
چنین ماده ای، سـازمان مکلف اسـت 
در فواصـل زمانـی میزان مسـتمری 
را متناسـب بـا تـورم افزایـش دهد و 
اگـر تـورم هـم باالتـر رفت حتـی در 
سـال بیـش از یک بـار هـم امـکان 
افزایـش حقـوق بازنشسـتگان وجود 
دارد، امـا در شـرایط موجـود می بینیم 
کـه این تناسـب بـه هیـچ عنـوان در 
نظر گرفته نشـده و در نظام اسـالمی 
که بـر پایـه عدالت اسـت متاسـفانه 
مصوبـه شـورای عالـی کار مبنـی 
برافزایـش 57 درصـدی حقـوق 
حداقل بگیـران و ۳8 درصدی سـایر 
سـطوح رعایـت نمی گـردد و دولـت 
افزایش حقوق سـایر سـطوح را به ده 
درصد کاهش داده اسـت. وی متذکر 
شـد: از ابتـدای سـال جـاری هیـچ 
افزایش حقوقـی برای بازنشسـتگان 
در نظـر گرفتـه نشـد ولـی در فیـش 
حقـوق خردادمـاه آنهـا یـک افزایش 
ده درصـدی قـرار گرفتـه در حالیکـه 
این مخالفت صریـح مـاده 96 قانون 
تأمین اجتماعـی اسـت و امیدواریم تا 

دیرتر نشـده دولت مـردان، خـود این 
مصوبـه غیرعادالنـه را باطـل کنند، 
چه بسـا همـان افزایـش ۳8 درصدی 
هم شـکاف درآمد با تـورم موجـود را 

پـر نخواهـد کرد.
• درآمد کفاف مخـارج زندگی 

را نمی دهد
وی افـزود: آیـا در یک سـال گذشـته 
هزینه هـا تنهـا ده درصـد افزایـش 
داشـته یـا ۳۰۰ درصد بیشـتر شـده و 
قیمت هـا نجومـی بـاال رفته اسـت و 
اگر هم بـر طبق آمـار بانـک مرکزی 
کـه مرجـع معتبـر دولـت اسـت این 
بررسـی را داشته باشـیم می بینیم که 
۴۳ درصـد افزایش تـورم داشـته ایم، 
پس بنابراین بایـد درآمدها هم همین 
میزان افزایش پیدا کنـد نه اینکه تنها 
هزینه هـا بـاال رفتـه و درآمـد کفـاف 

مخارج زندگی را ندهـد. وی ادامه داد: 
البته این تـورم طبق آماری اسـت که 
از سـال گذشـته قبـل از گرانی هـای 
اخیـر ارائـه شـده و قطعـاً اکنـون بـا 
عددی بسـیار باالتر روبه رو هسـتیم، 
همان گونـه کـه تـورم اعـالم شـده 
توسـط صاحب نظـران اقتصـادی 

بیـش از 7۰ درصد اسـت.
•صنـدوق تأمیـن اجتماعـی 

تعلـق بـه دولت نـدارد
امینی اذعان داشـت: صنـدوق تأمین 
اجتماعـی متعلـق بـه یـک جمعیت 
بیـش از چهـل میلیـون نفری اسـت 
و تعلـق بـه دولـت نـدارد کـه دولـت 
بخواهـد در مورد میزان مسـتمری ها 
بگیـرد،  تصمیـم  آن  افزایـش  و 
ضمنـاً هیـچ زمـان افزایـش حقـوق 
بازنشسـتگان کارگـری در لوایـح 

بودجـه تعییـن نمی شـود و همیشـه 
سـازمان تأمیـن اجتماعی براسـاس 
میـزان افزایـش هزینه هـای زندگی 
کـه در شـورایعالی کار محاسـبه و 
مصـوب می شـود، ارقـام را بـه دولت 
پیشـنهاد می دهـد و دولت صرفـاً آن 
را تصویـب و تأییـد می کنـد، در واقع 
سـازمان تأمیـن اجتماعی براسـاس 
منابع دریافتی خود مصـارف را تأمین 
می کنـد. بـه عبارتـی هیئت وزیـران 
تنهـا بایـد نظـارت کامـل را بـر ایـن 
جریان داشـته باشـند کـه مبـادا حق 
بازنشسـته ضایـع شـود؛ زیـرا منابـع 
این سازمان از دولت نیسـت و مربوط 
به حق بیمه ای اسـت که یـک کارگر 
در طـول فعالیـت خـود می پـردازد تا 
زندگـی دوران بازنشسـتگی اش اداره 

شـود.

 تدبیر نادرست برای زندگی بازنشستگان دردسر شده است
گفت و گو با فعال جامعه کارگری درباره برخی تصمیمات حوزه بازنشستگان؛
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استاندار اصفهان گفت: مرمت آثار تاریخی این استان به حمایت مالی بنگاه های 
تولیدی و اقتصادی نیاز دارد زیرا اعتبارات تخصیصی به حفظ اثرهای میراث فرهنگی 

کافی نیست.
سید رضا مرتضوی در گفت و گو با ایرنا افزود: آثار تاریخی متعلق به تمدن ایران 

اسالمی و باستانی است لذا باید بیش از گذشته برای حفظ و مرمت آنها کوشید.
وی اضافه کرد: اعتبارات ملی تخصیصی مرمت و نگهداری اَبنیه آثار تاریخی اصفهان 
بسیار حداقل است و به یک هزارم نیازهای استان هم پاسخگو نیست، بنابراین اقدام 

قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: حمایت از نگهداشت اماکن تاریخی و میراث 
فرهنگی برای هر یک از بنگاه های تولیدی و اقتصادی که در این زمینه مشارکت 

می کنند از جنبه تبلیغاتی سودمند خواهد بود.
مرتضوی اظهارداشت: چنانچه حفظ و نگهداشت از یک سو و مرمت هر یک از اماکن 
تاریخی بطور انحصاری در اختیار بنگاه یا بنگاه هایی قرار بگیرد از جنبه های مختلف 

سودمند است.
وی همچنین با تاکید بر توسعه هر چه بیشتر صنعت گردشگری در این خطه 
خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در قالب تقویم گردشگری استان، باید رویدادهایی در 

بخش های ملی و بین المللی برای جذب گردشگر تعریف و اجرا شود.
استان اصفهان با افزون بر پنج میلیون نفر جمعیت و 28 شهرستان به عنوان یکی از 
قطب های گردشگری جهان و ایران، بیش از 22 هزار بنا و اثر تاریخی شناسایی شده 
دارد که از میان آنها افزون بر یک هزار و 8۰۰ اثر ثبت ملی شدند و بسیاری از آنها به 

دلیل نبود اعتبارات و توجه الزم با خطر تخریب روبه رو هستند.
هفت اثر از آثار تاریخی اصفهان به نام های میدان نقش جهان، کاخ چهلستون، باغ 
فین کاشان و مسجد جامع و سه قنات به نام های وزوان، مزدآباد و مون به ثبت جهانی 

رسیده و کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است.

مرمت آثار تاریخی 
اصفهان، به حمایت 
بنگاه های اقتصادی 
نیاز دارد

استاندار اصفهان:

سرمقاله
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امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به جایگاه عقالنیت در اسالم، گفت: دین اسالم 
هیچگاه با تحمیل اعتقادات پیش نرفته و کسی را مجبور به پذیرش نکرده است بلکه 
همه جا با استدالل عقلی عمل شده است. به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید ابوالحسن 
مهدوی در نماز جمعه این هفته شهر اصفهان که در مصالی امام خمینی )ره( این 
شهر برگزار شد، گفت: تمام احکام دین پشتوانه عقالنی دارد و لذا اهانت به قرآن در 

غرب ناشی از عجز آنها در مواجهه با عقالنیت اسالم است.
امام جمعه موقت اصفهان اظهار کرد: اسالم هیچگاه به کسی و گروهی توهین 
نمی کند چون اعتقادها، اخالق و هم احکام اسالمی دارای پشتوانه عقالنی فطری 
است به همین خاطر تقلید و مراجعه به متخصص دینی نیز مبتنی بر دستور عقلی است.

وی در خطبه دوم نماز با اشاره به مذاکرات برجامی اضافه کرد: برغم پیشرفت حداقلی 
در مذاکرات ولی نتیجه رضایت بخش نبوده است، بهمین خاطر، ضمن اینکه همه 

تحریم ها باید لغو شده و برای پایداری آن به ایران تضمین داده شود.
آیت اهلل مهدوی تصریح کرد: در حالی که استکبار به عهد و پیمان خود وفا نمی کنند 
چرا که تنها الزام آور برای عمل به پیمان، عقل و شرع است که استکبار ندارد به همین 

دلیل ما به عهد و پیمان غربی ها اعتماد نداریم.
وی تصریح کرد: اگر ضمانتی الزم است ارائه شود، باید در اختیار ایران باشد نه خود 

غربی ها و جا دارد مجلس باید به این مسائل و درخواست ها توجه داشته باشد.
امام جمعه موقت اصفهان همچنین با اشاره به ناکامی سفر بایدن به منطقه، اظهار 
کرد:   افزایش تولید نفت عربستان و اجماع علیه ایران 2 هدف عمده بایدن از سفر به 
منطقه بود که هیچ کدام محقق نشد و در آینده شاهد افول آمریکا و فروپاشی رژیم 

صهیونیستی خواهیم بود.
وی با اشاره به مهمترین نکات سفر رییس جمهور روسیه به ایران و دیدار با رهبر معظم 
انقالب، اضافه کرد: تاکید بر ضرورت عملیاتی شدن تفاهم نامه های ایران با روسیه، 
هوشیاری روسیه در برابر توطئه های غرب، نیاز همکاری بیشتر ایران و روسیه برای 
حوادث آینده، ضرورت همکاری اقتصادی بیشتر ایران و روسیه، هشدار نسبت به خطر 
ناتو، مخالفت با حمله نظامی به روسیه و رفع اشغال مناطق شرق فرات در سوریه توسط 
آمریکا و تحسین برانگیز دانستن موضع روسیه در برابر رژیم صهیونیستی از مهمترین 

مواردی بود که رهبر معظم انقالب در دیدار با رییس جمهور روسیه مطرح کردند.
امام جمعه موقت اصفهان همچنین با اشاره به پنجم مرداد سالروز تشکیل نماز جمعه، 

اظهار کرد: حضور در نماز جمعه در روایات و دستورات دینی بسیار تاکید کرده است.

امام جمعه موقت اصفهان:

دین اسالم با تحمیل اعتقادها سازگاری ندارد
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شهرستان

Isfahan News

حرفه ای  فنی  آموزش  مرکز  رئیس 
شهرستان نایین گفت: تنها راه برون رفت 
از فاکتورهای  از معضل بیکاری و یکی 
مؤثر استفاده از آموزش های مهارتی است.

آموزش  مرکز  رئیس  پوربافرانی،  رضا 
هفته  مناسبت  به  نایین  حرفه ای  فنی 
و  کارآفرینی  ملی  روز  و  مهارت  ملی 
معرفی  به  و حرفه ای،  فنی  آموزش های 
و  پرداخت  مرکز  این  خروجی  بررسی  و 
اظهار کرد: تنها راه برون رفت از معضل 
مؤثر،  فاکتورهای  از  یکی  و  بیکاری 
استفاده از آموزش های مهارتی است که 
نوجوانان  و  جوانان  از  بسیاری  می تواند 
صنعت،  مختلف  عرصه های  در  را  ما 
وی  دهد.  یاری  کشاورزی  و  خدمات 
به  حرفه ای  فنی  آموزش  سازمان  افرود: 
عنوان متولی آموزش های غیررسمی در 
کشور و در حوزه های خدماتی، کشاورزی 
و صنعت در قالب استانداردهای آموزشی، 
آموزش های مورد نیاز بازار کار را در حال 
ارائه و آموزش است. رئیس مرکز آموزش 
به  توصیه  ضمن  نایین  حرفه ای  فنی 
و  دانشجویان  دانش آموزان،  فراگیری 
فارغ التحصیالن از پتانسیل و فرصت های 
رشته های  به  توجه  با  مهارتی  آموزش 
تحصیلی و دارا شدن پنجه های کارآمد، از 
طرح آموزش دوگانه صحبت کرد و گفت: 
طرح آموزش دوگانه در سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای مسیر رسیدن به اشتغال را 
کوتاه تر خواهد کرد و با استفاده از محیط 
آموزش کارگاهی که بخشی از آموزش در 
کارگاه ها و بخشی در اصناف مختلف و 
صنایع مرتبط و حرفه های مربوطه اتفاق 
می افتد؛ کمک می کند فرد کار آموز در 

مسیر کوتاه تری به اشتغال برسد.
این طرح در سطح  ادامه داد:  پوربافرانی 
شهرستان نایین دنبال و در آخرین مرتبه، 
بخش  در  آرافن  نیاز شرکت  با  متناسب 
cnc چهل نفر از خواهران آموزش دیده 

و مشغول کار شدند.
به گفته وی، در هفته ملی مهارت امسال، 
شهرستان  حرفه ای  فنی  آموزش  مرکز 
برنامه های  این هفته  از  نایین در هرروز 
اهم  از  که  دارد  را  خود  به  مخصوص 
گلزار  روبی  غیار  به  می توان  برنامه ها 
شهدا، میزخدمت، کمیته مهارت، دیدار با 
افتتاح ۵ آموزشگاه  مسئولین شهرستان، 
ایستگاه های  برپایی  حرفه ای،  و  فنی 
تراش کاری  کارگاه  افتتاح  نمایشگاهی، 

سنگ های قیمتی اشاره کرد.
گفتنی است در هفته ملی مهارت، بازدید از 
تمامی آموزشگاه های آزاد و فنی حرفه ای 
مردم  عموم  برای  شهرستان  سطح  دز 
رایگان و بالمانع است؛ سازمان آموزش 
فنی حرفه ای و پرداختن به بحث مهارت 
از انقالب اسالمی ایران در  آموزی قبل 
پویا  حرکت  این  نداشت؛  وجود  کشور 
و  کار  بازار  به  افراد  ورود  و  نشاط  با  و 
اشتغال زایی یکی از دستاوردهای انقالب 
اسالمی در کشور است که باید در فرمان 
جهاد تبیین، موضوعات مهارت آموزی و 
آموزش های مهارتی را نیز در مقایسه با 
قبل از انقالب، در زمان حال تبیین کرد؛ 
مردم عزیز کشور به رایگان می توانند از 
آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای این 

سازمان به رایگان بهره مند شوند. 

رئیس مرکز آموزش فنی حرفه ای 
شهرستان نایین:

 تنها راه برون رفت از معضل
 بیکاری، آموزش های

مهارتی است

خبرروز 
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یک عضو کمیسـیون امورداخلی کشـور و شـوراها گفت: انتقال آب دریا 
و اسـتفاده از آب شـیرین کن ها یکی از راهکارهـای نوین برای مدیریت 

بحران کـم آبی به شـمار می رود.
• تاکیـد بر ضرورت برنامـه ریزی برای مواجهـه با بحران 

آبی کم 
ابوالفضـل ابوترابـی در گفـت وگو با ایسـنا، بـا تاکید بر ضـرورت برنامه 
ریـزی بـرای مواجهـه با بحـران کم آبی، بیـان کرد: باید بـرای مدیریت 
منابـع آبـی یک نقشـه جامـع تهیه گـردد. هزاران سـال پیش پـدران ما 

یـک کار فـوق العاده هوشـمندانه ای انجـام دادند و قنات را ابـداع کردند، 
احـداث قنـات در زمان خـود یک کار پیچیـده ای بود که بـرای مدیریت 

منابـع آبی صـورت گرفت.
• متاسـفانه مـا امـروزه در بحـث آب یـک طـرح جامـع 

نداریـم
وی در ادامـه اظهـار کـرد: در آن زمان طرح جامع احداث قنات توانسـت 
مشـکل آب را حـل کنـد و ایـن طـرح با محیط زیسـت نیـز منطبق بود 

امـا متاسـفانه مـا امروزه در بحـث آب یک طرح جامـع نداریم.

نماینـده مـردم نجـف آبـاد در مجلـس شـورای اسـالمی با بیـان اینکه 
انتقـال آب دریـا و اسـتفاده از آب شـیرین کن هـا می توانـد یکـی از 
راهکارهـای نویـن بـرای مدیریـت منابـع آبـی باشـد، تصریـح کـرد: 
کشـورهای حاشـیه خلیج فـارس امروز از ایـن تکنولوژی اسـتفاده کرده 
و از ظرفیـت آب دریـا اسـتفاده می کننـد. ایـن امکان برای مـا نیز وجود 
دارد کـه در طرحـی جامـع که منطبق با محیط زیسـت باشـد آب خلیج 
فـارس و دریـای عمـان را شـیرین کـرده و بـه فـالت مرکـزی منتقل 

 . کنیم

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و 
شوراها:

نیازمند طرحی جامع 
برای مدیریت منابع 

آبی هستیم

امام جمعه مبارکه گفت: تخریب مسجد النبی )ع( 
این شهر برای آزادسازی خیابان و رفع نقطه حادثه 
خیز بوده و این تصمیم با هماهنگی کامل مسئوالن 

شهرستانی انجام شده است.
المسلمین سید مهدی موسوی،  حجت االسالم و 
امام جمعه و رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد 
شهرستان مبارکه در گفت وگو با ایرنا افزود: تصمیم 
به  مبارکه  )ع(  النبی  از مسجد  بخشی  تخریب  بر 
بوده  یزدان  تردد در خیابان  برای  مانع  رفع  منظور 

است.
با احداث خیابان یزدان شهر مبارکه، بخشی  افزود: 
بود که  قرار گرفته  تردد مردم  از مسجد در مسیر 
می شد  مردم  به  و خسارت  تصادف  وقع  به  منجر 
که مدیریت شهری طی دوره های گذشته تاکنون 
به دنبال توافق با هیات امنا مسجد و اصالح آن و 
احداث مسجد جدید بود اما تاکنون این تعامل برقرار 

نشده و اعتراضات مردمی را به همراه داشت.

