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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از صعود کرونا خبر داد:

بیماراِن بدحاِل کرونایی ضربدر ۵

Top 10 Best 
Airports In The 

World 2022
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معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایش چشمگیر استقبال از باغ های بانوان در سه ماهه نخست ۱۴۰۱
2

در میان اخبار بد منتشر شده همین را کم داشتیم،  
آماری که نشان بدهد حالمان نه تنها خوب نیست 
که اتفاق خیلی بد است. این در حالی است که چند 
سالی می شود کارشناسان نسبت به پدیده افزایش 
خشم در جامعه هشدار می دهند. هشدارهایی که با 
افزایش جرائم مبتنی بر خشونت در کشور زنگ های 

خطر را بیش از همیشه به صدا درآورده است.
اخیراً تازه ترین نظرسنجی ها نیز مرکز افکارسنجی 
دانشجویان ایران )ایسپا( اسفند ۱۴۰۰ طرح 
سنجش »احساس خشم« مردم ایران را با حجم 

نمونه ۲۰۸۸ نفر از ساکنان مناطق شهری و 
روستایی به صورت تلفنی اجرا کرده است. نتایج 
این نظرسنجی نیز از افزایش خشونت در جامعه 

حکایت می کند.
در این نظرسنجی که نظرات افراد باالی ۱۸ سال 
در آن مورد سنجش قرار گرفته، پاسخگویان در سه 
محور »حالت خشم«، »صفت خشم« و »کنترل 
خشم« مورد ارزیابی قرار گرفته اند. این نظرسنجی 
نشان می دهد آستانه تحمل مردم و تاب آوری 
جامعه کاهش یافته و با کوچک ترین تنش شاهد 

عکس العمل های کالمی و رفتاری خارج از عرف 
بین مردم جامعه هستیم. براساس این نظرسنجی 
۳/ ۱۴ درصد افراد شرکت کننده در پاسخ به گزینه 
»من معمواًل زود از کوره در می روم« پاسخ کاماًل، 
۳/ ۱۹ درصد پاسخ زیاد و ۱/ ۲۳ درصد پاسخ 
تاحدودی داده اند. پاسخی که نشان می دهد ۷/ 
۵۶ درصد افراد شرکت کننده در این نظرسنجی 
به میزان کامل، زیاد و تا حدودی در معرض خشم 

قرار می گیرند.
ادامه در صفحه 2 ...

سیده سعیده صادقی
سرمقالـــه
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نظرسنجی ایسپا از میزان باالی وجود خشم در کشور خبر می دهد؛

ایرانیان عصبانی اند!
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نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی:

 رئیس قوه مقننه
از کیان مجلس دفاع کند

رازهای ثروتمندترین مرد جهان؛

 6 راز ماســک
از زبــان خــودش

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان خبر داد:

 رفع معضالت پایانه کاوه
با مشارکت منطقه 8 شهرداری اصفهان

٣
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تئاتر اصفهان میزبان چند نمایش است؛

  منــوی متنــوع
روی ســن اصفهــان

چهره روز

معاون شهردار اصفهان مطرح کرد:

 توسعه زیرساخت های شهر
از مسیر مشارکت با سرمایه گذاران

2

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: در صدد هستیم 
از مسیر مشارکت، زیرساخت های شهر را به صورت برد-برد 
اقتصادی با مشارکت کننده توسعه دهیم. محسن رنجبر اظهار 
کرد: به رغم اینکه درآمدهایی همچون فروش اموال منقول، 

فروش امالک شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده...

منبع: ایرنا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده(
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری 
مناقصات و آیین نامه معامالت شــرکت از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشــرده( به 

پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا 
روز پنجشنبه مورخ 1401/5/20 در سامانه فوق بارگذاری نمایند و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف – ضمانت نامه( خود 
را به نشانی اصفهان، خیابان امام خمینی،  امور برق منطقه دو، دبیرخانه تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت 

مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

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

*جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34122555 واحد مناقصات خانم صباغی و جهت آگاهی بیشتر در مورد 
الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 34122543 دفتر امور مهندسی تماس حاصل فرمایید.