وی ادامه داد: چند روز پیش جلسه نهایی با هیئت امنا 
و حضور اعضای شورای شهر، شهردار و امام جمعه 
برگزار شد که هیات امنا این مسجد همگی به جلسه 

نیامده و همکاری نکردند.
امام جمعه مبارکه خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت 
حفظ جان مردم و اصالح این مشکل، امروز بخشی 
از مسجد که در خیابان بود تخریب شد و شهرداری 
تا پیش از آغاز ماه محرم متعهد به بازسازی مابقی 

مکان شد.
وی اضافه کرد: مسجد جدیدی با وسعت بیشتر در 
مجاورت پارک غدیر با همکاری شهرداری احداث 

می شود تا مردم از این مرکز دینی بهره ببرند.
تخریب  بر  مبنی  اجتماعی  شبکه های  در  خبری 
مسجدالنبی )ع( مبارکه توسط شهرداری و اعتراض 
مردمی و متولیان مسجد به این اقدام و اینکه این 
تصمیم مدیریت شهری بدون هماهنگی بوده، منتشر 

شد.

امـام جمعـه موقت اردسـتان با اشـاره بـه موضوع گرانـی اجاره خانـه در این 
شهرسـتان گفـت: کمـک بـه تأمین مسـکن بـرای جوانـان یکـی از راه های 
ترویـج ازدواج اسـت و مسـاعدت صاحبخانه هـا در ایـن زمینه انتظـار می رود.

هفتـه  ایـن  جمعـه  نمـاز  در خطبه هـای  منصـور صابـری  حجت االسـالم 
اردسـتان در مسـجد جامـع ایـن شـهرافزود: صاحبخانه هـا اجاره هـا را بـا 
اصفهـان مقایسـه نکننـد، همچنیـن نرخ هـای بـی حسـاب و بـدون نظارت 

بنگاه هـای معامـالت ملکـی بایـد از سـوی مسـئوالن کنتـرل شـود.
وی بـا طـرح ایـن پرسـش کـه جـوان تـازه ازدواج کـرده از کجا قادر اسـت 
ایـن اجاره هـا را بپـردازد، ادامه داد: مسـئوالن برای نظارت بـر فعالیت منتظر 

نباشـند. تهران  اقدام 
امـام جمعـه موقت اردسـتان بـه روز فنی و حرفـه ای و هفته مهـارت )۳۱ تیر 
تـا ششـم مـرداد( اشـاره و بـا قدردانی از تـالش کارکنـان این مرکـز در ارائه 

آموزش هـای مختلـف اضافه کـرد: درب فنـی و حرفه ای شهرسـتان بر روی 
همـه افـراد دنبـال حرفه آمـوزی بـاز اسـت و اکنون حـدود ۷۰۰ نفـر در حال 

آموزش هسـتند.
امـام جمعـه موقـت اردسـتان در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت: 
مسـئوالن شـهرداری و مرکز بهداشـت باید مساله سـگ های ولگرد را جدی 
بگیرنـد و هـر مسـئول بـه وظیفـه خـود کند تـا اتفـاق خطرناکـی رخ ندهد.

حجـت االسـالم صابری بـا قدردانی از صاحبان رسـانه گفت: خبرنـگاران در 
جشـن غدیـر و انعـکاس آیین ها مرتبط در شهرسـتان با تالش زیـاد، مطالب 
مطلوبـی منتشـر کردنـد؛ همچنیـن از اداره راهـداری و حمل و نقـل جاده ای 

بـه خاطـر روکش آسـفالت جاده کمربنـدی قدردانی می شـود.
شهرسـتان اردسـتان بـا افـزون بر ۴۳ هـزار نفـر جمعیـت در ۱۱۸ کیلومتری 

شـمال شـرقی اصفهان واقع شـده اسـت.

معاون برنامه و توسـعه مشـارکت های سـازمان نوسـازی، مدارس کشور از کمک 
۴۰۰۰ میلیـارد تومانـی خیریـن بـرای سـاخت مدرسـه خبـر داد و گفـت: در این 
راسـتا دولـت ۱۳۰۰۰ میلیـارد تومان برای تکمیـل پروژه هـای خیرین اختصاص 

داده تـا زودتر تمام شـود
 حمیدرضـا تقـی پور افزود: تـا پایان سـال 6۵۰۰ پروژه با ۳۰ هـزار کالس درس 
بـا ایـن مقـدار اعتبـارات و کمـک خیریـن قـرار اسـت تحویـل آموزش وپرورش 

شود.
تقی پور در حاشـیه مراسـم جشـنواره خیرین مدرسه سـاز در کاشـان بابیان اینکه 

خیریـن سـال ها اسـت که در حـوزه مدرسه سـازی کمک حال سـازمان نوسـازی 
مـدارس هسـتند، افـزود: مشـکالتی کـه در حوزه خیریـن داریم، بحـث تعهداتی 
اسـت کـه دولت باید انجـام دهد چون خیرین ۳۰ تا ۵۰ درصد مشـارکت می کنند 
البتـه خیرینی نیز هسـتند که تمام فرایند پـروژه مدرسه سـازی را انجام می دهند.

وی اضافـه کـرد: طبـق قانـون، دولـت نیـز بایـد مابقی تعهـد ۵۰ درصـدی را در 
خصـوص مدرسه سـازی انجـام و تکمیـل کنـد کـه در سـال های گذشـته دولت 
گاهـی بنا به مشـکالت و مسـائل اقتصـادی و مالی به خوبی نمی توانسـت متعهد 

شـود و پروژه هـا را انجـام دهد.

مراسـم تقدیـر و تجلیـل از داوران و برگزیـدگان 
مسـابقات قرآن، عتـرت، نماز و مسـابقات فرهنگی 
هنـری بـا تقدیر از رتبه های اسـتانی و منطقه ای در 
ناییـن با حضور مسـئولین شهرسـتان برگزار شـد.

مراسـم تقدیـر از داوران و برگزیـدگان مسـابقات 
قـرآن، عتـرت، نماز و مسـابقات فرهنگی هنری در 
شهرسـتان ناییـن با حضـور نماینده مـردم نایین و 
خوروبیابانـک در مجلس، رئیس آمـوزش وپرورش، 
از  جمعـی  و  بسـیج  مقاومـت  ناحیـه  فرماندهـی 

مدیـران ادارات برگزار شـد.
در ایـن مراسـم نماینـده شهرسـتان های ناییـن و 
خوروبیابانـک ضمـن تبریک به مناسـبت عید غدیر 
و هفتـه شـادی بیـان کـرد: دانش آمـوزان هنگامی 

قـدم  دینـی  فضائـل  و  اهل بیـت  مسـیر  در  کـه 
بگذارنـد بهتریـن موفقیت ها را کسـب خواهند کرد.

آمـوزش  ریاسـت  شـهریاری  حمیـد  ادامـه  در 
وپـرورش به بیان مشـکالت این دانـش آموزان در 
زمینه هـای مختلـف پرداخـت و از نماینـده محترم 
جهـت برطـرف کـردن مـوارد ذکـر شـده یـاری 

خواسـت.
در ایـن مراسـم از دو خبرنگار محمد مهدی اشـرف 
رتبـه یـک اسـتانی در رشـته پادکسـت و رتبه سـه 
خانـم سـپیده  و  نمـاز  انشـای  رشـته  در  اسـتانی 
ذکریاپـور، نوجوان تریـن خبرنـگار ناییـن، رتبه اول 
منطقـه در رشـته کتابخوانـی نیـز تقدیـر به عمـل 

مد. آ

شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
دسـتگیری  از  »فالورجـان« 
بـرق  کابـل  و  سـیم  سـارق 
هوایـی بـا ۱۰ فقره سـرقت در 

داد. خبـر  شهرسـتان  ایـن 
هادیـان  مرتضـی  سـرهنگ 
وقـوع  پـی  در  داشـت:  بیـان 
چندیـن فقـره سـرقت سـیم و 
کابـل بـرق در این شهرسـتان، 
بـه صـورت  بررسـی موضـوع 
ویـژه در دسـتور کار کارآگاهان 
فرماندهـی  آگاهـی  پلیـس 
انتظامـی شهرسـتان فالورجان 

قـرار گرفـت.
وی در ادامـه افـزود: مامـوران 
پلیـس آگاهـی ایـن فرماندهی 
بـا انجـام یـک سـری اقدامات 
هوشـمندانه موفـق شـدند یک 
خصـوص  ایـن  در  را  متهـم 
شناسـایی و در مخفیـگاه خـود 

دسـتگیر کننـد.
شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
فالورجـان با اشـاره به کشـف 
مقادیـری کابـل برق مسـروقه 
از محـل اختفـاء سـارق اظهـار 
بازجویی هـای  در  داشـت: 
 ۱۰ بـه  متهـم  آمـده  به عمـل 
کابـل  و  سـیم  سـرقت  فقـره 

بـرق هوایـی اعتـراف کـرد.
ایـن مقـام انتظامـی بـا اشـاره 
بـه تشـکیل پرونـده قضایی در 
این خصـوص و تحویـل متهم 
بـه مرجـع قضائی خاطرنشـان 
می تواننـد  شـهروندان  کـرد: 
افـراد  بـا  در صـورت مواجهـه 
مشـکوک، مراتـب را در اسـرع 
وقـت از طریق سـامانه ۱۱۰ به 
پلیـس اطـالع داده و در تأمین 
سـهیم  جامعـه  پایـدار  امنیـت 

. شند با

فرمانده انتظامی شهرسـتان شـاهین شـهر از دستگیری یک سارق سـابقه دار موتور 
کولرهـای آبـی با ۴۱ فقره سـرقت در این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش صاحب نیوز؛ سـرهنگ علی صادقی بیان داشـت: در پـی وقوع چندین 
فقـره سـرقت موتـور کولرهـای آبـی در برخـی از مناطق این شهرسـتان، بررسـی 
موضـوع بـه منظور شناسـایی و دسـتگیری سـارق یا سـارقان بـه صورت ویـژه در 
دسـتور کار مامـوران پلیـس آگاهـی فرماندهی انتظامی شهرسـتان شـاهین شـهر 

قـرار گرفت.
وی ادامـه داد: مامـوران ایـن فرماندهـی بـا انجـام یـک سـری اقدامات پلیسـی و 
هوشـمندانه موفق به شناسـایی یک سـارق سـابقه دار شـدند که پس از هماهنگی 
بـا مقـام قضائـی وی را طی یـک عملیـات غافلگیرانـه در مخفیگاه خود دسـتگیر 

کردند.
فرمانده انتظامی شهرسـتان شـاهین شـهر با بیان اینکه متهم تاکنـون به ۴۱ فقره 
سـرقت موتـور کولرهـای آبی در این شهرسـتان اعتـراف کرده و در بازرسـی انجام 
شـده از مخفیـگاه وی ۵۰ موتـور کولر سـرقتی کشـف شـده، اظهار داشـت: متهم 
پـس از تشـکیل پرونده جهت سـیر مراحـل قانونی بـه مرجع قضائی معرفی شـد.

ایـن مقـام انتظامی در پایان خاطرنشـان کرد: از شـهروندان می خواهیـم در صورت 
مشـاهده موارد مشـکوک مراتب را سـریعاً به مرکز فوریت های پلیسـی ۱۱۰ اطالع 

دهند تا نسـبت به دسـتگیری مجرمان اقدام شـود.

امام جمعه مبارکه:

تخریب مسجد النبی برای آزادسازی خیابان بود

امام جمعه موقت اردستان:

صاحبخانه ها اجاره ها را کاهش دهند

معاون برنامه و توسعه مشارکت های سازمان نوسازی، مدارس کشور خبر داد:

کمک 4000 میلیاردی خیرین برای مدرسه سازی

کسب بهترین موفقیت ها با قدم زدن در مسیر اهل بیت و فضائل دینی

 مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقات
فرهنگی و قرآنی در نایین

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر خبر داد:

دستبند پلیس بر دستان سارق موتور 
کولرهای آبی

فرمانده انتظامی شهرستان »فالورجان« خبر داد:

 دستگیری سارق سیم برق
با 10 فقره سرقت

رئیس بهزیسـتی سـمیرم گفت: به مناسـبت چهل 
و دومیـن سـالگرد تأسـیس سـازمان بهزیسـتی 
کشـور، پنـج طـرح اشـتغال زایی مددجویـان و دو 
واحـد مسـکونی مددجویی در سـمیرم افتتاح شـد.

زهـرا سـادات داودی رئیس بهزیسـتی سـمیرم در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار فـارس در سـمیرم اظهـار 
سـالگرد  دومیـن  و  چهـل  به مناسـبت  داشـت: 
تأسـیس سـازمان بهزیسـتی کشـور، بـا حضـور 
مسـؤوالن اسـتانی و شهرسـتانی ۵ طرح اشـتغال 
در  مددجویـی  مسـکونی  واحـد   ۲ و  مددجویـان 

سـمیرم افتتـاح شـد.
سـال ۱۴۰۰  از  سـمیرم  بهزیسـتی  افـزود:  وی   
تسـهیالت  فقـره   ۷۲ اعطـای  بـا  کنـون  تـا 
و  ایجـاد  توانمندسـازی،  زمینـه  قرض الحسـنه 
توسـعه اشـتغال مددجویان را فراهم نموده و بیش 
از ده میلیـارد ریال کمک بالعوض جهت سـاخت 
مسـکن در اختیـار جامعـه هدف قـرار داده اسـت.

داودی بـا بیان اینکه از سـال گذشـته تـا کنون به 
مددجویان ۷۲ مورد تسـهیالت یـک میلیارد ریالی 
اشـتغال و هشـت کمک هزینه مسـکن اعطا شده 
اسـت، تصریح کـرد: همچنین به چهـار خانواده ۲ 
معلولـی، شـش میلیـارد ریال و بـه چهـار خانواده 
تـک معلولـی دو میلیـارد ریـال )هر خانـواده ۵۰۰ 
میلیـون ریـال( کمک بالعوض اعطا شـده اسـت.
رئیـس بهزیسـتی سـمیرم درخصوص طـرح ملی 
مسـکن بیـان کـرد: این طـرح، اقدام خوبـی برای 
مددجویـان اسـت زیـرا نیـاز بـه هیـچ آورده ای از 
طـرف آن هـا نیسـت و می تواننـد بـا ثبت نـام و 

گرفتـن وام، صاحـب خانه شـوند.
وی با اشـاره به طرح تسـهیالت اشـتغال ۴ درصد 
ایـن طـرح  در  کارفرمایـان عنـوان کـرد:  بـرای 
کارفرمایـان در صورت اشـتغال بـه کار مددجویان، 
بـه ازای هـر مددجـو یک میلیـارد ریـال وام چهار 

می کنند. دریافـت  درصـد 

رئیس بهزیستی سمیرم:

 ۷ طرح اشتغال زایی و مسکن
برای مددجویان بهزیستی سمیرم افتتاح شد

آگهى جذب نیرو
شرکت کشت و دام قیام اصفهان با شماره ثبت 10345 و شناســه ملى 10260314217 درنظر دارد به منظور تامین نیروى انسانى مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. 
لذا از متقاضیان درخواست مى گردد  جهت کسب اطالعات بیشــتر و ثبت نام حداکثر تا تاریخ 12 مردادماه 1401 به واحد منابع انسانى این شرکت به آدرس: اصفهان، پلیس 
راه شاهین شــهر، کیلومتر 9 جاده علویجه مراجعه و یا در ساعات ادارى با شــماره 33804333-031 و 09138860194 تماس حاصل و یا رزومه خود را به پست الکترونیک

 masoud.mohammadi.zagros@gmail.com   ارسال نمایند.

توضیحاتتحصیالتجنسیتتعداد نیروعنوان شغلىردیف

1 نفرراننده  پایه یک حمل شیر1

دیپلم – فوق دیپلممرد

داراى کارت پایان خدمت
حداقل سه سال سابقه مرتبط
داراى سالمت جسمانى الزم

ترجیحا متاهل
حدکثر 35 سال سن(در صورت 

داشتن سابقه مرتبط، میزان سابقه 
به حداکثر سن مجاز متقاضیان اضافه 

خواهد شد)

6 نفرکارگر دامدارى2

آگهى مزایده عمومى مرحله اول (نوبت  دوم)
 شهردارى نصرآباد در نظر دارد با استناد به صورتجلسه مورخ 1401/2/28 شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مزایده عمومى و فروش 10 پالك 
با کاربرى مسکونى اقدام نماید متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1401/5/13 جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل 

اسناد مزایده پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1401/5/18 مى باشد.
* تاریخ بازگشایى پیشنهادات 1401/5/19 خواهد بود.

*شهردارى در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
* شرکت کنندگان مى بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

شناسه: 1351679
روح اله صالح پور- شهردار نصر آباد
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Iran’s Trade Promotion Or-
ganization (TPO) has hosted 
a workshop for the country’s 
businessmen to review the 
challenges and opportunities of 
trade with Russia and to make 
them more acquainted with the 
mentioned market.
As reported by the TPO portal, 
held on July 20, the workshop 
was attended by senior officials 
from Iran and Russia and also 
a handful of Iranian business-

men interested in trade with 
Russia.
TPO Head Alireza Peyman-Pak, 
Iranian Ambassador to Russia 
Kazem Jalali, Director-General 
of the TPO’s Office of Central 
Asia, Caucasus, and Russia 
Rahmatollah Khormali, Direc-
tor-General of International 
Cooperation Department of the 
Islamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA) 
Hossein Kakhaki, Director of 

Astrakhan’s Lotus Special Eco-
nomic Zone Sergey Milushkin, 
and Russian Trade Representa-
tive in Iran Rustam Zhiganshin 
were among the speakers of 
the mentioned workshop.
Speaking at the gathering, Pey-
man-Pak mentioned Russia’s 
annual trade turnover with the 
world, noting that the Russian 
Federation used to import over 
$80 billion worth of commod-
ities from the west and other 

European countries that have 
currently sanctioned Russia, 
so a great opportunity has been 
presented for Iranian business-
men to seize.
“Russia is a big market that 
Iranian businessmen now have 
the opportunity to benefit from, 
but unfortunately, Iran’s share 
of Russia’s $232 billion annu-
al imports has been only $580 
million,” Peyman-Pak said.
Referring to the holding of nu-
merous meetings with Russian 
economic and trade delega-
tions in Iran and Russia, the 
official said: “Trade Promotion 
Organization has put several 
important factors on the agen-
da for the development of trade 
with Russia, among which 
market development is the 
most important.”
Market development means 
creating mechanisms on the 
basis of which Iranian and 
Russian businessmen can es-
tablish a proper relationship 
with each other, he said.
“The goal is to identify the main 
features and opportunities of 
the Russian market while pro-
viding an opportunity for major 
Russian traders to get to know 
their Iranian counterparts,” the 
official added.
According to the TPO head, 
the second important factor for 
expanding trade with Russia is 
participation in Russian exhibi-
tions and trade events.
“In September, a specialized 

exhibition of Iranian products 
and services will be held in 
Russia. Also, other specialized 
exhibitions such as auto parts 
are being organized. Our plan 
is to have a specialized pavilion 
in all international exhibitions 
that are going to be held in 
Russia,” Peyman-Pak said.
The official pointed to the joint 
use of business platforms as 
the third vital factor for trade 
development and continued: 
“If we want to expand an Ira-
nian platform in Russia, a lot 
of investment will be needed. 
We tried to establish the con-
nection between Iranian and 
Russian platforms by prepar-
ing contracts and providing 
the conditions for cooperation 
between the two sides. In this 
way, business processes will 
be facilitated.”
He underlined the final factor 
as the development of trade 
relations and said: “The Rus-
sian trade expansion center 
has been activated in Iran. 
Also, permission to estab-
lish an Iranian trade center in 
Russia has been issued and 
Iran Chamber of Cooperatives 
(ICC) is in charge of establish-
ing this center which is going 
to help Iranian businessmen in 
the field of currency transfer, 
insurance, and legal services, 
financial exchanges, business 
communication and all meas-
ures needed by businessmen 
to export and import goods.”

TPO holds workshop on ways of expanding trade with Russia

Expert Karkhaneh 
lauds Iran volleyball 
team

Iranian volleyball expert Mostafa 
Karkhaneh hailed the performance 
of the Iran national team in the 
2022 Volleyball Nations League 
(VNL).
In a challenging and exciting game, 
brave Iran lost to Poland 3-2 (25-
21, 24-26, 25-18, 16-25, 15-7) in 
the 2022 VNL quarterfinals Thurs-
day night.
“Iran did a great job,” said 
Karkhaneh in his interview with 
Tehran Times. “The team’s quali-
ty was between 50 to 60 percent, 
but the result was between 80 to 
90 percent. I mean, considering 
the changes that occurred in the 
squad and the injuries of some 
players, we had a team with 50 to 
60 percent of their full potential,” 
he added.
“The golden generation of the Ira-
nian volleyball is gone, and some 
players like Aliasghar Mojarad, 
Javad Karimi, and Meysam Salehi 
missed the tournament due to in-
juries and other problems.
“However, the new players were 
fantastic and did a great job dur-
ing the 13 difficult matches of the 
tournament.
“Week by Week and game by 
game, the players got better. They 
continued upward trend in their 
performance.
“Both in terms of technical quali-
ties and tactical skills, they played 
beyond expectations and per-
formed extremely well,” added the 
former coach of the Iran national 
team.
Amin Esmaeilnezhad produced an 
impressive 22-point match high in 
the quarterfinals against Poland, 
while Kamil Semeniuk registered 
17 points for Poland.
The young Iranian team had de-
feated powerhouses Poland in 
their two previous matches in the 
2020 Olympics and 2022 VNL Pool 
6.
When asked about the Iran na-
tional volleyball team head coach 
Behrouz Ataei and his staff, Kark-
ahneh said: “Mr. Ataei and his col-
leagues did a great job in coach-
ing the team through difficult and 
tricking times of the matches. Even 
in complicated situations, Atai kept 
himself and his team calm and 
made the right decisions.
”In general, this success resulted 
from a collective effort and the 
coaching staff and the players 
played their key role in the suc-
cess.
“In addition, our volleyball is re-
warded for organized and funda-
mental work in the youth levels, 
and I think this process will contin-
ue in the coming years,” conclud-
ed Karkhaneh.

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

Ministry: Iran’s 
Neighborly Policy Not 
Tied to JCPOA
Iran’s foreign ministry said Friday 
the country’s “neighborly policy” is 
not tied to the revival of the 2015 
nuclear agreement or permission 
from the United States.

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

Turkey Denies Carry-
ing Out Deadly Attack 
in Iraq Amid Mass 
Protests
Turkey’s foreign minister has de-
nied that Ankara carried out a 
deadly attack on a resort in Iraq’s 
Duhok province that killed at least 
eight people and wounded dozens.

FM: U.S. has yet 
to assure Iran 
of guaranteed 
JCPOA interests
The United States has yet to 
assure the Islamic Republic 
of its guaranteed economic 
interests within the frame-
work of a 2015 nuclear deal 
in the talks to revive the 
pact, said the Iranian for-
eign minister.

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

Israeli footprints 
in Persian Gulf 
will only fuel in-
security: Iran
The commander of the Is-
lamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) naval force 
said Friday Israeli presence 
in the Persian Gulf region 
would only fuel insecurity.

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

Deadly attack on 
Iraq resort draws 
Iran, int’l con-
demnation
Iran as well as other coun-
tries, organizations and 
groups strongly condemned 
a deadly bombardment on a 
tourist resort in Iraq’s Kurd-
istan region, sympathizing 
with the Arab state’s gov-
ernment and people.

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

Iran moves past 
dichotomy be-
tween JCPOA and 
neighborly ties

In what appears to consti-
tute the main feature of the 
Raisi administration’s for-
eign policy, a senior Iranian 
diplomat has said that Teh-
ran is no longer constrained 
by indirect talks with the 
U.S. in expanding relations 
with neighboring countries. 

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

Iran supports 
strengthening UN 
sys tem

Majid Takht Ravanchi, the 
Ambassador and Perma-
nent Representative of the 
Islamic Republic of Iran 
to the United Nations, has 
voiced Tehran’s support for 
strengthening the United 
Nations system.  

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

Iran condemns 
deadly attack on 
Zakho, Iraq

The spokesperson for the 
Iranian Ministry of Foreign 
Affairs, Nasser Kanaani, 
condemned the Wednesday 
shelling of the Iraqi city of 
Zakho in northern Dohuk 
province, which resulted in 
the death of 10 and injury of 
31 civilians.

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

West Subdued 
After Iran’s Deci-
sive Action

Iran’s top nuclear official 
says the country’s coun-
termeasures following a 
bid to pressure Tehran into 
submission to Western de-
mands have been totally ef-
fective, forcing the Europe-
ans and the U.S. to change 
their language.

Products valued at $1.746 million 
were exported from Kohgiluyeh-Boy-
er Ahmad province, in the southwest 
of Iran, during the first quarter of the 
current Iranian calendar year (March 
21-June 21), a provincial official an-
nounced.
Amir-Teymour Mousavian, the dep-
uty head of the province’s Industry, 
Mining and Trade Department for 
commercial affairs and trade promo-

tion, put the weight of exported prod-
ucts at 52 tons.
He named cement, licorice powder 
and extract, and hygienic and cos-
metic products as the main exported 
items.
He said that export from the province 
fell 24 percent in terms of value and 
62 percent in terms of weight in the 
first quarter of this year, from that of 
the previous year.

As previously announced by the offi-
cial, products valued at $8.8 million 
were exported from Kohgiluyeh-Boy-
er Ahmad province during the past 
Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20).
Mousavian put the weight of export-
ed products at 362,000 tons.
He named Armenia, Switzerland, Iraq 
and Afghanistan as the major desti-
nations of the exported commodities.
Saying that the annual export from 
the province shows growth both in 
the value and weight, the official said 
that 292,000 tons of products worth 
$8.2 million had been exported in 
1399.
As announced by the head of the 
Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (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 commod-
ities 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 trad-
ed about 36 million tons of non-oil 
goods worth $25.5 billion with its 
trade partners in the first quarter of 
the current Iranian calendar year, 
up 19.5 percent in terms of value, 
Moghadasi said.
According to the official, the coun-
try’s trade balance was $605 million 
positive in the mentioned time span.
Iran’s top export destination during 
this period was China with $4.214 
billion worth of imports from the Is-
lamic Republic, followed by Iraq with 
$1.824 billion, Turkey with $1.737 
billion, the United Arab Emirates with 
over $1.645 billion, and India with 
$424 million.
Meanwhile, the country’s top five 
sources of imports during these 
three months were the UAE with 
$3.426 billion, China with $3.131 bil-
lion, Turkey with $1.273 billion, India 
with $512 million, and Germany with 
$456 million worth of imports.

Commodities worth $1.7m exported from Kohgiluyeh-Boyer Ahmad in a quarter

The value of Iran’s export to its neighbor Turkey 
jumped 192 percent in the first quarter of the current 
Iranian calendar year (March 21-June 21), from the 
first quarter of the previous year, the spokesman of 
Islamic Republic of Iran Customs Administration 
(IRICA) announced.
Ruhollah Latifi said that Iran exported commodities 
worth $1.737 billion to Turkey in the three-month 
period.
The official also put Iran’s three-month import from 
Turkey at $1.273 billion, with 22 percent rise year 
on year.
Turkey was Iran’s second trade partner in the first 
quarter of the present year.
During a webinar, held in March, on trade relations 
between Iran and Turkey, which was held through 
cooperation between Tehran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines and Agriculture (TCCI-
MA) and Istanbul Chamber of Commerce (ICOC), 
and attended by officials from both chambers and 
a group of entrepreneurs, ways to develop econom-
ic relations between the two countries and some 
problems in this due were examined.

In this virtual conference, which was attended by 
more than 250 entrepreneurs from Iran and Turkey, 
the opportunities for cooperation between the two 
countries were examined and the two sides empha-
sized the development of cooperation.
Addressing the conference, Nihat Alayoglu, the sec-
retary-general of Istanbul Chamber of Commerce, 
referring to the political, economic and cultural 
similarities between Iran and Turkey, said: “The two 
countries have long-standing relations dating back 
more than 400 years, and more than 500 kilometers 
of common border, as well as several trade agree-
ments with each other, in particular, the preferential 
trade agreement, which was concluded in 2015, is 
very important for both countries.”
He added that the value of trade between Iran and 
Turkey has increased from $1.2 billion in 2001 to 
about $5.6 billion in 2021. Of this amount, $2.7 bil-
lion is allocated to Turkish exports to Iran and $2.8 
billion is related to Iran’s exports to Turkey. Machin-
ery and equipment are among the top exports of 
Turkey to Iran, and mainly materials such as copper 
and plastic are imported from Iran.

Noting that Turkey accounts for seven percent of 
Iran’s $39-billion imports, he added: “Our goal is 
to increase Turkish exports to Iran to $10 billion, 
and it is obvious that the two countries’ chambers 
of commerce have a role to play in increasing trade 
cooperation.”
Bahman Eshqi, the secretary-general of Tehran 
Chamber of Commerce, for his part put emphasis 
on the significance of expanding economic ties 
between Iran and Turkey, and said, “Turkey is one 
of the gateways of Iran’s economy to Europe, and 
Iran is one of the gateways connecting Turkey to 
the Silk Road and the lands of the Commonwealth 
of Independent States (CIS) members. Iran can also 
be the main gateway for Turkey to join India and the 
subcontinent.”
Emphasizing that economic cooperation between 
the two countries is a necessity, Eshqi continued: 
“Compromise between the two nations has been 
strong for the last three centuries, and although at 
times there have been competitions between the 
two countries, Iran-Turkey cooperation is still de-
veloping.”

Iran’s export to Turkey jumps 192% in 3 months on year
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Brazilian midfielder Wescley Gomes 
dos Santos, simply known as Wes-
cley, signed for Iranian football club 
Gol Gohar on Saturday.
The Brazilian attacking midfielder, 
who was a member of Brazilian 
Série A side Ceará since 2018, was 
loaned by Juventude in early 2021 

and scored two goals in 34 games 
for the Brazilian team.
Wescley, 30, has joined the Sirjan 
based club as a free agent player for 
an undisclosed fee.
Gol Gohar, headed by Amir Ghale-
noei, finished the 2021/22 Iran Pro-
fessional League as the fourth team.

Gol Gohar com-
plete signing of 
Brazilian Wes-
cley

NITC vessel aids 
damaged cargo 
ship

An oil vessel belonging to the 
National Iranian Tanker Com-
pany (NITC) has saved the crew 
of a cargo ship damaged in the 
Persian Gulf waters, IRNA re-
ported.
As reported, after receiving a 
rescue request from a cargo 
ship that had suffered severe 
damage in the engine room, 
the oil tanker Argo changed its 
course towards the position of 
the troubled ship near Lavan Is-
land and helped the ship.
The oil tanker left the area and 
headed for the loading port after 
the rescue team from Lavan Is-
land arrived at the scene.
The performance of the National 
Iranian Tanker Company and the 
round-the-clock efforts of the 
sailors of the company’s fleet 
has been at the center of atten-
tion of the country’s authorities 
over the past few months, as it 
has also been appreciated by 
Oil Minister Javad Oji and other 
members of the cabinet.

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

Negotiations un-
derway for buying 
vessels from Rus-
sia to operate in 
Caspian Sea

Iranian Ambassador to Rus-
sia Kazem Jalali has said the 
country’s Khazar Sea Shipping 
Lines is negotiating with Rus-
sia to buy cargo and Ro-Ro 
ships to use in the Caspian 
Sea lines in order to expand 
trade between the two coun-
tries, Tasnim news agency 
reported on Friday.
“The government will provide 
financial assistance in this re-
gard, but for now, the Russian 
side does not have any ships 
ready for delivery, and the ne-
gotiations are ongoing,” Jalali 
said.
Pointing to the important role 
of Khazar Sea Shipping Lines 
in the development of busi-
ness relations with Russia, 
Jalali said the golden opportu-
nity for business with Russia 
is short and all the necessary 
measures should be taken to 
make the most of this oppor-
tunity.
Emphasizing that the Caspian 
Sea is Iran’s inherent advan-
tage that provides both direct 
and indirect access to the Rus-
sian markets, the official said: 
“Khazar Sea Shipping Lines 
has taken great steps for the 
expansion of trade with Rus-
sia so far and we hope that the 
fleet of this shipping will be 
strengthened even more.”