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

*نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
*مناقصه گران جهت به روزرسانی مدارک و فعالیت های خود در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
به نشانی https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی 

تماس حاصل فرمایید.(
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکت ها برای خود 

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

به عهده مناقصه گران می باشد.
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد 

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

       *سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: 
پس از ۲ سال گذشته و عبور از رکود ناشی از 
شیوع ویروس کرونا، باغ های بانوان با استقبال 
ویژه ای از سوی بانوان اصفهانی مواجه شده اند.

احسان بعیدی با اشاره به اینکه به روزرسانی 
همه مجموعه های تفریحی و ورزشی برای 
پاسخ به نیاز گروه های ذینفع یک ضرورت 
است، اظهار کرد: گروه ذینفع باغ های بانوان، 
زنان هستند که باید وضعیت این مجموعه ها 
را برای پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای 
آنها بهبود ببخشیم.او افزود: این باغ ها در حال 
حاضر در حال خدمت رسانی به سازمان ها و 
ارگان ها برای اجرای برنامه های تفریحی و 
ورزشی و رویدادها هستند. به گفته بعیدی 
باغ های بانوان از طریق پاتوق های مختلف 
ظرفیتی برای توانمندسازی بانوان فراهم 
می کنند که طی آن دست سازه ها و محصوالت 

تولیدی زنان عرضه می شود.
او همچنین به کاهش میزان پذیرش این 
باغ ها در دو سال کرونایی اشاره و بیان کرد: 
پس از این ۲ سال، این مجموعه ها با برگزاری 
برنامه های تفریحی، ورزشی و آموزشی به 
استقبال بانوان رفتند و در سه ماهه نخست 

سال جاری با استقبال ویژه ای مواجه شدند.
او افزود: باغ بانوان پردیس در سال گذشته ۳ 
هزار و ۱۰۰ نفر و در سه ماهه نخست امسال 
۳۱ هزار و ۶۷۸ نفر، باغ بانوان ناژوان در سال 
گذشته ۵ هزار و ۶ نفر و در سه ماهه اول امسال 
۱۷ هزار و ۳۳۱ نفر و باغ بانوان طلوع در سال 
گذشته ۳ هزار و ۱۰۰ نفر و در سه ماهه نخست 

امسال ۴۵ هزار و ۷۸۰ نفر را پذیرش کرده اند.
او تأکید کرد: این آمارها نشان دهنده فعالیت و 
خدمت رسانی خوب این مجموعه ها و تحقق 
برنامه های مدیریت شهری برای کارکرد 

هرچه بهتر آنها است.
خدمت رسانی باغ های بانوان موضوعی و 

تخصصی می شود
معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: در طرح توسعه ای که باغ ها نیازمند آن 
هستند به طرحی تحت عنوان »تم باغ ها« فکر 
می کنیم که از طریق آن خدمت رسانی باغ های 
بانوان به صورت موضوعی و تخصصی انجام 

می شود.

افزایش چشمگیر استقبال از 
باغ های بانوان در سه ماهه 

نخست ۱۴۰۱

معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 

خبر داد:

مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان گفت: با گذشت نیم قرن 
از عمر مجموعه تجاری عباسی و فرسودگی پارکینگ این 
مجموعه، عملیات مقاوم سازی و استحکام بخشی آن با ۷۰ درصد 
پیشرفت آماده کف سازی و نصب روشنایی است. محمدباقر 

کالهدوزان با اعالم این خبر گفت: مجموعه تجاری عباسی یکی 
از نمونه های ارزشمند معماری مدرن فرهنگی تجاری اصفهان 
است که در زمینی به مساحت ۷ هزار و ۷۵۰ متر مربع ساخته شده 