Top 10 Tallest Buildings In The World 2022
By: PARISA JAMADISource: https://infos10.com/tallest-buildings-in-the-world/

Tallest Buildings in the World
Want to know what is the Taipei and 
Burj Khalifa height? Whenever the 
name of the tallest buildings comes, 
the name of burj khalifa first. After 
the burj khalifa, very highest buildings 
have been built in China. At this time, 
China has the many tallest building in 
the world in 2022. Here we have pre-
pared the list of top 10 Tallest Buildings 
in the world 2022. Let’s see!
10. Taipei 101 – 1,671 feet (509 m)
Taipei 101 is a 101 floor building in 
Taipei, Republic of China (Taiwan). In 
2004, it replaced Willis Tower (called 
Sears Tower) as the tallest building in 
the world. However, in 2010, it was 
overtaken by Burj Khalifa in Dubai.
Taipei 101 is the tenth tallest building in 
the world 2022. The tower had an esti-
mated construction cost of US$1.895 
billion.
• Location: Taiwan, China
• Floor count: 101
• Height: 509 meter (1671 feet)
09. China Zun – 1,731 feet (527 m)
The CITIC Tower is a supertall sky-
scraper in the Central Business District 
of Beijing. It is famous as China Zun. 
The 109-story, 528-meter (1,732 ft) 
building is the tallest in the city, cross-
ing China World Trade Center Tower III 
at a distance of 190 meters. On August 
18, 2016, CITIC Tower surpassed China 
World Trade Center Tower III in height, 
becoming the tallest building in Beijing. 
China Zun is one of the top 10 tallest 
buildings in the world in 2022.
• Floor count: 109 ( +8 below ground)
• Height: 527 meter (1731 feet)
08. Tianjin CTF Finance Centre – 
1,739 feet (530 m) 
The Tianjin CTF Finance Center is a 
super-tall skyscraper in Tianjin, Chi-
na. Construction began in 2013 and 
was completed in 2019. Tower is the 
second tallest building in Tianjin after 
Goldin Finance 117, the eighth tallest 

building in the world in 2022 and the 
tallest building in the world with less 
than 100 floors.
• Location: China
• Floor count: 97
• Height: 530 meter (1,739 feet)
07. Guangzhou CTF Finance Centre – 
1,739 feet (530 m)
The Guangzhou Chow Tai Fook Finance 
Center is a 530-meter (1,739 ft) tall 
mixed-use skyscraper in Guangzhou, 
Guangdong, completed in October 
2016. It is the third-tallest building in 
China and the tallest building in Guang-
zhou. It is seventh tallest in the world 
in 2022. 
• Location: China
• Floor count: 111 (+5 below ground)
• Height: 530 meter (1,739 feet)
06. One World Trade Center – 1,776 
feet (541 m)
The One World Trade Center, also 

known as the One WTC or Freedom 
Tower, is the main building for the new 
World Trade Center complex in Lower 
Manhattan, New York City. The build-
ing is 1,776 feet (541 m) high and is 
the tallest building in America, and it is 
one of the top 10 tallest buildings in the 
world in 2022.
It is mostly used for offices. People can 
see the city from above an observatory. 
• Location: United States
• Floor count: 94 (+5 below ground 
floors)
• Height: 541.3 meter (1,776 feet)
05. Lotte World Tower – 1,819 feet 
(554 m)
The Lotte World Tower is a 555.7 m 
(1,823 ft), 123-story skyscraper locat-
ed in Seoul, South Korea. It opened to 
the public on April 3, 2017 and is cur-
rently the tallest building in South Ko-
rea and one of the top 10 tallest build-

ings in the world 2022.
• Location: South Korea
• Floor count: 123 above ground, 6 be-
low ground
• Height: 554.5 meter (1,819 feet)
04. Ping An Finance Center – 1,965 
feet (599 m)
The Ping An International Finance 
Center is a 115-story, 599-meter 
(1,965 ft) skyscraper in Shenzhen, 
Guangdong, China. The building was 
commissioned by Ping An Insurance 
and was designed by American archi-
tectural firm Kohn Pedersen Fox Asso-
ciates. 
• Location: China
• Floor count: 115, plus 5 underground 
floors
• Height: 599 meter (1,965 feet)
03. Abraj Al Bait – 1,972 feet (601 m)
The Abraj Al-Bait is a state-owned com-
plex of seven skyscrapers in Mecca, 

Saudi Arabia. The Central Hotel Tower, 
Mecca Royal Clock Tower, is the world’s 
largest clock face and one of the top 10 
tallest buildings in the world 2022 and 
the tallest freestanding structure. 
The Clock Tower includes the Clock 
Tower Museum which occupies the top 
four floors of the tower. Abraj Al-Bait is 
one of the tallest buildings in the world 
2022. Estimated construction cost 
US$15 billion.
• Location: Saudi Arabia
• Floor count: 120 (Clock Tower)
• Height: 601 meter (1,972 feet)
02. Shanghai Tower – 2,073 feet (632 
m)
The Shanghai Tower is a 128-story sky-
scraper in Lujiazui, Pudong, Shanghai. 
It is 632 meters (2073 ft) high. As of 
2017, it had the world’s second highest 
lift at a top speed of 74 km (46 mi) per 
second at 20.5.
• Location: China
• Floor count: 128 above ground and 3 
below ground
• Height: 632 meter (2,073 feet)
01. Burj Khalifa – 2,717 feet (828 m)
The Burj Khalifa is an extremely tall 
skyscraper in Dubai named after Khal-
ifa bin Zayed Al Nahyan of the United 
Arab Emirates. It is the tallest building 
in the world 2022 at 828 meters (2,717 
feet). Before the building opened it was 
called Burj Dubai. The building is 162 
storeys high, construction of the tower 
was started in 2004.  
The building was officially opened on 
4 January 2010. It is the tallest struc-
ture built by humans in the world. The 
building is more than 300 meters high-
er than Taipei 101. Taipei 101 was the 
tallest building until 2010 before it be-
came the Burj Khalifa. Estimated con-
struction cost US$1.5 billion.
• Location: Dubai
• Floor count: 154 + 9 maintenance
• Burj Khalifa Height: 828 meter (2,717 
feet)

The number of oil and gas wells 
dug by National Iranian Drilling 
Company (NIDC) since the begin-
ning of the current Iranian calendar 
year (March 21) has increased by 
25 percent compared to the same 
period last year, according to the 
NIDC head.
“The number of wells completed in 
the country’s onshore and offshore 
areas using the company’s drilling 
fleet has increased by 25 percent 
since the beginning of this year 
compared to the same period last 
year,” Shana quoted Hamidreza 
Golpayegani as saying.
The official noted that 30 wells 
were dug in the mentioned period, 
of which two were development 
wells, three were exploratory wells 
and 25 were workover wells.
As for the workover wells, 24 wells 
were in the operation zone of Na-
tional Iranian South Oil Company 
(NISOC), three were in the Iranian 
Offshore Oil Company’s opera-
tional area and three were in the 
regions under the supervisor of 
National Iranian Oil Company, Gol-
payegani said.
Since the beginning of this year, 
the drilling area of the wells has 
reached 30,037 meters.
According to the NIDC head, the 
number of drilling rigs operated by 
the company has also increased by 
one in the current year.
He further noted that his company 
has signed several memorandums 
of understanding (MOUs) with the 
country’s knowledge-based com-
panies to cooperate in various are-
as including research, technology, 

construction engineering, procure-
ment, and equipment affairs.
“This year, in order to use the ca-
pacities of domestic manufactur-
ers, producers, knowledge-based 
institutions, scientific and research 
centers, effective negotiations 
have been done and joint cooper-
ation documents are signed,” he 
said.
NIDC managed to dig and com-
plete 75 oil and gas wells in the 
past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20).
According to the company data, 56 
of the mentioned wells were drilled 
in the operational zone of the 
NISOC, 10 wells were drilled in the 
fields under the supervision of the 
IOOC, three in the fields under the 
operation of the Petroleum Engi-
neering and Development Compa-
ny (PEDEC), one in the field under 
the supervisor of Iranian Central 
Oil Fields Company (ICOFC), three 
wells in the framework of project 
and two in the operational zone of 
the drilling management depart-
ment of National Iranian Oil com-
pany.
Some 76,125 meters of drilling 
were conducted for drilling the 
mentioned wells.
Considering the National Irani-
an Oil Company’s strategies for 
strengthening the presence of 
domestic companies in the devel-
opment of the country’s oil fields, 
NIDC, as a major subsidiary of the 
company, has been supporting 
such companies by lending them 
drilling rigs and other necessary 
equipment.

Number of oil, gas wells dug by NIDC 
rises 25% in 4 months yr/yr

 Iran’s gross domestic product (GDP) 
grew 4.4 percent in the past Iranian cal-
endar year 1400 (ended on March 20), 
according to the Central Bank of Iran 
(CBI).
The CBI put the GDP growth at 3.9 per-
cent excluding oil.
Back in mid-June, the Statistical Center 
of Iran (SCI) had put the country’s GDP 
growth at 4.3 percent including oil, and 
at 3.5 percent excluding oil in the previ-
ous year.
As reported by the center, based on the 
fixed prices in the Iranian year 1390 
(ended on March 19, 2012), the coun-
try’s GDP stood at 7.569 quadrillion ri-
als (about $27.725 billion) including the 
oil sector, and at 6.511 quadrillion rials 
(about $23.849 billion) excluding the 
oil sector in the past year, while the fig-
ures were 7.254 quadrillion rials (about 
$26.571 billion) and 6.289 quadrillion ri-
als (about $23.036 billion), respectively, 
in 1399.
The SCI said that the agriculture sector 
experienced a negative growth of 3.7 
percent, while the industries and mines 

sector grew six percent, and the services 
sector’s growth stood at 4.5 percent in 
the previous year.
According to the World Bank’s Glob-
al Economic Prospects (GEP) report 
released on June 7, Iranian economy 
is projected to grow by 3.7 percent in 
2022, while the average global econom-
ic growth is seen at 2.9 percent in the 
said year.
“Output in the Islamic Republic of Iran is 
expected to grow by 3.7 percent in 2022, 
boosted by the waning of the pandemic 
and higher oil prices,” the bank said in 
the report.
“Iran’s economy continues its gradual 
recovery that started in mid-2020, driv-
en by the oil sector and services. How-
ever, water and energy shortages led to a 
contraction of the agriculture and indus-
try sectors,” the report said.
A recovery in Iran’s oil and service sec-
tors (11.7 and 6.5 percent growth, re-
spectively) – following a return of global 
and domestic activity after the start of 
the pandemic – led to a five percent year 
on year growth in late 2021-early 2022, 

the bank said.
However, the agriculture sector contract-
ed by 2.1 percent due to drought and en-
ergy blackouts. On the demand side, a 
3.4 percent expansion in consumption 
drove GDP growth as activity returned 
closer to pre-pandemic levels. Imports 
growth (25.5 percent) outweighed the 
pick-up in exports (5.4 percent), and 
investment also declined (5.2 percent).
The bank puts Iran’s economic growth at 
4.1 percent in 2021 and about 3.4 per-
cent in 2020.
World Bank which had estimated Iran’s 
inflation rate at 40.1 percent for 2021 
believes that it would fall to 37.6 percent 
this year and 34.8 percent next year.
“Higher projected oil prices in the out-
look period and growth in oil export 
volumes considering the tighter global 
oil market are forecast to curb fiscal 
pressures. However, high expenditure 
growth due to increasing wage bills and 
pension spending is projected to keep 
the fiscal balance in a deficit of 3.8 per-
cent of GDP in 2022-24.” the bank said 
in its report.

Annual GDP growth stands at 4.4%: CBI



اقتصاد استان
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در راسـتای تعامـل و هـم افزایـی 
بیشـتر بیـن دو فوالدسـاز بـزرگ 
کشور )ذوب آهن اصفهان و مجتمع 
فوالد مبارکه(، سـومین نشست هم 
اندیشی در دوره مدیریت جدید ذوب 
آهـن اصفهـان، بـه میزبانـی فوالد 
مبارکـه، بـا حضـور ایـرج رخصتی، 
محمدیاسـر طیـب نیـا و جمعـی از 
مسـئولین ایـن شـرکت ها برگـزار 

شـد.
ایرج رخصتی مدیرعامـل ذوب آهن 
اصفهـان در این نشسـت گفـت: هر 
یـک از بخش هـای کشـور بـرای 
پیشـرفت و آبادانـی ایران اسـامی 
رسـالتی دارنـد و تولیـد، وظیفـه 
کلیـدی و اصلـی صنایـع فـوالدی 
بـه عنـوان بخـش پیشـران اقتصاد 

کشـور اسـت.
وی افـزود: ذوب آهـن اصفهـان بـا 
دانـش نیـروی انسـانی و تجربـه 
بیـش از نیـم قرنـی و همچنیـن 
زیرسـاخت های  از  برخـورداری 
مؤثـر در بخش هـای گوناگـون در 
کنـار گسـترش سـبد محصوالتش، 
تولیـدات بـا ارزش افـزوده بـاال را به 
عنـوان یـک اسـتراتژی کلیـدی در 
دوره جدیـد در دسـتور کار قـرار داده 

اسـت.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خاطر 
نشـان کـرد: این شـرکت بـه عنوان 
اولین تولید کننـده فـوالد در ایران و 
مجتمع فـوالد مبارکه نیز بـه عنوان 
بزرگتریـن تولیـد کننـده فـوالدی 
کشـور می توانند از طریـق تعامات 
در بخش هـای مختلـف، روز بـه روز 
زمینـه توسـعه بیشـتر کشـور و بـه 
ویـژه حمایـت از جامعـه پیرامـون را 

رقـم بزنند.
• آمـاده واگذاری چـدن مازاد 
ذوب آهـن بـه فـوالد مبارکه 

هستیم
رخصتـی اظهـار داشـت: ظرفیـت 
تولیـد چـدن در ذوب آهـن اصفهان 
۳ میلیـون و ششـصد هزار تن اسـت 
کـه امـکان جـذب آن در داخـل 
کارخانـه فراهـم نیسـت و می توانیم 
ایـن چـدن تولیـدی را بـه فـوالد 

مبارکـه واگـذار کنیـم.
مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان در 
خصـوص مسـئولیت های اجتماعی 
ایـن صنایـع فـوالدی نیـز گفـت: با 
توجه به اینکه ذوب آهـن اصفهان و 
فوالد مبارکـه در حـوزه فعالیت های 
ورزشـی، فرهنگـی و اجتماعی فعال 
هسـتند، مقرر شـد بـا هماهنگی هر 
دو شـرکت برنامـه ریـزی هدفمنـد 
بـه نحـوی صـورت گیـرد کـه ایـن 
یکدیگـر  رقیـب  مجموعه هـا 
تلقـی نشـوند و بتواننـد بـا حمایـت 
از رشـته های متنـوع ورزشـی، دو 
مقوله تولیـد و ورزش را دوشـادوش 

یکدیگـر پیـش ببرند.
از  گیـری  بهـره  زمینـه  در  وی 
توانمندیهـای شـرکت های تابعـه 
هـر دو مجموعـه نیـز بیـان کـرد: 
زیـر  در  بسـیاری  شـرکت های 
اصفهـان  آهـن  ذوب  مجموعـه 
و فـوالد مبارکـه در بخش هـای 
گوناگـون فعالیـت دارنـد کـه از 
خوبـی  بسـیار  پتانسـیل های 
برخـودار هسـتند و تـاش می کنیم 
بـه شـیوه ای عملیاتی تـر، از ایـن 
شـرکت ها در راسـتای افزایـش 
تولیـد و تنوع بخشـی بیشـتر بـه آن 

بهـره منـد شـویم.
مجتمـع  مدیرعامـل  نیـا  طیـب 
فـوالد مبارکـه نیـز در این نشسـت 
به وضعیـت تولید فـوالد در ایـران و 
جهان پرداخت و گفـت: چالش های 
پیـش روی تولیـد فـوالد، فراتـر 

از جنـگ اوکرایـن و حتـی شـیوع 
ویـروس کرونـا اسـت، گرچـه ایـن 
دو متغیـر نیـز در رونـد تولیـد فوالد 
بسـیاری  تاثیرگـذاری  جهـان 

ند. شـته ا ا د
هماهنگـی مجتمـع فـوالد مبارکـه 
و ذوب آهـن اصفهـان بـرای مقابله 
بـا چالش هـا و بهـره گیـری بیشـتر 

از فرصت هـا
وی اضافـه کـرد: هماهنگی بیشـتر 
بین مجتمـع فـوالد مبارکـه و ذوب 
آهن اصفهان یک ضـرورت اجتناب 
ناپذیـر اسـت و سـبب می شـود این 
دو فوالدسـاز بـزرگ کشـور بـرای 
مقابلـه بـا محدودیت هـای پیش رو 
و همچنیـن بهـره گیـری بیشـتر از 
فرصت هایی که بـرای صنعت فوالد 
کشـور وجـود دارد، برنامـه ریـزی 
جامع تـری داشـته باشـند وحمایـت 
مسـئولین را بـرای ارتقـاء تولیـد که 
رشد و شـکوفایی بیشتر کشـور را در 
بخش هـای گوناگـون در پـی دارد، 
جلب نمـوده و افتخارات بیشـتری را 

بـرای کشـور ثبـت کنند.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: 
طرح هـا و پروژه هـای بسـیاری از 
ماههـای گذشـته بـرای همـکاری 
بین مجتمـع فـوالد مبارکـه و ذوب 
آهن اصفهان تعریف شـده است که 
برنامه ریـزی برای رشـد و پیشـبرد 
آنهـا بـه طـور جـدی در دسـتور کار 

قـرار دارد.
• فوالد مبارکـه، خریدار چدن 
مـازاد ذوب آهـن اصفهـان 

ست ا
طیـب نیـا اظهـار داشـت: مجتمـع 
فـوالد مبارکـه از طریـق توافـق و 
سـرمایه گـذاری بلندمـدت آمـاده 
خریـداری چـدن تولیـدی مـازاد در 
ذوب آهـن اصفهـان اسـت کـه این 
رویکـرد نوید بخـش چشـم اندازی 

خوبـی بـرای طرفیـن اسـت.
برخـی از مهمتریـن نتایـج ایـن 
نشسـت عبارتند از: حمایت از ورزش 
اسـتان، حمایـت از جامعـه پیرامون 
صنایع، برنامـه ریزی برای اسـتفاده 

از ظرفیت های با اسـتفاده در هر دو 
شـرکت مانند جـذب چـدن تولیدی 
مازاد ذوب آهن اصفهـان در مجتمع 
فوالد مبارکه، بهـره گیری اثربخش 
از کارگاههـای سـاخت ذوب آهن و 
همچنیـن اسـتفاده از توانمندیهـای 
نیـروی انسـانی هـر دو شـرکت در 
راسـتای هـم افزایی بیشـتر در قالب 
برگـزاری جشـنواره های ورزشـی و 

فرهنگـی.
شـایان ذکـر اسـت در این نشسـت 
مرتضـی یزدخواسـتی و مهـرداد 
توالییـان از اعضـای هیـات مدیـره 
ذوب آهـن اصفهـان، بهـزاد کرمـی 
معـاون بازاریابـی و فـروش، مهدی 
بهرامی معـاون پشـتیبانی و خدمات 
اجتماعـی و همچنیـن جمعـی از 
معاونیـن و مدیران فـوالد مبارکه در 
زمینـه مباحث مطـرح شـده نظرات 
خـود را بیـان نمودنـد و مقـرر شـد 
پیرامـون اجرایـی شـدن نتایـج این 
نشسـت هماهنگـی الزم صـورت 

گیـرد.
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سرپرسـت اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسامی 
اسـتان اصفهان صنعتی بودن استان اصفهان 
و توزیـع امکانات فرهنگـی در شهرسـتان ها 
را ظرفیتی بـرای پیشـبرد اهـداف فرهنگی و 

هنری در سـطح اسـتان دانسـت.
سرپرسـت اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسامی 

اسـتان اصفهـان در گفتگو بـا صاحب نیـوز با 
بیـان این کـه ظرفیت هـای عظیـم فرهنگی 
نهفته ای در اسـتان اصفهان وجود دارد، از توان 
این ظرفیت هـا بـرای ایجاد تحـول فرهنگی 

در اسـتان سـخن گفت.
علـی تمنایـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه بخـش 

زیـادی از نیـروی انسـانی و زیرسـاخت های 
فرهنگـی اسـتان در شهرسـتان ها قـرار دارد 
ایـن موضـوع را یکـی از ظرفیت هـای بالقوه 
فرهنگی اسـتان برشـمرد کـه بـا همگرایی و 
هماهنگی بیـن ادارات ارشـاد شهرسـتان ها و 
سـایر دسـتگاه های فرهنگی تحت محوریت 
محوریـت امـام جمعـه و فرماندار شهرسـتان 

می توانـد منشـأ اثـرات مثبتی شـود.
وی صنعتی بودن اسـتان اصفهـان را ظرفیت 
دیگر فرهنگی در این اسـتان دانست و با اشاره 
به این کـه ده ها واحد صنعتی بزرگ در اسـتان 
فعال هسـتند که دغدغه فرهنگ را نیـز دارند 
از لزوم بهره وری از این ظرفیت برای پیشـبرد 
اهداف فرهنگـی و هنری اصفهان سـخن به 

میان آورد.
متولـی فرهنـگ و هنـر اسـتان اصفهـان 
افـزود: هـدف گـذاری اداره کل فرهنـگ و 

ارشـاد اسـامی در جهت کاهش آسـیب های 
اجتماعـی بـا حمایـت وزراتخانـه یکـی از 
برنامه های پیـش روی این اداره کل اسـت که 
گسترش »زیسـت عفیفانه« به عنوان یکی از 
محورهای ایـن طرح مدنظر قرار گرفته اسـت 
و شـامل اقدامـات فرهنگـی بـرای مقابلـه با 
آسـیب های اجتماعـی همچون طـاق، مواد 

مخـدر، بی حجابـی و غیـره می شـود.
سرپرسـت اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسامی 
اسـتان اصفهان ایـن اداره را متولی مسـئول و 
پاسـخگوی امور هنری و فرهنگی در سـطح 
شهرسـتان و اسـتان دانسـت و ظرفیت ایجاد 
شـده با راه اندازی شـورای فرهنگ عمومی را 
ظرفیتی دانسـت که می تواند در جهت تحقق 
اهداف فرهنگی در شهرسـتان ها بـا دو بازوی 
پایـگاه مردمی و مذهبـی امام جمعـه و پایگاه 

اداری فرمانـدار مثمر ثمر واقع شـود.