و بیش از نیم قرن قدمت دارد.
او افزود: این مجموعه با فضایی باز، چشم انداز و تنفس گاه 
هتل عباسی محسوب شده و جایگاه مهمی در محله چرخاب 

اصفهان دارد.
او با بیان اینکه پارکینگ عباسی یکی از نخستین پارکینگ های 
ساخته شده در محدوده منطقه ۳ با ظرفیت ۱۵۰ خودرو است، 
اظهار کرد: گذشت زمان و فرسودگی تأسیسات و رطوبت حاصل 
از بارش های جوی، موجب شده تا برای مواقع بحرانی مانند حریق 
و فرونشست، وضعیتی نگران کننده برای فضای این پارکینگ 

پیش بینی شود.
او تأکید کرد: همچنین این پارکینگ از نظر بصری نازیبایی هایی 

دارد که شایسته اصفهان و شهروندان آن نیست.
مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان با اعالم اینکه مرمت و 
ساماندهی پارکینگ مجموعه تجاری عباسی با بیش از ۴۳ 
میلیارد ریال در حال انجام است، خاطرنشان کرد: مقاوم سازی 
ستون ها با آهن کشی دور آن به منظور استحکام بخشی و ایمن 
سازی، اصالح رمپ ها، تهیه و نصب سیستم اعالن حریق و آتش 

نشانی انجام شده است.
او افزود: همچنین با کف سازی پارکینک عملیات عمرانی آن به 
پایان رسیده و در نهایت این پارکینگ با اجرای عملیات روشنایی 

بهره برداری می شود.

مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 7۰ درصدی مرمت پارکینگ مجموعه تجاری عباسی

• نمایش »روده درازی های یک مرده بی صاحب«
دفتـر تخصصی هنرهـای نمایشـی شـهرداری اصفهـان، از ابتـدای تیرمـاه نمایـش »روده درازی های یک 
مرده بی صاحـب« بـه کارگردانی هـادی کیانی تولید گـروه نمایـش آیینه منتخـب دریافت پنـج تندیس در 
بخـش کارگردانی، نویسـندگی، بازیگر مـرد، بهترین طراحی فضـا و لبـاس از چهلمین جشـنواره بین المللی 
تئاتر فجـر، روی صحنه رفت و ۳۱ تیرماه از سـاعت ۲۰: ۳۰ در سـالن اصلـی )نقش جهان( تـاالر هنر آخرین 

اجرای خـود را تقدیـم مخاطبـان می کند.
این نمایش در ژانر کمـدی اجتماعی، اقتباسـی از کاراکتر بی بدیل مالنصرالدین اسـت و بـه موضوع »وفای 
به عهد« که از آیه ۳۴ سـوره اسـراء وام گرفته شـده می پـردازد. در شـیوه اجـرا و طراحی نیـز از تکنیک های 
نمایش های سـنتی از تعزیـه گرفته تـا شـبیه خوانـی، نقالی، سـیاه بـازی، معرکه گیـری، االغ سـواری و.... 

همـراه با ترکیـب متدهـای روز تئاتر دنیـا با تکنیک هـای نمایش های سـنتی ایرانـی بهره گرفته اسـت.
در ایـن اثر میالد مجیـری، رضا پرنـده، حامد جامـی، عرفان عمادی، علی حاجی هاشـمی، سـینا سلحشـور، 

محمد محمـدی و هادی کیانـی در آن بـه ایفای نقـش پرداخته اند.

• »کوری« روایت یک اپیدمی در تاالر هنر
همچنیـن »کـوری« نـام نمایش دیگـری اسـت کـه از نوزدهـم تیرماه اجـرای خـود را در سـالن تماشـای 

مجموعـه تـاالر هنـر آغـاز کـرده و تـا ششـم مردادمـاه هـر روز سـاعت ۱۹ میزبـان عالقه مندان اسـت.
این نمایـش بـه نویسـندگی و کارگردانی بهزاد سـیفی، در سـبک دیالـوگ و فرم محـور، روایت شـیوع یک 
بیماری در یک شـهر اسـت کـه طی آن مـردم یـک به یک دچـار کـوری سـفید می شـوند و به تعییـر رمان 
گویی در مه و یا دریایی از شـیر غوطه ور هسـتند. موضـوع نمایش »کوری« اقتباسـی از رمان کـوری "ژوزه 

سـاراماگو" کـه همزمان بـا آن در سـال ۱۹۹۸ موفق بـه دریافت جایزه نوبل شـده اسـت.
نمایشـی که با توجه بـه تجربـه همه گیری کرونـا در دنیـا و ایران بـه روی صحنه رفته اسـت و تالش شـده 

که مفهـوم کلی رمـان منتقل شـود و به محتـوای اثـر اصلی وفادار باشـد.
در این نمایش، سـتاره تبریزان، متین برخوردار، امیرحسـین خامسـی پور، شـیما مشـکل گشـا، امیرحسـین 
صانعی پور، نیوشـا جندقیان، سـحر سـلیمانی، مانا جاویـد و عرفان نجفی بـه ایفای نقـش پرداخته اند. عالقه 
مندان می توانند برای خریـد بلیت این نمایش به سـایت تیـوال بـه آدرس www.tiwall.com مراجعه کنند.

• »مهمونای فضایی« در فرهنگسرای کوثر
همچنیـن نمایـش کـودک »مهمونـای فضایـی« بـه کارگردانـی سـعید الـه یـاری، بـا حمایـت دفتـر 
تخصصـی هنرهـای نمایشـی شـهرداری اصفهـان )تـاالر هنـر( از نهـم تیرمـاه آغـاز شـده و تـا ششـم 
 مردادمـاه در فرهنگسـرای کوثـر واقـع در خیابـان جـی هـر شـب از سـاعت ۲۰: ۳۰ بـه روی صحنـه

می رود.
نیایـش تحویلیـان، آریسـاعبدی نیـان، آویـن صالحـی، فرشادهاشـمی، مهـدی ثابت پـی، مهسـا خدایی، 
احمدهمتـی، آمینـه محمـودی، سحراسـالمیان، مهدیـه نـوروزی، درسـان فیضیـان فرد، مهرسـام رسـتم 
پور، نـازگل باقـری، نهـال فرهـادی، امیرحسـین کالهـدوزان، بردیـا صادقیـان، آنیتاناظمی، سـام فرزین، 
سـحرآقابابایی، صبا اسحاقیان، سـاریناصدیقی پور، سـاراجانقربان، آیداشـبان، سامان سـامی، مهراس کاوه، 
النازکریمـی, محمدمزروعـی، امین ابطحـی، آرمین احمـدی، ابوالفضـل فرزادنـژاد، محمدحق جـو، مهدی 
حبیبـی، مبیناجمشـیدیان، نازنیـن قربانی، هسـتی بهروز منـش، فاطمـه بزرگی، فاطمـه آقاجانی، سـتایش 

حبیبـی از جملـه بازیگران ایـن نمایش هسـتند.

تئاتر اصفهان میزبان چند نمایش است؛

 منــوی متنــوع روی ســن اصفهــان

 همچنیـن ۴/ ۲۸ درصـد پاسـخ دهنـدگان بـه ایـن گزینه پاسـخ کـم و ۱۵ درصد 
پاسـخ اصاًل داده انـد که نشـان می دهـد ۴/ ۴۳ درصد پاسـخگویان کمتر یـا اصاًل 
درمعرض خشـم قـرار نمی گیرند. ازسـوی دیگـر ۱/ ۹ درصد پاسـخ دهنـدگان به 
گزینـه »وقتـی دیگـران باعصبانیـت با مـن برخـورد می کننـد، من هـم عصبانی 
می شـوم« پاسـخ کاماًل، ۳/ ۲۳ درصد پاسـخ زیاد و ۵/ ۲۶ درصد پاسـخ تا حدودی 
داده اند که نشـان می دهـد ۹/ ۵۷ درصـد از افراد شـرکت کننده دراین نظرسـنجی 
درحوزه روابـط اجتماعی دچار خشـم می شـوند. همچنیـن ۱/ ۲۳ درصد در پاسـخ 
به این گزینه پاسـخ کـم و ۹/ ۱۸ درصد پاسـخ اصـاًل داده اند که بیانگـر این مطلب 
اسـت که ۴۲ درصـد افـراد شـرکت کننده درایـن نظرسـنجی می تواننـد درچنین 