رئیس جهاد دانشگاهی اصفهان گفت: برای حل بحران آب در اصفهان باید به جای 
روش های فعلی گفت وگو با دیگر استان ها را در دستور کار قرا ر دهیم.

مهدی ژیانپور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فعالیت مطالعاتی جهاد دانشگاهی در 
حوزه شهری انجام می شود، اظهار داشت: نگاهمان به موضوع مطالعات شهری پایدار 
است و سه گروه پژوهشی اجتماعی، اقتصادی- گردشگری و کالبدی به موضوعات 
شهری می پردازند و طی این دو دهه تاش کردیم یاور فکری مدیران شهری باشیم.

وی با ییان اینکه جهاد دانشگاهی به نوعی مروج و هوادار مشارکت شهروندی است، 
خاطرنشان کرد: در تمام این سال ها که شهرداری و شورای شهر تاش کردند 
موضوعات مختلف را با کمک شهروندان انجام دهند در حوزه شهروندی کار پژوهشی 
انجام دادیم و اکنون نیز در دبیرخانه زاینده رود به مجموعه شهرداری کمک خواهیم 

کرد که گفتگوهای آبی را پیش ببریم.
رئیس جهاد دانشگاهی استان اصفهان با بیان اینکه نیاز سنجی مطالعات پژوهشی از 
سوی کارفرمایان انجام می گیرد، افزود: مجموعه شهرداری و شورای شهر اصفهان 
بر اساس نیازها هر ساله طرح های پژوهشی تعریف می کنند و جهاد دانشگاهی ورود 

پیدا می کند.
ژیانپور با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی اصفهان طی سال های ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ 
سه دوره نیاز سنجی طرح های پژوهشی انجام داد که براساس آن ها نیاز شهروندان 
احصا شد، ابراز داشت: با وجود این اکنون خود سازمان ها نیاز سنجی طرح های پژوهشی 

را انجام می دهند. 

وی تهیه برنامه جامع شهری اصفهان و طرح پیوستن اصفهان به شهرهای خاق 
یونسکو را از جمله فعالیت های جهاد دانشگاهی برشمرد و افزود: اکنون مجری طرح 
بازنگری طرح جامع گردشگری استان اصفهان هستیم که به لحاظ اقتصادی مفید 

است.
رئیس جهاد دانشگاهی اصفهان با بیان اینکه تاش یک دهه گذشته این نهاد در 
حوزه های مطالعاتی فرهنگی و اجتماعی متنوع بوده است، اظهار داشت: هر ساالنه بین 
۳۲ هزار تا ۳۵ هزار نفر در دوره های فراگیر آموزشی و مهارتی جهاد دانشگاهی شرکت 

می کنند که طبق بررسی ها این آموزش ها به اشتغال ۳۰- ۴۰ افراد منجر می شود.
وی با بیان اینکه معتقد به پرورش افراد در آموزش هستیم، گفت: از این رو در گروه های 

پژوهشی و تخصصی افراد مستعد را بر اساس ظرفیت ها را جذب می کنیم.
ژیانپور با بیان اینکه در حوزه فرهنگی دانشگاه های ما دچار دگردیسی بزرگ شده اند، 
تصریح کرد: تفاوت عمده ای را بین نسبت دانشجوی امروزی با دانشگاه شاهد هستیم 
و نیازهای آنان و سبک زندگی دانشجویان به ویژه پس از کرونا تغییر کرده است؛ برای 

مثال دیگر کتاب را به عنوان یک نیاز اصلی دانشجو نمی بینید.
رئیس جهاد دانشگاهی اصفهان ادامه داد: فضاهای دانشجویی مانند قبل نیست 
و دانشجویان بسیاری از موضوعات را در سطح شهر دنبال می کنند و به بیان دیگر 
بسیاری از موضوعاتی که قبًا در دانشگاه اتفاق می افتاد اکنون در بستر شهری 

مشاهده می شود. 
وی تصریح کرد: آموزش و روش های آموزشی دچار تغییر و تحول شده و حتماً باید 

متناسب با آنها زیرساخت ها را فراهم کرد.
رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره افزایش سه مرکز آموزشی این نهاد به ۶ مرکز در شهر 
اصفهان در سال های اخیر، افزود: ظرفیت توسعه مراکز آموزشی وجود دارد اما با وجود 
این سیاست گسترش مراکز آموزش در جهت زیرساخت های الزم با توجه به اتفاقات 
کنونی به لحاظ اقتصادی حوزه بسیار سوددهی نیست که بخشی به دلیل اجاره بها و 
زیرساخت های کاربردی است اما بر کیفیت دوره های آموزشی برای جلب رضایت 

مردم تاش می کنیم.
ژیانپور با بیان اینکه در حوزه انتشارات سیاست کیفیت گرایی است، گفت: جهاد 
دانشگاهی طی دو سال اخیر ۶۰ کتاب منتشر کرد و سال گذشته ۶ کتاب زیرا اعتقاد 
داریم که کتابی که از سوی جهاد دانشگاهی منتشر می شود باید تأثیر گذاری داشته 

باشد.
وی با بیان اینکه تهیه پادکست در حوزه شهری در دستور کار است، خاطرنشان کرد: 
رویداد فصل سخن در حوزه نشر که هر سه شنبه برگزار می شود نیز تغییر رویکرد حوزه 

نشر به سمت شهر و شهروندان است.
ژیانپور با بیان اینکه در حوزه های زیست محیطی به ویژه در مورد اصفهان نگرانی هایی 
وجود دارد اما به شکلی که اکنون در ساحت های اجتماعی ما و خبرگزاری های دنبال 
می شود، حل نخواهد شد، ابراز داشت: در حوزه مناقشات اصفهان و شهرهای اطراف آن 
درباره آب رویکردهایی که اکنون دنبال می شود، مناسب نمی دانم و معتقدم شکاف ها را 

بیشتر می کند و در این زمینه باید کمک کنیم که در جامعه گفتگو ایجاد شود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان خواستارشد:

به کارگیری ظرفیت صنعتی استان در پیشبرد اهداف فرهنگی

رئیس جهاد دانشگاهی اصفهان:

گفت وگو راهکار حل مناقشات حوزه آب است

 نشست مسئولین ذوب آهن اصفهان و مجتمع فوالد مبارکه برگزار شد:

تالش فوالدی های بزرگ برای هم افزایی بیشتر

به گفتـه مسـووالن، تا پایـان شـهریور امسـال همـه نانوایان اسـتان به 
این سیسـتم هوشـمند مجهز خواهند شـد و یارانه نان در قالب کاالبرگ 

به حسـاب خانوارهـا واریز خواهد شـد.
گفتـه می شـود شـکاف قیمـت آرد دولتـی و آزاد در سـالیان گذشـته 
زمینه سـاز قاچاق آرد شـده و قوت غالب مـردم را با مشـکات عدیده ای 
مواجه کرده اسـت؛ این موضـوع در دراز مـدت به یک معضـل اقتصادی 
مبدل شـد و دولـت را بر آن داشـت تـا با حـذف یارانـه آرد، اجـرای طرح 
»هوشمندسـازی یارانـه نـان« و تجهیـز نانوایی هـا بـه کارتخـوان 
هوشـمند، نـان را بـه نـرخ روز و بـر اسـاس کاالبـرگ بـه دسـت مردم 
برسـاند، اتفاقـی کـه تـا کنـون در اسـتان اصفهـان نظـرات مختلفی به 

همراه داشـته اسـت.
معاون توسـعه بازرگانـی و صنایع کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه میـزان دورریـز نـان در این اسـتان نسـبت به 
میانگین کشـوری کمتر و بیـن هفت تـا ۱۰ درصد اسـت اما ایـن میزان 
در کشـور بـه ۲۰ تـا ۳۰ درصـد می رسـد، گفـت: متولیـان اجـرای طرح 
هوشمندسـازی یارانه نان معتقدند با اجرایی شـدن کارتخوان هوشـمند 
در نانوایی هـا و در پـی آن خریـد نان متناسـب با مصـرف خانـوار، میزان 

دورریـز نـان از رقم های پیشـین بـه مراتـب کمتر خواهد شـد.
امیـد شـریفی در گفت وگـو بـا ایرنـا افـزود: در گذشـته یارانـه دولتـی 
بـه آرد تخصیـص می یافـت و نانـوا بـا خریـد آن اقـدام بـه پخـت نـان 
ارزان می کـرد تـا بـه دسـت مصرف کننـده برسـد امـا در این میـان عده 
معدودی سـوء اسـتفاده کرده و آرد را با قیمت ارزان و دولتـی می خریدند 
و بـه قیمـت آزاد می فروختنـد و بـه نوعـی زمینـه رانـت و قاچاق شـکل 

گرفتـه بود.
نایـب رئیـس انجمن علـوم و فنـون غـات اصفهان نیـز در گفـت و گو 
بـا ایرنا با اشـاره بـه اینکه مـا با نفـس طـرح هوشمندسـازی یارانـه نان 
موافق هسـتیم به شـرطی که مانند گذشـته از نرخ گذاری تحمیلی برای 
نان پرهیز شـود، اظهار داشـت: طرح هوشمندسـازی یارانه نان در دولت 
نهم و دهم بـا موفقیت اجرا شـد که الزم اسـت دولـت با در نظـر گرفتن 

تجربه هـای آن برای اجـرای طـرح خصوصی سـازی نان اقـدام کند.
محمدرضـا خواجه به برخـی انتقـادات و مباحث دربـاره این طرح اشـاره 
و اضافـه کـرد: مادامی که نـرخ نـان بر اسـاس قیمـت تمام شـده اباغ 
نشـود طرحی در این حوزه موفق نخواهد بـود زیرا فقط ضریـب آرد )۲۰ 
درصد نـرخ نـان( در تعییـن قیمت جدیـد نـان در نظـر گرفته شـده و به 
عقـب افتادگی نـرخ نـان و افزایـش هزینه هـای جـاری توجهی نشـده 

اسـت.
خواجه بـا تاکیـد بر لـزوم نـگاه کارشناسـی بـه تنظیم نـرخ نـان در این 
طـرح بمنظـور جلوگیـری از زیـان ده شـدن نانوایی هـا گفـت: بـه طـور 
تقریبـی ۵۰ میلیـون نفـر در کشـور یارانه بگیـر هسـتند که حـدود ۲۰۰ 
هـزار تومـان در مـاه بایـد بـرای خرید نـان به هـر نفـر تخصیـص یابد.

تا کنـون ۸۴ درصد نانوایی هـای اصفهـان در اجرای 
طـرح »هوشمندسـازی یارانـه نـان« بـه کارتخوان 
هوشـمند مجهـز شـده اند و در حالی که قرار اسـت 
تـا پایـان تابسـتان جـاری ایـن طـرح بطـور کامل 
عملیاتـی شـود، مباحث مختلفـی دربـاره آن مانند 
افزایـش کیفیـت و رقابـت، کاهـش دورریـز و لزوم 
تنظیـم کارشناسـی نـرخ نـان مطرح شـده اسـت. 
اسـتان اصفهان بالغ بر چهار هـزار و ۶۰۰ نانوایی دارد 
که از این تعـداد یکهـزار و ۴۰۰ نانوایی در کالنشـهر 
اصفهان قـرار دارد و طی یک ماه گذشـته بـا اجرایی 
شـدن طرح هوشمندسـازی یارانه نان، ۸۴ درصد از 
نانوایی هـا به کارتخـوان هوشـمند مجهز شـده اند.

آمار نانوایی هایی که در اجرای طرح »هوشمندسازی 
یارانه نان« شرکت کرده اند، اعالم شد:

 فروش هوشمند
در ۸۴ درصد نانوایی های اصفهان

گزارش ویژه

برگزاری  گفت:  اصفهان  استاندار 
رویدادهای اقتصادی مستمر و بین المللی 
بویژه در بخش نمایشگاهی نیاز ضروری 

این استان است.
سید رضا مرتضوی در جلسه شورای 
بخش خصوصی با دولت در محل اتاق 
بازرگانی اصفهان افزود: این رخدادها 
باید بتواند در تقویم جهانی جای بگیرد 
و همگان در کشورهای گوناگون در 
سال های متمادی خود را با آن وفق دهند 

و در آن حضور فعال داشته باشند.
وی اضافه کرد: درصورتی که این رخدادها 
با ایام خاصی در کشور هم زمان بود نباید 
زمان آن رویداد تغییر یابد بلکه شکل و 
شمایل آن باید تا حدودی رنگ و بوی 

همان ایام خاص را بگیرد. 
استاندار اصفهان با تأکید بر تشکیل 
جلسات شورای عالی بَِرند اظهار داشت: 
این جلسات باید به تشویق بیشتر بخش 
خصوصی در زمینه های مختلف منجر 
شود و همگان به پیشرفت و اجرای 

تصمیمات آن تعلق خاطر داشته باشند. 
۴۰ ساله  مرتضوی اظهار داشت: در 
گذشته مدیران و مسووالن جلوه ای از 
برخورداری در اذهان ایجاد کردیم تا جایی 
که مشکات این خطه در تصمیمات ملی 

لحاظ نمی شود. 
وی خاطرنشان کرد: اما بسیاری معضات 
نند برای  این منطقه را به خوبی نمی دا
مثال استان اصفهان حدود ۸۵۰ هزار 
حاشیه نشین دارد که از جمعیت برخی 

استان ها بیشتر است. 
استاندار اصفهان  تصریح کرد: بعضی از 
مناطق استان وضعیت اََسفباری دارد اما 
درد و مشکل آن به خوبی دیده و شنیده 
نمی شود و دلیل آن نگاه برخورداری 
اصفهان بوده که طی دهه ها در افکار 

عمومی ایجادشده است. 
بخش  فعاالن  اگر  افزود:  مرتضوی 
خصوصی استان از چهره های ملی و برای 
مثال کمیسیون های مختلف به اصفهان 
دعوت می کنند در سلسله برنامه های 
خود فرازها و فرودهای این خطه را به 
میهمانان نشان دهند تا آنان با واقعیت 
موجود آشنا شوند تا دچار اِجحاف نشویم. 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و 
کشاورزی اصفهان نیز در این نشست 
با اشاره به ۲ رویداد فرهنگی اقتصادی، 
عکس  جشنواره  امروز  اختتامیه  از 
صنایع دستی اصفهان در محل این اتاق 

خبر داد.
افزود:  همچنین  گلشیرازی  مسعود 
نخستین جشنواره ملی قالی فاخر از دیروز 
در سیتی سنتر آغاز شد و اختتامیه روز 

شنبه در محل اتاق برگزار می شود.
یک صد و شانزدهمین شورای گفت وگوی 
با  امروز   خصوصی  بخش  و  دولت 
حضور استاندار، معاونان وی، رییس و 
اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی استان اصفهان، مدیران 
برخی دستگاه های اجرایی و فعاالن 
بخش خصوصی در سالن اجتماعات اتاق 
بازگانی برگزار شد.  استان اصفهان افزون 

بر ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد. 

نیاز ضروری به رویدادهای 
 نمایشگاهی مستمر

و بین المللی  

استاندار اصفهان مطرح کرد:

 خبر اول

ISFAHAN
N E W S

 اخبار اصفهان  سـخنگوی شـرکت برق منطقه ای اصفهان گفت: بـا توجه به 
اینکه مدیریت مصـرف و تأمین بـرق برای مشـترکان صنعتی صـورت می گیرد، 
با رعایت مصرف مشـترکان خانگی، خاموشـی برای مشـترکان خانگی نخواهیم 

داشت.
• سقف مجاز و غیرمجاز مصرف روزانه اعالم می شود

محمد رضـا نوحی در جمـع خبرنگاران با اشـاره به سـقف مجاز مصرف کـه روزانه 
از شـرکت توانیر اعام می شـود، اظهـار داشـت: برای مثـال روز ۲۹ تیرماه سـقف 
مجاز مصرف یک هـزار و ۱۹۰ مـگاوات بوده، امـا الگوی مصرف مشـترکان ۳۰۰ 

کیلو وات بر سـاعت اسـت.
• 70 درصـد مشـترکان خانگـی، جـز مشـترکان خـوش مصرف 

هستند
وی افـزود: 7۰ درصـد مشـترکان خانگی، جز مشـترکان خوش مصرف هسـتند و 
۳۰ درصـد باقیمانده که بـه صورت پیامـک هم برای آن هـا اخطار تذکر می شـود، 

به صـورت پلکانـی ۱.۵، ۲.۵ و ۳.۵ برابر قیمت تأمیـن برق را بایـد پرداخت کنند.
• برای ادارات در یک روز 300 اخطار برق صادر شد

سـخنگوی شـرکت برق منطقه ای اصفهـان بیـان کـرد: بـرای ادارات در یک روز 

۳۰۰ اخطار بـرق صادر شـد کـه فقـط حـدود ۴۱ اداره رعایـت نکردنـد و منجر به 
قطعی بـرق آن ادارات شـد.

• با رعایت مصرف مشـترکان خانگی، خاموشـی برای مشـترکان 
خانگی نخواهیم داشت

نوحی در پاسـخ به این سـؤال کـه آیا احتمـال بازگشـت خاموشـی هایی همچون 
سـال گذشـته برای مشـترکان خانگی وجود دارد، تصریح کـرد: با توجـه به اینکه 
مدیریت مصرف و تأمین برق برای مشـترکان صنعتی صورت می گیـرد، با رعایت 

مصرف مشـترکان خانگی، خاموشـی برای مشـترکان خانگی نخواهیم داشت.

 سخنگوی شرکت برق منطقه ای 
اصفهان:

مشترکان خانگی 
خوش مصرف ها 

هستند



جهـــــــان

Isfahan News

 دریـا وفایـی  سـفر روسـای جمهـور ترکیـه و روسـیه بـه 
تهـران، در بیـن افـکار عمومـی بـا سـؤاالت متعـددی همراه 
اسـت. ازجمله اینکـه »آمـدِن پوتیـن و اردوغان به ایـران چه 

دسـتاوردهایی خواهد داشـت؟ به همین منظور این پرسـش را 
با اعضـای کمیسـیون امنیت ملـی و سیاسـت خارجی مجلس 
دربـاره نتایـج سـفر پوتیـن و اردوغان بـه گفت وگو نشسـتیم.

• مشـکالت بایـد بـا حضـور همسـایگان  هـم 
سرنوشـت حـل شـود

ابوالفضـل عمویـی سـخنگوی کمیسـیون امنیـت ملـی و 
سیاسـت خارجی مجلـس در پاسـخ به این پرسـش گفـت: در 
شـرایط فعلی حضـور دو رئیس جمهـور مؤثر منطقـه در تهران 
حاوی پیام های روشـنی اسـت زیـرا هر سـه کشـور می توانند 
بـا یکدیگـر همکاری هـا و گفتگوهـای خوبی داشـته باشـند. 
همچنیـن ایـن همکاری هـا در برقـراری امنیـت نسـبی در 

سـوریه نیـز مؤثر اسـت.
وی افـزود: برگـزاری هفتمیـن اجـاس آسـتانه در تهـران با 
حضـور روسـای جمهـور روسـیه و ترکیـه، بـار دیگـر نشـان 
داد که مشـکات بایـد با حضـور همسـایگان  هم سرنوشـت 

حل شـود.
عمویـی بیـان داشـت: انسـجام و هماهنگـِی ایران و روسـیه 
و ترکیـه در اتفاقـات منطقـه ای و جهانـی می توانـد ضریـب 
موفقیـت سـه کشـور را در معـادالت بـاال ببـرد. همچنیـن 
می توانـد از قلـدری و یکه تازی هـای آمریکایی هـا جلوگیری 
کنـد. مسـئله ای کـه سال هاسـت باعـث شـده تـا کشـورها 
نتواننـد در پیگیـری مصالـح ملـی خودشـان اسـتقال نظـر 

داشـته باشـند.
• سـفر پوتین و اردوغـان، نقـاط مثبتـی در حوزه 

اقتصادی ایـران دارد
ابراهیـم رضایی عضو کمیسـیون امنیت ملی مجلس شـورای 
اسـامی نیز در پاسـخ به این پرسـش به ما گفت: قطعـًا برای 
کشـورمان دارای اهمیت اسـت به ویـژه در خصـوص مباحث 
اقتصـادی. از طرفـی امنیـت سـوریه به عنـوان قطـب امنیت 

کل منطقـه نیـز بسـیار حائـز اهمیت اسـت. گوشـزدهایی که 
رهبری دربـاره این موضـوع به اردوغان داشـتند خـود گویای 

مهم بـودن این مسـئله اسـت.
وی بابیـان اینکـه »وجود ناامنی در سـوریه مسـاوی اسـت با 
ناامن شـدن کل منطقه« ادامـه داد: طبیعی اسـت که برقراری 
امنیت و ثبـات آرامش در منطقـه به نفع همه کشـورها ازجمله 
ایـران هسـت. رضایی خاطرنشـان کـرد: مقام معظـم رهبری 
نـکات مهمی را بـه رجـب طیـب اردوغـان یادآورش انـد زیرا 
یکـی از عوامل اصلـی ناامن سـازی در سـوریه، کشـور ترکیه 
اسـت. این عضـو کمیسـیون امنیت ملـی مجلـس یازدهم به 
سـایر اهداف این سـفر اشـاره کـرد و گفت: تشـکیل شـورای 
عالی ایران و ترکیـه در حوزه اقتصادی از دیگر نتایج این سـفر 
اسـت که در آنجا مسـائل دوجانبه موردبررسـی قرار می گیرد. 
سـفر پوتین هـم رویکـرد اقتصـادی داشـت. مطمئنًا توسـعه 
روابط با ایـن کشـورها به نفع مـردم و کشـور ما خواهـد بود و 

پیام هـای خوبی بـرای دنیای جدیـد و چندقطبـی دارد.
• ایـران بایـد بهره بـرداری خوبـی از ایـن سـفر 

داشـته باشد
عبـاس گلرو عضـو دیگـر کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت 
خارجـی مجلـس شـورای اسـامی هـم دراین بـاره بـه مـا 
گفـت: ایـن سـفرها بسـیار حائـز اهمیـت اسـت و ایـران باید 
بهره بـرداری خوبـی از آن داشـته باشـد. یعنـی طبـق بیانیـه 
گام دوم انقـاب، ضمن ارتبـاط با کشـورهای همسـایه نباید 
ظرفیت هـا را از دسـت بدهیـم. وی همچنیـن بر حفـظ امنیت 
در منطقـه تأکید کرد و افـزود: نگاه ایران به تحـوالت فعلی در 
شـمال سـوریه، قرارگرفته تمامیت ارضـی آن در اختیار دولت 

مرکزی این کشـور هسـت و خواهان پاک سـازی ایـن اراضی 
از گروه هـای تروریسـتی هسـتیم.

گلـرو گفـت: ایـن همـکاری سـه جانبه در بازگشـت نسـبی 
امنیـت بـه سـوریه مؤثراسـت و فراتـر از آن می توانـد در 
موضوعـات دیگـر هـم قابـل بهره بـرداری و مهـم باشـد.

• باشـگاه تجـاری ایـران و روسـیه راه انـدازی 
د می شـو

حسـین نوش آبادی از دیگر اعضاء کمیسـیون امنیـت ملی نیز 
در رابطه با نتایج سـفر روسـای روسـیه و ترکیه به کشـورمان 
گفت: باشـگاه تجـاری ایـران و روسـیه راه اندازی خواهد شـد 
و تعامات بسـیار خوبـی می تواند در این بسـتر صـورت گیرد. 
فرصـت خوبی بـرای تاجـران و شـرکت های معتبر هسـت. از 
طرفی توسـعه روابـط پولـی و مبـادالت ارزی و بانکـی بین ما 
و روسـیه می توانـد ظرفیت هـای باالیـی را بـرای همـکاری 

آن هم در شـرایط کنونـی تحریم فراهـم آورد.
وی ادامـه داد: بـا راه انـدازی باشـگاه تجـاری میـان ایـران و 
روسـیه، روابـط اقتصـادی فی مابین تسـهیل می شـود ضمن 
اینکـه، الگویی بـرای توسـعه روابط با سـایر کشـورها خواهد 

بـود.
نوش آبـادی بـا تأکیـد بااینکـه »مـا منافـع مشـترکی بـا 
کشـورهای منطقه به خصوص کشـورهای همسـایه و روسیه 
داریـم که بایـد پیگیـر تحقـق آن باشـیم«، خاطرنشـان کرد: 
البتـه ایـن به ایـن معنـا نیسـت کـه کشـورها در امـور داخلی 
یکدیگـر دخالـت کننـد بلکـه بـا حفـظ اسـتقال می توانیـم 
فضـای همـکاری داشـته باشـیم. ضمـن اینکـه نبایـد از 

توطئه هـای دشـمناِن ایـن همـکاری نیـز غفلـت شـود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: ما 
آمده ایم تا با کمک یکدیگر به مردم خدمت کنیم و در این مسیر 

موانع را کنار بگذاریم، اگر ضابطه ای در این باره وجود دارد می توان 
آن را حل کرد زیرا به دنبال تسهیل در فرآیندهای اداری هستیم.

محمدرضا جان نثاری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان در نشست با جمعی از خیران استان اظهار داشت: یکی از 
شعارهای دولت سیزدهم مردمی بودن است و این به معنی آن است 
که برای حل مشکات مردم از خود آن ها نظرخواهی کنیم، در این 
راستا از نخبگان هر قشر برای حل مشکات آن ها دعوت کرده ایم.

وی با بیان اینکه تاش کرده ایم در ارتباط با سازمان ها و تشکل های 
مردم نهاد هیچ گونه نگاه سیاسی و حزبی نداشته باشیم تا بتوانیم 
به هر شخصی که در استان کار خیر انجام می دهد کمک کنیم، 
خاطرنشان کرد: ما نماینده شما در استانداری هستیم تا از حقوق 

شما دفاع و تسهیل گری کنیم تا بتوانید بهتر به امور خیر بپردازید.
جان نثاری با اشاره به برگزاری جلساتی به منظور گفت وگو با 
سازمان های مردم نهاد، تصریح کرد: ما در حال تقویت مجموعه ها 
هستیم و به همین دلیل از نمایندگان خیران برای حضور در 
این جلسه و دفاع از حقوق آن ها در عرصه تصمیم گیری دعوت 

می کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: ما آمده ایم تا با کمک یکدیگر به مردم خدمت کنیم و در این 
مسیر موانع را کنار بگذاریم، اگر ضابطه ای در این باره وجود دارد 
می توان آن را حل کرد زیرا به دنبال تسهیل در فرآیندهای اداری 

هستیم.

نتایج سفر پوتین و اردوغان به ایران در گفت وگو با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شد؛

تشکیل مثلث مقتدر خاورمیانه

 رضا اخالق پور بورس تهران 
همچنان در شرایط بدی به سر می برد و 
قیمت سهام وشاخص ها هرروز کاهش 
می یابد. هفته آخر تیر ماه روزهای کم 
رمق و کم حجمی برای بورس بود. 
یکی از دالیل آن بسته بودن بسیاری 
از نماد مهم و اثر گذار بازار بود که به 
دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی 
بسته شده اند. موضوعی که در کنار سایر 
ابهام ها و ریسک های موجود در صنایع 

بورسی، مانع رشد شاخص ها شد.
• انتظارات تورمی نیز اثری 

نداشت
نگاهی به آمارهای منتشر شده نشان 
می دهد انتظارات تورمی پس از فروردین 
ماه سال جاری روند رو به رشدی را 
شروع کرده است. رشد شدید قیمت ها و 
افزایش حجم معامات مسکن در کنار 
واکنش نرخ ارز و طا به اخبار مذاکرات 
هسته ای، همه نشان می دهند که 
انتظارات تورمی در جامعه شکل گرفته 
است. هر چند بازار سهام در سال های 
گذشته خاطرات خوبی از افزایش نرخ 
تورم داشته است؛ اما در حال حاضر 
عواملی ازجمله نااطمینانی از چشم انداز 
آینده اقتصاد جهانی، نامشخص بودن 
نتیجه برجام و سایر ریسک های موجود 
در بازار، همچون گردبادی باعث شده تا 
حتی تورم ایجادشده در ماه های اخیر نیز 

نتواند ناجی شاخص هاشود.
• نگرانی از افزایش بهره بانکی

تورم هر روز در حال افزایش است. 
بنابراین انتظار می روددرچنین شرایطی 
که ثابت ماندن نرخ سود بانکی باعث 
تشدید وضعیت تورمی در جامعه شود، 
بانک مرکزی احتماآل نرخ سود بانکی 
و اوراق مشارکت را به منظور کنترل 
نرخ تورم افزایش دهد. طبیعی است 
افزایش نرخ سود بانکی، هر چند برای 

کنترل نرخ تورم در جامعه الزم است اما 
از سوی دیگر، باعث خروج نقدینگی ها 
از بازار سهام به سمت بازار پول می شود. 
موضوعی که نتیجه آن افزایش عرضه 
سهام و افت بیشتر شاخص ها خواهد 

بود.
• ارزندگی سهام نیز عامل رشد 

شاخص ها نشد
در حال حاضر قیمت سهام بسیاری از 
شرکت ها در سطح ارزنده ای قرار دارد، 
به طوری که هیچ گاه در سال های اخیر 
سهام از لحاظ بنیادی تا این حد ارزان 
نبوده است، پس علت کم بودن تقاضا 
برای خرید سهام چیست؟ همان طور 
که می دانیم ریسک یکی از عوامل 
مؤثر بر رفتار سرمایه گذاران است. 
در وضعیت فعلی که بورس تهران با 
ابهام ها وریسک های مختلفی روبرو 
است، محرکی برای رشد و رفتن به 

سطوح باالتر قیمت ها را ندارد. از یک سو 
بی اعتمادی فعاالن بازار به بورس که از 
سال ۹۹ درمیان اهالی این بازار به وجود 
آمده و از سوی دیگر، وجود ریسک های 
اقتصادی وسیاسی، بر کلیت بورس اثر 
گذاشته است. برای مثال درحال حاضر، 
سیاست پولی که برخی کشورها از جمله 
آمریکا برای کنترل تورم اعمال کرده اند، 
بر قیمت جهانی کامودیتی ها تأثیر منفی 
گذاشته است و از آنجا که بسیاری از 
شرکت های بزرگ و شاخص ساز بورس 
تهران کامودیتی محورهستند، طبیعی 
است افت قیمت های جهانی باعث 
کاهش قیمت سهام و شاخص های 
بازار شود. از سویی دیگر، کاهش قدرت 
خرید مردم نسبت به سال های گذشته و 
افزایش نیاز به نقدکردن دارایی هایشان 
برای پرداخت هزینه های گزافی مانند 
پول رهن خانه وخرید سایر مایحتاج 

ضروری خانوارها از دیگر عواملی است 
که در کنارتصمیم های خلق ساعه برای 
مسئولین ونامشخص بودن نتیجه 
برجام، مزید برعلت شده تا خروج پول 
از بورس همچنان به شکلی ادامه دار در 

جریان باشد.
• عملکرد سه ماهه شرکت ها 

امیدوار کننده است
نگاهی به روند بازارسهام در هفته 
گذشته نشان می دهد که بورس تهران 
همچنان می تواند روزنه های امیدی 
برای سهامداران داشته باشد. در روزهای 
گذشته که اخبارمجامع عمومی برخی 
ازشرکت ها در کدال منتشر شد، حکایت 
از رشد سوددهی بسیاری ازآنها در 
مقایسه با سال قبل داشت. ضمن اینکه 
گزارش های سه ماهه شرکت هایی که 
تاکنون منتشر شده نیز گزارش های 
خوبی بوده است. به این ترتیب می توان 

امیدوار باشیم که درهفته پیش رو که 
شرکت های بیشتری گزارش های سه 
ماهه خود را در سامانه کدال بار گذاری 
می کنند، امیدواری فعاالن بازار نسبت 
به آینده سوددهی شرکت ها علی رغم 
ریسک های موجود در بازار تا حدود 
زیادی افزایش یابد و پیش بینی می شود 
در صورتی که نمادهای بسته بازگشایی 
شوند- هر چند قیمت سهام آنها به دلیل 
تصویب سود نقدی در مجامع، حداقل تا 
آن میزان کاهش می یابد که در کلیت 
بازار اثر منفی خواهد گذاشت – )اما( 
احتماآل هفته ای متعادل به خصوص 
در نمادهای ارزنده ای که در ماه های 
گذشته افت قیمت زیادی را تجربه کرده 

بودند، شاهد خواهیم بود.