موقعیت هایی خـود را کنتـرل کنند.
این نظرسـنجی از آن جهت حائز اهمیت اسـت که جامعه شناسـان و روانپزشکان 
ارتبـاط کاهـش آسـتانه تحمل بـا اتفاقـات جامعـه، ازجملـه بیـکاری، بی عدالتی، 
مشـکالت اقتصادی،، فاصلـه طبقاتـی، را از دالیـل افزایـش خشـونت در جوامع 

می داننـد.
پس با اسـتناد به این آمار و با اسـتفاده از آنچه علـم روز دنیا در مردم داری و کشـور 
داری پیشـنهاد می کند رفتارهـا و برنامـه ریزی ها به شـکلی پیش بـرود که منجر 

به عصیان نشـود.
در دیگـر سـو فرهنـگ بـه سیسـتم های دانـش، مفاهیـم، قواعـد و فعالیت هایی 
اطالق می شـود کـه آموختنی بـوده و از نسـلی به نسـل دیگـر منتقل می شـوند و 
بـر تظاهرات بالینی نشـانه ها، سـبب شناسـی، انتظـار از درمـان، سـازگاری فرد با 
بیماری و فرآیند روان درمانی تأثیرگذار می باشـد. فرهنگ در سطوح مختلف روان 
درمانی از جملـه انگیزه برای درمان، نحوه نمود مشـکالت، اهـداف درمانی، رابطه 
درمانگـر- مراجع و سـبک ارتبـاط مراجع درمانگـر تأثیـر می گذارد. در سـال های 
اخیر صالحیـت فرهنگی به عنـوان راهـکاری که این امـکان را فراهم مـی آورد تا 
همه گروه هـای فرهنگی و قومیتی از درمـان اثربخش بهره مند شـوند، مورد توجه 

روان شناسـان و متخصصان سـالمت روان قرار گرفته اسـت.
اسفند سـال گذشـته نیز مصطفی اقلیما اسـتاد دانشـگاه و کارشـناس اجتماعی در 
گفت وگـو با همشـهری آنالین گفتـه بود »خشـم اجتماعـی وقتی اتفـاق می افتد 
که عمده مـردم از وضعیت خـود ناراضی و خشـمگین هسـتند. یعنی وقتـی با فرد 
صحبت می کنیـد از خانـواده، دولـت، کار و مجموعه شـرایط خود ناراضی اسـت و 
همه این عوامـل مثل یک زنجیـره بر فرد اثـر گذاشـته اند.« او همچنیـن بر نقش 
عواملـی همچـون افزایش تـورم و خط فقـر و بیـکاری برمیـزان تـاب آوری مردم 
تاکید کرده بود. سـازمان پزشـکی قانونی کشـور نیز اردیبهشت سـال جاری اعالم 
کرد: سال گذشـته ۵۸۶ هزار و ۲۸۳ مصدوم نزاع به مراکز پزشـکی قانونی مراجعه 
کردنـد و اسـتان های تهران، خراسـان رضـوی و اصفهـان در صدر آمارهـای نزاع 
در کشـور قرار دارنـد. در این مدت اسـتان های تهران بـا ۹۶ هزار و ۴۹۶، خراسـان 
رضوی بـا ۵۱ هـزار و ۶۳۰ و اصفهان بـا ۴۱ هزار و ۶۴ نفر بیشـترین و اسـتان های 
ایالم با ۳ هزار و ۴۹۰، بوشـهر بـا ۳ هزار و ۶۴۱ و خراسـان جنوبی با ۴ هـزار و ۱۶۴ 
نفر کمتریـن آمـار ارجاعـات نـزاع را داشـته اند. همچنین بر اسـاس ایـن گزارش، 
ماه هـای خـرداد بـا ۶۰ هـزار و ۱۷۵ و شـهریور بـا ۶۰ هـزار و ۴ نفـر پرارجاع ترین 