کارشناس بورس و 
بازارسرمایه
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علی و محمد سـعیدی، دوقلوی آواز ایـران برنده مدال برنز فسـتیوال جهانی 
موسـیقی شـدند. علی سـعیدی با اشـاره به آخرین دسـتاورد گروه موسـیقی 
برادران سـعیدی بـا خوانندگی علـی و محمد سـعیدی اظهار داشـت: آخرین 
حضـور ایـن گـروه موسـیقی را در فسـتیوال جهانی گلوبـال موزیـک آواردز 

)Global Music Awards( بـود.
وی افزود: ایـن فسـتیوال یک ماه گذشـته برگـزار و نتایج آن شـب گذشـته 

اعام شـد و علـی و محمد سـعیدی جایـزه مـدال برنـز را گرفتند.
ایـن هنرمنـد عرصـه موسـیقی کشـورمان تصریـح کـرد: گـروه موسـیقی 

برادران سـعیدی به دلیـل اجرای آنایـن قطعـه موسـیقی Youth )جوانان( 
 Global Music( در بخـش موسـیقی ایرانـی از مسـابقه بـزرگ جهانـی

Awards( شـد.
وی با بیـان اینکه ایـن فسـتیوال جهانی موسـیقی جـز هفت جشـنواره برتر 
جهان اسـت، ادامه داد: هر سـال این جشـنواره در آمریـکا برگزار می شـود و 

بـه هنرمندان مسـتقل می پـردازد.
سـعیدی تصریح کرد: حمید اللی تنظیـم کننده قطعه موسـیقی Youth بوده 

و سـنتور این کار هم امیر حسـین معلم زده است.

گفتنی اسـت علـی و محمد سـعیدی تنهـا دو قلـوی آواز ایـران بیـن اعوام و 
خواص موسـیقی شـناخته شـده هسـتند، ضمـن اینکـه از معروف تریـن آثار 
آنهـا می توان بـه تیتراژ سـریال پشـت کوه های بلنـد، قطعه »نـگاری منی« 

و »روزگار« اشـاره کرد.
سـال گذشـته ایـن دو بـرادر هنرمنـد عرصـه موسـیقی در پـروژه بلبل های 
پارسـی سـاخته اسـتاد علـی رهبـری هنرنمایـی کردنـد، الزم به ذکر اسـت 
پـروژه بلبل هـای پارسـی توسـط کمپانی معتبـر و بیـن المللی ناکسـوس در 

بـازار جهانی موسـیقی منتشـر خواهد شـد.

درخشش هنر 
نصف جهان در 
کل جهان

دوقلوی آواز ایران برنده جایزه 
فستیوال جهانی شدند؛

یادداشت

ISFAHAN
N E W S

منوی پوتین در سفر به ایران متنوع 
است

تجاری، نظامی و 
استراتژیک

مطابق اعام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، توسعه میدان های گازی کیش 
و پارس شمالی، فشارافزایی میدان پارس جنوبی، توسعه ۶ میدان نفتی، تکمیل 
طرح های ال ان جی، سوآپ گاز و فرآورده نفتی، احداث خطوط لوله صادرات گاز و 
دیگر همکاری های علمی و فناورانه از جمله مهم ترین محورهای این تفاهم نامه 

است.
او این تفاهم نامه را جزء بزرگ ترین تفاهم نامه های امضا شده در حوزه 

سرمایه گذاری های خارجی در تاریخ صنعت نفت ایران توصیف کرد.
خجسته مهر همچنین اعام کرد که طی ماه های اخیر قراردادهای سرمایه گذاری 
با شرکت های روسی به ارزش ۴ میلیارد دالر اجرایی شده است و بر همین اساس، 
سرمایه گذاری خارجی در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با »جهشی 

خیره کننده« روبه رو شده است.
همزمان با توسعه همکاری های ایران و روسیه در زمینه توسعه میادین گازی، 
قطر نیز در قالب پروژه ای ۲۹ میلیارد دالری و با مشارکت شرکت های اروپایی و 
آمریکایی از جمله شل، توتال انرژی )ConocoPhillips(، اِنی )Eni(، اکسان موبیل 
)ExxonMobil( و کونوکو فیلیپس )ConocoPhillips( افزایش تولید از میدان 

گنبد شمالی )پارس جنوبی( را کلید زده است.
میدان گنبد شمالی یا پارس جنوبی که میان ایران و قطر مشترک است، با دارا بودن 
حدود ۱۰ درصد ذخایر شناخته شده گاز طبیعی جهان، بزرگ ترین میدان گازی 

جهان به شمار می رود.
روسیه، ایران و قطر به ترتیب دارای بزرگ ترین ذخایر گازی جهان هستند. از این 
میان، روسیه بزرگ ترین صادرکننده گاز طبیعی جهان است و قطر نیز در کنار 
ایاالت متحده و استرالیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی مایع یا ال ان جی 
محسوب می شود اما ایران به دلیل الگوی متفاوت مصرف داخلی گاز، ضعف 
سرمایه گذاری و فناوری و نیز تحریم های حاکم بر بخش انرژی این کشور، سهم 

قابل توجهی در بازار جهانی گاز ندارد.
• همکاری های بلندمدت ایران با روسیه منافع ملی دو کشور را در بر دارد

تحلیل گر مسائل روسیه و اوراسیا سفر رییس جمهوری روسیه به ایران در راستای 
توسعه و راهبردی کردن روابط دو کشور است، گفت: همکاری ها در زمینه اقتصادی، 
تجاری و سرمایه گذاری های بلندمدت ایران با روسیه منافع ملی کشور را در بر دارد. 
»روح اله مدبر« در گفت وگو با خبرنگار اقتادی ایرنا با اشاره به سخنان سخنگوی 
دولت روسیه مبنی بر انجام توافقات مالی و بانکی مشترک میان ایران و روسیه و 
عملیاتی شدن آن، اظهار داشت: این موضوع بسیار مهمی است که می تواند در مسیر 
دالر زدایی و مباحث ضد تحریمی باشد و با عضویت ایران در شبکه سوئیفت روسی 

می توان به اهداف تجاری بزرگی دست یافت. 

  امین سریزدی  تهران روزهای شلوغی را سپری می کند. 
هم طرف های ترک اینجا هستند و هم مرد تزاراندیش 
خاورمیانه! در این حین ایران باید به ترک ها درباره سوریه 
سفارش کند و به روس ها درباره اکراین. در این حین 
قراردادها و تفاهمنامه های اقتصادی هم هست. دیروز 
در خبرها آده بود که شرکت ملی نفت ایران و گازپروم 
روسیه تفاهم نامه ای به ارزش حدود ۴۰ میلیارد دالر امضا 
کردند. گویا این تفاهم نامه در نشستی ویدیویی با حضور 
محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
و ویتالی مارکلوف، قائم مقام مدیرعامل شرکت گازپروم 

به امضای طرفین رسید.

گزارش

ایران و روسیه تفاهم نامه گازی ۴۰ میلیارد دالری 
امضا کردند؛

نگاه  غرب به دوحه
و نگاه  شرق به تهران

 زهـرا وفایـی  چنـدی پیـش و کمـی 
بعد از تـور بایـدن در خاورمیانـه والدیمیر 
پوتین وارد تهران شـد، سـفری کـه برای 
همـه طرفیـن حاضـر در تهـران حـاوی 
پیام هـای زیـادی اسـت و بـرای اروپـا و 
منطقه سـوغات بیشـتری خواهد داشـت. 
سـفری کـه گفتـه می شـود بـه بهانـه 
نشسـت سـران رونـد آسـتانه بـه تهـران 
صورت گرفته، امـا به عقیده کارشناسـان 
اهداف این سـفر بیشتر سیاسـی-نظامی 
اسـت. در حـال حاضـر والدیمیـر پوتین، 
رئیـس جمهـور روسـیه، و رجـب طیـب 
اردوغان، رئیـس جمهوری ترکیـه، برای 
شـرکت در نشسـت سـه جانبه با ایران، به 
تهـران سـفر کردنـد. در حالی که بیشـتر 
تحلیلگـران این اهداف سیاسـی و نظامی 
را محـور مذاکـرات می داننـد، امـا ممکن 
اسـت برخی مسـائل تجـاری و اقتصادی 
هـم در ایـن گفتگوهـا رد و بـدل شـود. 
طبـق شـنیده ها رسـیدن بـه راهکارهای 
حـل بحـران سـوریه یکـی از اهـداف 
سـفر رؤسـای جمهوری ترکیه و روسـیه 
بـه تهـران اسـت. البتـه این سـه کشـور 
برای رسـیدن بـه تاکتیک های مشـترک 
در مـورد کشـور مذکـور، بارهـا نشسـت 
سـه جانبه داشـته اند و ایـن دومیـن سـفر 
خارجـی پوتین بعـد از جنگ بـا اوکراین و 
اولیـن سـفر وی به تهـران بعد از بـه روی 
کار آمدن ابراهیم رئیسـی اسـت. جالب تر 
اینکـه ایـن سـفر حتـی می توانـد در روند 
مذاکرات احیای برجام تأثیر چشـمگیری 
بگـذارد، هر چنـد دربـاره اهداف سـفر در 
گزارشـی عنوان شـده این سـفر در جهت 
تحکیـم روابـط مسـکو و تهـران و موازنه 
جدید قدرت شـرق در جهت افـول بلوک 
غـرب انجـام می شـود. در هـر صـورت 
بـه نظـر نمی رسـد کـه پوتیـن بـرای 
گسـترش روابـط اقتصـادی بخواهـد بـه 
ایران سـفر کنـد. ایـن در حالی اسـت که 
ایـران در روابط تجاری با روسـیه در حوزه 
حمل ونقـل، گمـرک، نقـل و انتقـاالت 
پولـی و بانکـی و ... مشـکات فراوانـی 
دارد. از سـوی دیگـر نزدیکـی جغرافیایی 
و تعامـات گسـترده اقتصادی، سیاسـی 
و فرهنگـی تهـران و مسـکو و از سـوی 
دیگـر تمـام فشـارها و تحریم هایـی کـه 
روسـیه و ایـران بـه یـک شـکل بـا آن 
روبـرو هسـتند موجـب شـد کـه روابـط 
راهبـردی بین مسـکو و تهـران بیـش از 
پیش تقویت شـود. این در حالی اسـت که 
اخیـراً سـخنگوی کاخ ریاسـت جمهوری 
روسـیه از حـذف تدریجـی دالر از روابـط 
ایـن کشـور بـا ایـران خبـر داده اسـت و 
برخی نیز تجـارت بیـن ایران و روسـیه با 
روبـل را گام مثبتی می دانند کـه می تواند 
در سـفر پوتیـن بـه تهـران آن را پیگیری 

شـود.

رفتار شاخص ها بی توجه به ارزندگی سهام است
از چشم انداز ناروشن آینده اقتصاد جهانی تا نامشخص بودن نتیجه برجام؛

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان:

تالش استانداری، رفع موانع و مشکالت سازمان های مردم نهاد است



 مریـم یـادگاری  ظرفیت هـای بالقـوه توافق نامـه 
ایران با کشـورهای عضـو اتحادیه اقتصادی اوراسـیا در 
جلسه کارگروه توسعه صادرات اسـتان در اتاق بازرگانی 

اصفهان بررسـی شـد.
جلسـه کارگروه توسـعه صادرات اسـتان اصفهان که با 
حضور فرشـته امینی عضو هیئت رئیسـه اتاق بازرگانی 
اصفهان و سـایر فعاالن این حوزه برگزار شـد، به شـرح 
مذاکرات اخیر کشـورمان با اعضای اتحادیـه اقتصادی 
اوراسـیا در اتـاق بازرگانـی اصفهان و ظرفیت هـای این 
توافق نامه بـرای فعاالن اقتصـادی اختصاص داشـت.

کیهان عباسـیان مدیر بازاریابی و روابـط بین الملل اتاق 
بازرگانی اصفهـان در این نشسـت اظهار داشـت: حدود 
2 سـال و هشـت مـاه پیـش کـه نخسـتین نشسـت با 
موضوع تجارت با کشـورهای اوراسـیا در اتاق بازرگانی 
اصفهـان برگـزار شـد تعـداد محـدودی کاال بـا تعرفه 
ترجیحی میـان دو طرف مبادله می شـد و اخیـراً میزبان 
پنجمیـن دور مذاکرات کارشناسـی ایران و کشـورهای 
عضـو اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا شـامل روسـیه، 
بـاروس، قزاقسـتان، قرقیزسـتان و ارمنسـتان بودیم.

عباسـیان با بیان اینکه کشورهای اوراسـیا رتبه نخست 
اسـتخراج نفـت و تولیـد گاز و رتبـه سـوم تولیـد بـرق 
جهـان را در اختیـار دارنـد، ادامـه داد: روسـیه بـا 142 
میلیون نفـر پرجمعیت ترین و ارمنسـتان با سـه میلیون 
نفـر کم جمعیت تریـن کشـور عضـو اوراسـیا اسـت. با 
تطبیق حجـم و نـوع کاالهـای صادراتـی و وارداتی به 
این کشـورها می توان نقشـه راه مناسـبی برای تجارت 

بـا آنهـا ترسـیم کرد.
مدیر بازاریابی و روابط بین الملـل اتاق بازرگانی اصفهان 
کشـورهای چین، آلمان، آمریکا، فرانسـه، ایتالیا و ترکیه 
را بزرگ ترین صادرکنندگان کاال به کشـورهای اوراسیا 
دانسـت و گفت: با ورود ایـران به این پیمـان و تجارت با 
تعرفه صفر، بخشـی از بازار این کشـورها به ایران تعلق 

خواهد گرفت.
وی بـا بیان اینکـه شـرایط حاکم بـر اوکرایـن و منطقه 
اهمیـت ایـن موافقت نامـه را بیشـتر نشـان می دهـد، 
تصریـح کـرد: بـا اجـرای موافقت نامه ایـران و اوراسـیا 
تعرفه تجـارت 80 نـوع کاال میان این کشـورها به صفر 

خواهد رسـید.
و  بین الملـل  امـور  مشـاور  سـیدی،  میرهـادی 

توافق نامه های تجاری سـازمان توسـعه تجـارت ایران 
با تقدیـر از میزبانی اتـاق بازرگانی اصفهـان از مذاکرات 
کشـورمان بـا کشـورهای عضـو اتحادیـه اقتصـادی 
اوراسـیا به منظـور عقـد تفاهم نامـه تجـارت آزاد اظهار 
داشـت: حدود 30 نفر از نمایندگان کشورهای عضو این 
اتحادیه در ایـن دور از مذاکرات حضور داشـتند و به طور 
اجمالی بـا ظرفیت هـا و توانمندی های اسـتان اصفهان 
آشـنا شـدند. امیدوارم این امر آغازی برای ارتباط بیشتر 
اصفهـان به عنـوان مهم تریـن اسـتان صنعتـی ایـران 
با کشـورهای عضـو اتحادیه اقتصادی اوراسـیا باشـد و 
اصفهـان نیز به خوبـی از ظرفیتـی که ایـن موافقت نامه 

ایجـاد خواهد کـرد بهـره ببرد.
وی افـزود: طبق آمـار سـازمان تجارت جهانـی بیش از 
نیمـی از صادرات جهـان تحت توافق نامه هـای تجارت 
آزاد انجـام می شـود و این در حالی اسـت کـه تنها حدود 
5 درصد از صـادرات غیرنفتـی کشـورمان تحت چنین 
توافق نامه هایـی انجـام می گیـرد. از طرف دیگر کشـو 
ترکیه 22 موافقت نامه تجـارت آزاد دارد که باعث شـده 

تجـار ایـن کشـور دسترسـی آسـان و کم هزینـه ای به 
بازارهـای کشـورهای مقصد داشـته باشـند و بیـش از 
50 درصـد صـادرات این کشـور تحـت توافق نامه های 

تجـارت آزاد انجام می شـود.
سـیدی بـا بیـان اینکـه تفاهم نامـه تجـارت آزاد ایران 
همزمان با پنج کشـور عضـو اتحادیه اقتصادی اوراسـیا 
بـه امضـا خواهـد رسـید، ادامـه داد: در ادامه بـا کاهش 
تدریجـی تعرفه هـا از سـوی دو طـرف بـه نقطـه ای 
خواهیم رسـید که 80 درصد کاالها بـا تعرفه صفر میان 
آنهـا تجارت می شـود کـه امتیـاز بسـیار بزرگی اسـت.

مشـاور امـور بین الملـل و توافق نامه هـای تجـاری 
سـازمان توسـعه تجارت ایران با بیان اینکه کشـورمان 
تا بـه حـال توافق نامـه ای در این سـطح با کشـورهای 
دیگر نداشـته اسـت، گفت: انتظار مـا این اسـت که این 
توافق نامـه ظرفیت تجاری بسـیار باالیی میـان ایران و 
کشـورهای اوراسـیا ایجاد کند. برای بهره منـدی از این 
ظرفیت ها همیـن امـروز هم دیر اسـت و شـرکت های 
ایرانـی بایـد از هم اکنـون بـرای ورود بـه ایـن بازارهـا 

برنامه ریـزی کـرده و نسـبت بـه انجـام مطالعـات و 
شناسـایی شـرکا و رقبای بالقـوه خود اقـدام کننـد تا در 
زمـان اجـرای ایـن توافق نامـه بـه آمادگـی مطلـوب و 

کافی رسـیده باشـند.
وی تصریح کـرد: توافق نامه تجـارت آزاد میـان ایران و 
کشـورهای عضـو اتحادیه اقتصادی اوراسـیا عـاوه بر 
تقویت تجارت، در پیرامـون خود نیز سبب سـاز اتفاقات 
مثبتـی ماننـد تولیـدات مشـترک میـان این کشـورها، 
افزایش سـرمایه گذاری و رونق گردشـگری خواهد شد.