ماه هـای سـال از جهت موارد نـزاع در سـال ۱۴۰۰ بوده اسـت.
روان درمانگر و آسیب شناس

... ادامه از صفحه 1

سرمقاله

سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
بیمـاراِن  تعـداد  گفـت:  اصفهـان 
در  بسـتری  و  کرونایـی  بدحـاِل 
 )ICU بخـش مراقبت هـای ویـژه )
بیمارسـتان های اسـتان در یـک مـاه 
گذشـته، بیـش از پنـج برابـر شـد و به 

۵۶ نفـر رسـید.
پژمـان عقـدک، افـزود: بـر اسـاس 
آخریـن وضعیـت ابتـال بـه کرونـا در 
اسـتان اصفهان )جـز کاشـان و آران و 
بیـدگل( آمـار همچنان رونـد صعودی 
دارد و تعداد بیماران بدحال نیز نسـبت 
بـه اوایل تیرماه کـه حـدود ۱۰ نفر بود، 
بیش از پنـج برابر افزایش یافته اسـت.

وی بابیـان اینکـه در زمـان حاضـر 
۴۸۳ بیمـار دارای عالئـم کرونـا در 
بسـتری  اسـتان  بیمارسـتان های 
هسـتند، اظهـار داشـت: ایـن آمـار در 
اوایـل تیـر امسـال حـدود ۶۰ نفـر بود 
اما اکنون با شـتاب گرفتـن موج هفتم 

کرونـا، چنـد برابـر شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تعـداد افـراد 
ُمحتمل به ابتال بـه کرونا نیـز افزایش 
قابل توجهی یافتـه و در هفته گذشـته 
در برخـی روزها بـه بیش از یـک هزار 
نفـر هـم رسـیده اسـت، خاطرنشـان 
کرد: درمجموع نتیجه حـدود ۵۰ تا ۶۰ 
درصد از آزمایش های کرونا در اسـتان 

مثبت اسـت.
عقدک بـا اعالم هشـت فوتـی قطعی 
کرونا در اسـتان در هفته گذشته تأکید 
کـرد: ایـن تعداد نسـبت بـه اوایـل تیر 
که میـزان مرگ ومیر تقریبـاً صفر بود، 

تغییر زیـادی کرده اسـت.
وی همچنیـن دربـاره واکسیناسـیون 
کرونـا نیـز گفـت: پارسـال باالتریـن 
میـزان واکسیناسـیون در اسـتان 
مهـر  مـاه  بـه  مربـوط  اصفهـان 
بـا یک میلیـون و ۹۳۰ هـزار نفـر 
مراجعه کننـده بود کـه پـس ازآن روند 
کاهشـی به خود گرفـت و در فروردین 
امسـال بـه ۸۰ هزار نفـر در ماه رسـید.

سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اصفهان بابیـان اینکه در زمـان حاضر 
مشکلی در بیمارستان ها برای پذیرش 
بیماران کرونایـی نداریم، افـزود: هنوز 
مرکـزی به عنـوان بیمارسـتان جامـع 
کرونـا در اسـتان در نظر گرفته نشـده 
اسـت کـه ایـن موضـوع بسـتگی بـه 

رونـد بیمـاری دارد.
میـزان  کـرد:  اضافـه  عقـدک 
واکسیناسـیون کرونـا در اردیبهشـت 
امسـال به ۴۰ هـزار و در خـرداد به ۲۰ 
هـزار نفـر رسـید امـا از تیـر امسـال با 
افزایـش مجـدد آمـار کرونـا و صـدور 
مجوز تزریق ُدز یادآور واکسـن، میزان 

مراجعه کننـدگان افزایـش یافـت و به 
۸۰ هـزار نفر رسـید و نسـبت بـه یک 

مـاه گذشـته آن چهـار برابـر شـد.
عقـدک همچنین با اشـاره بـه آخرین 
بیمـاری  همه گیـری  رنگ بنـدی 
کووید-۱۹ در اسـتان اصفهـان اظهار 
داشـت: ایـن هفتـه سـه شهرسـتان 
استان شـامل سمیرم، شـهرضا و نطنز 
در وضعیـت بسـیار ُپرخطـر و قرمـز 

قـرار گرفتنـد درحالی کـه هفتـه پیش 
۲ شهرسـتان در ایـن وضعیـت قـرار 

داشـتند.
وی ادامـه داد: شـهرهای نارنجـی و 
ُپرخطـر نیـز نسـبت بـه هفتـه قبل ۲ 
برابـر شـد و بـه هشـت شـهر رسـید.

بـه گـزارش ایرنـا، ویـروس کرونـا از 
اسفند سال ۹۸ در کشـور شیوع یافت و 
تاکنون حـدود ۴۹۷ هزار نفر در اسـتان 

اصفهـان به طـور قطعـی بـه بیمـاری 
کوهیـد-۱۹ مبتال شـده و ۱۱ هـزار و 

۷۳۱ نفربـر اثـر آن جان باخته انـد.
تاکنـون حـدود ۸۶ درصـد از جمعیـت 
باالی ۱۲ سـال اسـتان اصفهان نوبت 
اول و ۷۷ درصـد نوبـت دوم و ۳۸.۳ 
درصد جمعیت باالی ۱۸ سـال اسـتان 
نوبت سـوم واکسـن کرونـا را دریافت 

کرده انـد.

بیماراِن بدحاِل کرونایی ضربدر ۵
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از صعود کرونا خبر داد:
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معـاون مالـی و اقتصـادی شـهردار اصفهـان گفـت: در صدد هسـتیم از مسـیر 
مشارکت، زیرساخت های شـهر را به صورت برد-برد اقتصادی با مشارکت کننده 
توسـعه دهیم. محسـن رنجبر اظهـار کـرد: به رغم اینکـه درآمدهایـی همچون 
فروش امـوال منقـول، فروش امـالک شـهرداری، مالیـات بـر ارزش افـزوده یا 
دریافت وام از بازار مالی در شـهرداری وجـود دارد، اما بخش عمـده آن درآمدهای 
ناشی از صدور پروانه سـاختمانی و عوارض اسـت که در صدد هستیم درآمدهای 
متنوع را به سـمت درآمدهای مشـارکتی پیش ببریم؛ به عبارتی از موجودی های 

شـهر درآمد داشـته باشـیم نه اینکه بارگذاری هـای جدید در شـهر ایجـاد کنیم، 
زیـرا بارگذاری جدیـد به معنای آن اسـت کـه زیرسـاخت های متناسـب نیز باید 
افزایش یابـد. وی افزود: بـرای افزایش اسـتفاده از منابـع درآمدی ناپایـدار که به 
حوزه ساخت وسـاز بازمی گـردد، انگیزه زیادی نداریم و در صدد هسـتیم از مسـیر 
مشـارکت بـا سـرمایه گذاران، زیرسـاخت های شـهر را به گونـه ای کـه برد-برد 
اقتصـادی بـا مشـارکت کننده باشـد، توسـعه دهیم کـه این نـوع جـذب درآمد و 
مشـارکت، کیفیت زندگی را بهتر از قبل توسـعه می دهد. معاون مالی و اقتصادی 