سـیدی با اشـاره به انجـام دو تـا سـه دور مذاکـره دیگر 
تا نهایـی شـدن توافق نامـه تجـارت آزاد میان ایـران و 
کشـورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسـیا بیـان کرد: 
پـس از امضای ایـن توافق نامـه پارلمان هـای دو طرف 
بایـد آن را بـه تصویـب برسـانند و بـه ایـن ترتیـب این 
توافق نامـه حدود یک سـال و نیـم دیگر به مرحلـه اجرا 
می رسـد. ایـن مذاکـرات را بـا جدیـت دنبـال می کنیم 
و خرسـندم کـه اتـاق بازرگانـی اصفهـان هـم دربـاره 
توافق نامـه پیشـین و هم دربـاره توافق نامه فعلـی، عزم 

خوبی بـرای اسـتفاده از ظرفیت های آن داشـته اسـت.
مهدی آکوچکیان، سرکنسول جمهوری اسامی ایران 
در آستاراخان نیز در این نشسـت ضمن ارائه توضیحاتی 
پیرامـون موقعیت جغرافیایی آسـتاراخان و نقـش آن در 
مبـادالت تجـاری میان ایـران و روسـیه اظهار داشـت: 
خوشـبختانه در دو سـال گذشـته هر هفته بیـش از 20 
کشـتی میان ایـران و روسـیه مبـادالت تجـاری انجام 

می دهنـد.
وی بـا اشـاره بـه رفـع مشـکات بندر مهـم سـالیانکا 
به عنوان ظرفیـت صادراتی ایـران در آسـتاراخان افزود: 
این بندر پنـج خط راه آهـن دارد و ظرفیت بسـیار بزرگی 
بـرای کشـورمان در حوزه غلبـه بر تحریم ها محسـوب 
می شـود. همچنین یک سـرای تجاری متعلق بـه اتاق 
بازرگانی ایـران و گیـان در آسـتاراخان وجـود دارد که 
ابتدا قـرار بـود اتاق هـای بازرگانی 14 اسـتان ایـران در 
ایـن سـرا دفتر داشـته باشـند که هنـوز محقق نشـده و 

این فرصـت نبایـد از دسـت برود.
آکوچکیان بـا بیان اینکه دسترسـی به دریـای خزر تنها 
از آسـتاراخان امکان پذیـر اسـت، گفت: به دلیـل فقدان 
برخـی زیرسـاخت ها کاالهـای صادراتـی کشـورمان 
به روسـیه در مـرز آذربایجـان با توقـف و تأخیـر مواجه 
می شـود کـه در صـورت ایجـاد زیرسـاخت حمل ونقل 

از طریـق دریـا ایـن مشـکل رفع می شـود.
سرکنسـول جمهـوری اسـامی ایـران در آسـتاراخان 
بـا اشـاره بـه صـدور 12 هـزار روادیـد تجـاری بـرای 
کامیون هـای روسـی در سـال گذشـته بـرای ورود بـه 
ایران و افزایش دوبرابری صادرات کشـورمان به روسیه 
در دو سـال گذشـته خاطرنشـان کـرد: از طـرف دیگـر 
منطقه آزاد لوتـوس در آسـتاراخان که به دسـتور پوتین 
سـاخته شـده ظرفیت هـای بسـیار خوبـی بـرای تجار 
ایرانی به خصوص در حوزه سـنگ و مصالح سـاختمانی 
دارد. روسـیه تا پیش از بحران اوکراین 200 میلیارد دالر 
از سـایر کشـورها واردات داشـت که هم اکنـون به صفر 
رسـیده که این فرصت بسـیار مغتنمی برای کشـورمان 

از جملـه اسـتان اصفهان اسـت.
در ادامـه ایـن نشسـت حاضـران بـه طـرح سـواالتی 
پیرامون موضوع نشسـت پرداختند. همچنیـن بر ایجاد 
کنسرسـیوم های صادراتـی و شـرکت های توسـعه 

صـادرات در اسـتان تأکیـد شـد.
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رئیـس شـوراهای حـل اختـاف اسـتان اصفهـان گفت: بـا تاش اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

اعضـاء و کارکنـان شـعبه ویـژه زنـدان و شـوراهای حـل اختـاف 
اسـتان اصفهان، 405 زندانی در سـه ماهه نخسـت سـال جـاری از 

زنـدان آزاد و بـه آغـوش گـرم خانواده های خـود بازگشـتند.
سـید محمـد موسـویان رئیـس شـوراهای حـل اختـاف اسـتان 
اصفهـان اظهار کـرد: شـوراهای حـل اختـاف اسـتان بـا توجه به 
تأکیـدات رهبر معظـم انقاب در کاهـش جمعیت کیفـری زندان ها 
نقش بسـزایی دارد و می تواننـد در فرایند قضازدایـی اهتمام ویژه ای 

داشـته باشند.
وی در ادامـه با تشـریح آمـار و عملکرد این شـعب در سـه مـاه اول 

سـال جاری گفت: در حال حاضر تعداد 14 شـعبه از شعب شوراهای 
حل اختـاف ویـژه زنـدان بـه پرونده هـای زندانیـان در زندان های 
اسـتان اصفهان رسـیدگی می کنند که بـا تاش اعضـاء و همکاران 
مستقر در شـعب ویژه زندان، در سـه ماه اول سـال جاری تعداد 405 

زندانی به آغـوش خانواده بازگشـتند.
رئیس شـوراهای حل اختاف اسـتان اصفهان در پایان خاطرنشـان 
کرد: با تقویت شـعب شـورای حل اختاف اسـتان اصفهان، به ویژه 
شـعب ویژه زنـدان و اسـتفاده صحیـح از ظرفیت این شـعب و جلب 
همکاری مسـؤوالن سـتاد دیه و خیران در هر شـهر و منطقه، زمینه 

آزادی بسـیای از محکومان فراهم شـده است.

رئیس شوراهای حل اختالف استان اصفهان:

405 زندانی با تالش شورای حل اختالف استان آزاد شدند

 مریم یادگاری  باالخره پس 
از گذشت حدود 4 ماه از سال، 
باالخره افزایش 10 درصدی 
سایر  بازنشستگان  مستمری 
محمدباقر  شد.  باطل  سطوح 
قالیباف، در نامه ای ابطال دو 
مصوبه هیات دولت را اعام 
کرد. این مکاتبه به معنی اعان 
درباره  مجلس،  رسمی  نظر 
مصوباتی است که دولت ماه 
گذشته درباره افزایش حقوق 
و دستمزد کارگران شاغل و 
بازنشسته داشت. در متن این 
نامه به استناد ماده ۹۶ قانون 
تأمین اجتماعی، مصوبه دولت 
مغایر با قانون تشخیص داده شد.

• 10 درصدی که برای 
همه دردسر شد  

در مصوبـه مـورد اشـاره کـه در 
ماه های گذشـته منشاء اختاف 
میـان گروهـی از بازنشسـتگان 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـا 
هیـات دولـت شـد، مسـتمری 
بازنشسـتگان غیرحداقـل بگیر 
بـه میـزان 10 درصـد افزایـش 
یافـت. ایـن درحالـی بـود کـه 
پیـش از این قـرار بـود دریافتی 
ایـن کارگـران بـه میـزان 38 

درصـد افزایـش یابـد.
• دولت مکلف به اصالح 

است 
محمدرضـا پورابراهیمی، رییس 
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس 
در تازه تریـن اظهارنظـر دربـاره 
لغـو مصوبـه دولـت مبنـی بـر 
10 درصـد پرداخـت حقـوق 
بازنشسـتگان، می گویـد: بعـد 
از پیگیری هـای انجـام شـده 
توسـط کمیسـیون و برگـزاری 
جلسـات متعـدد هیـات تطبیق 
نیـن مجلـس درخصـوص  قوا
مصوبـه دولـت بابت مسـتمری 
از  بعـد  اجتماعـی،  تأمیـن 
مدت هـا مذاکـره و درخواسـت 
از دولت بـرای اصـاح، به دلیل 
اصـرار دولـت بـر مصوبـه خود، 
نهایتـًا در هیـات تطبیـق بـرای 
دومین بـار این موضـوع مطرح 

و رد شـد.
تصریـح  براهیمـی  پورا
می کنـد: اکنـون دولـت مکلف 
اسـت مجـدداً مصوبـه هیـات 
امنـای صنـدوق بازنشسـتگان 
تامین اجتماعـی و شـورای عالی 
کار را در دسـتور کار قـرار دهـد.

• قانون می گوید مصوبه به 
سازمان برگرداند

در ایـن میـان، حسـن صادقـی، 
رییـس اتحادیـه پیشکسـوتان 
جامعـه کارگـری می گویـد: در 
حـال حاضـر دولـت دو راه دارد؛ 
یـا ظـرف یـک هفتـه مصوبـه 
هیـات مدیـره سـازمان را کـه 
همـان اجـرای مـاده ۹۶ قانون 
تأمیـن اجتماعی اسـت، به طور 
کامـل تصویـب و برای اجـرا به 
تأمیـن اجتماعـی برگردانـد، در 
ایـن صـورت عمـًا کار پایـان 
یافتـه و دغدغـه ای نخواهیـم 
داشـت. راه دوم ایـن اسـت کـه 
آن مصوبـه را رد کـرده و بـه 
سـازمان برگردانـد تـا سـازمان 
تصمیم مجـدد بگیرد. خواسـته 
جمعـی بازنشسـتگان، راه حـل 
 اول اسـت و قانـون نیـز همیـن

را می گوید.
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مجلس در انتظار دولت 
ملت منتظر مصوبه

مصوبه افزایش 10 درصدی 
مستمری بازنشستگان به کجا 

می رود؛

در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان مطرح شد:

رونق سرمایه گذاری و گردشگری با اجرای توافق نامه ایران و کشورهای عضو اوراسیا

پریسا جمدی دانه های چیا برعکس کوچک بودنشان، 
سرشار از مواد مغذی هستند. دانه چیا غنی از آنتی 
اکسیدان ها، مواد معدنی، فیبر و اسیدهای چرب امگا 3 
است که سامت قلب را بهبود می بخشد و به قوی شدن 
استخوان ها و کنترل قند خون نیز کمک می کند. دانه چیا 

را می توان به طرق مختلفی مصرف کرد.
• سرشار از آنتی اکسیدان است

دانه هـای چیـا سرشـار از آنتی اکسـیدان هسـتند. آنتی 
اکسـیدان ها نه تنها از فاسـد شـدن چربی های حساس 
در دانه هـای چیـا جلوگیـری می کننـد، بلکـه از طریق 

نـد بـه  خنثی سـازی رادیکال هـای آزاد کـه می توا
ترکیبـات سـلولی آسـیب برسـاند، به سـامت انسـان 
کمـک می کننـد. آسـیب های رادیـکال آزاد باعـث 
ایجـاد پیـری و بیماری هایی مانند سـرطان می شـوند. 
آنتی اکسـیدان های خـاص در دانه های چیـا عبارتند از 
اسـید کلروژنیک، اسـید کافئیک، میریکتین، کورستین 
و کایمپرسـل، کـه از سـامت قلـب و کبـد محافظـت 
کـرده، و خـواص ضـد سـرطانی نیـز دارنـد. بـه عنوان 
مثـال، اسـید کلروژنیک ممکن اسـت به کاهش فشـار 
خون کمـک کنـد، در حالی کـه اسـید کافئیـک دارای 

اثـرات ضـد التهابی اسـت.
به کاهش وزن کمک می کند  -

فیبـر و پروتئیـن موجـود در دانـه چیـا به کاهـش وزن 
کمک می کنـد. بیشـتر فیبـر موجـود در دانه چیـا، فیبر 
محلـول اسـت کـه آب را بـه خـود جـذب کـرده و بـه 
صورت ژل در می آیـد و باعث کاهش روند هضم شـده 
و معـده را پـر می کنـد و باعـث ایجاد احسـاس سـیری 
در فـرد می شـود. پروتئیـن موجـود در دانـه چیـا نیز به 

کاهـش اشـتها و کاهـش وزن کمـک می کنـد.
• خطر ابتال به بیماری های قلبی را کاهش 

می دهد
بـا توجـه بـه اینکـه دانه هـای چیـا دارای فیبـر و امـگا 
3 هسـتند، مصـرف آنهـا ممکـن اسـت خطـر ابتـا به 
بیماری های قلبـی را کاهش دهد. فیبـر محلول موجود 
در دانـه چیـا، می توانـد کلسـترول کل و کلسـترول 
بـد را در خـون کاهـش دهـد، کـه می توانـد باعـث 
کاهش خطـر ابتـا بـه بیماری های قلبی شـود. اسـید 
چرب امـگا 3 موجـود در دانـه چیا نیـز به کاهـش خطر 

بیماری هـای قلبـی کمـک می کنـد.
• سرشار از مواد مغذی برای استخوان است

دانه چیـا دارای مـواد مغذی متعـددی از جمله کلسـیم، 
فسـفر و منیزیـم اسـت کـه بـرای سـامت اسـتخوان 
بسـیار مفیـد می باشـد. آلفـا لیپوئیک اسـید موجـود در 
دانه چیـا نقـش مهمـی در سـامت اسـتخوان ها دارد. 
بنابرایـن مصرف منظـم دانه چیـا می تواند به سـامت 

و حفـظ قـدرت اسـتخوان کمـک کند.
• سطح قند خون را کاهش می دهد

مصـرف دانـه چیـا، احتمـااًل بـه دلیل سرشـار بـودن از 
فیبر و سـایر ترکیبات مفید، ممکن اسـت بـه تنظیم قند 
خون کمک کنـد. افراد مبتا بـه دیابت ممکن اسـت با 

سـطح قند خـون باال دسـت و پنجه نـرم کنند. سـطوح 
باالی قند خـون باعـث افزایش خطـر ابتا بـه چندین 

عارضـه، از جملـه بیماری هـای قلبی می شـود.
• به راحتی می توانید آن را به رژیم غذایی خود 

اضافه کنید
دانه هـای چیا تقریبـًا طعم مـزه مایمـی دارنـد، از این 
رو می توانیـد راحت ایـن دانه هـا را با دیگر مـواد غذایی 
ترکیـب کـرده و نـوش جـان کنیـد. ایـن دانه هـا اصًا 
نیازی بـه خورد کـردن، پختـن و آمـاده کـردن ندارند. 
دانـه چیـا را می توانید بـه صورت خـام، خیس شـده در 
آب، یا بـا اضافه کـردن بـه بلغور جـو دوسـر، پودینگ، 
کوکی هـا و محصـوالت پختـه شـده مصـرف کنیـد. 
حتـی می توانیـد دانه هـا را روی ماسـت، سـبزیجات و 
بشـقاب برنجتان بریزیـد و میـل کنید. به طـور معمول 
توصیه می شـود که در روز 20 گرم یا حدود 1.5 قاشـق 
غذاخـوری دانه چیا مصـرف کنید. به یاد داشـته باشـید 
بـرای جلوگیـری از هر گونه عـوارض جانبی گوارشـی، 
پس از مصرف دانه های چیـا مقدار زیادی آب بنوشـید.
https://www.healthline.com/nutri-
tion/11-proven-health-benefits-of-chia

  اخبـار اصفهـان  رئیـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان 
مجلـس شـورای اسـامی گفـت: هنـوز حـدود 30 درصـد از 
جمعیـت کشـور و افـراد جامعـه اقـدام بـه دریافـت و تکمیل 

واکسـن کرونـا نکرده انـد.
علیرضا شـهریاری اظهارداشـت: به دنبال تاش های صورت 
گرفته اکنـون کشـورمان در زمینه پیشـگیری و مهـار کرونا و 
انجام واکسیناسـیون این بیماری در وضعیت خوبـی قرار دارد 
و بایـد ایـن فعالیت ها بـه صورت مسـتمر ادامه داشـته باشـد 
هر چنـد هنوز بخـش قابل توجهـی از جامعـه واکسـن نزده و 

یا واکسیناسـیون خـود را تکمیـل نکرده اند.
وی افـزود: در دوران همه گیـری کرونـا افـزون بـر 300 نفـر 

از نیروهـای جامعـه پزشـکی در کشـورمان بـه دلیـل ابتـا 
به کرونـا در حین خدمـت، به شـهادت رسـیدند اما متاسـفانه 
گاهـی اوقـات در جامعـه نسـبت بـه پزشـکان کم لطفـی 
می شـود، به خصـوص وقتـی کـه کرونـا فروکـش کـرد علیه 
مدافعـان سـامت و جامعـه پزشـکی حرف هـای بی ربـط 

زیـادی زده شـد.
شـهریاری عنوان کرد: در دوران کرونا از خراسـان رضوی 3۶ 
نفر از بهترین فعاالن در عرصه سـامت به شـهادت رسـیدند 
کـه پرونـده 21 نفر آنان به عنوان شـهید سـامت تأیید شـده 

و پیگیـر انجـام دیگر پرونده ها هسـتیم.
رئیس کمیسـیون بهداشـت و درمانی مجلس شورای اسامی 

ادامه داد: قول های زیـادی در دولت گذشـته و در دولت جدید 
بـرای بـه کارگیـری کادر بهداشـت و درمـان داده شـد که به 
رغـم پیگیری های صـورت گرفته بـا کمال تأسـف هیچ کدام 
از آنهـا عملیاتی نشـد. امروز بسـیاری از مناطق محـروم دچار 
کمبود پزشـک شـده اند و یک عده در نهادهای دیگـر به ویژه 
از جملـه شـورای عالی انقـاب فرهنگی بـا زیاد کـردن تعداد 
دانشـجویان، می خواهنـد این مشـکل را حـل کننـد در حالی 
که مشـکات سـامت مردم بـا افزایش تعـداد حـل نخواهد 
شـد ما باید حرمت ها را پـاس بداریم و جایـگاه طبابت را حفظ 
کنیـم، وگرنه هر چه پزشـک تربیت کنیـم از آن طرف تحویل 

کشـورهای دیگر خواهیم داد.

یک دانه کوچک و یک دنیا سود و فایده

چیا نبین چه ریزه...
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 هشدار رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

۳0 درصد از جمعیت کشور واکسن کرونا نزده اند
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