شـهردار اصفهـان بـا اشـاره بـه هزینه هـای شـهرداری، ادامـه داد: هزینه هـای 
نظافت و رفت وروب شهر، جمع آوری پسـماندها و مدیریت آن، مباحث مربوط به 
حمل ونقل عمومی، فضای سـبز شـهر و نظم و انضباطی که باید در شـهر حاکم 
باشـد، توسـط شـهرداری انجام می شـود. وی با بیـان اینکـه پروژه هـای بزرگی 
همچون رینگ چهارم و خط دو قطار شـهری هزینه های زیادی را به شـهرداری 
تحمیل می کند، گفت: پشـتیبانی از مترو، اتوبوسـرانی و نگهداری ایسـتگاه های 

آتش نشـانی از دیگر هزینه هایی اسـت کـه در شـهرداری انجام می شـود.  

توسعه 
زیرساخت های شهر 
از مسیر مشارکت با 
سرمایه گذاران

 معاون شهردار اصفهان
مطرح کرد:

خبر روز 

ISFAHAN
N E W S

 اخبار اصفهان  نارنجی شدن شهرها و موج جدید بیماری کرونا، بار دیگر کار را برای گروه های تئاتری دشوار کرد. در حال حاضر گروه های تئاتر در تاالر هنر اصفهان با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی فعالیت می کنند.
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نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس 
شـورای اسـامی گفـت: بُعـد حقوقی 
مسـئله زاینـده رود بـه دلیـل سـروکار 
داشـتن بـا قانـون، حقابه هـا و حقـوق 
مردم همیشـه پررنـگ بوده امـا نادیده 

گرفته شـده اسـت.
مهدی طغیانی در نشسـت هم اندیشی 
بـا اعضای هیئت مدیـره کانون وکا و 
شـماری از حقوقدانان اسـتان اصفهان 
بـرای پیگیـری پرونده هـای حقوقـی 
زاینـده رود، اظهـار داشـت:  پیرامـون 
اگر امروز در مورد مسـائل و مشـکات 
مختلـف از مـردم اصفهان بپرسـیم که 
اولویـت اول بـرای شـما چیسـت بـی 
تردیـد در ایـن شـهر ۲ میلیـون نفری، 
ابتدا خشـکی رودخانه و تبعات زیسـت 
محیطـی ماننـد فرونشسـت زمیـن و 
مسـائل مرتبط با آن اسـت و در شـرق 
و غـرب اصفهـان مشـکل کشـاورزی 
و معیشـت مطـرح می شـود امـا شـهر 
اصفهـان بـا مسـائل محیط زیسـتی و 

فرونشسـت درگیر اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن سـال ها 
پیگیری هـای زیـادی دربـاره زاینده رود 
انجـام و از ابعـاد مختلـف دنبـال شـده 
از  پیگیری هـا  زمانـی  افـزود:  اسـت، 
طریق مجلس و نماینـدگان یا دوره ای 
از سـوی اسـتاندار و فرمانـدار و مدیران 
اسـتانی انجام شـده اما متأسـفانه آنچه 
پیگیـری  شـده  پرداختـه  کمتـر  کـه 
حقوقـی و مسـئله حقوقـی زاینـده رود 

ست. ا
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس 
کـرد:  خاطرنشـان  اسـامی  شـورای 
بُعـد حقوقـی مسـئله زاینـده رود بـه 
ایـن دلیـل سـروکار داشـتن بـا قانون، 
حقابه هـا، سـهم آبه ها و حقـوق مـردم 
همیشـه پررنگ بوده امـا نادیده گرفته 

است. شـده 
طغیانـی با بیان اینکـه تاکنون پیگیری 
زیـادی دربـاره ابعـاد حقوقـی پرونـده 
داشـت:  ابـراز  نداشـتیم،  زاینـده رود 
نتیجـه ایـن شـده کـه اکنون در شـهر 
محـروم  حقابـه  گرفتـن  از  اصفهـان 
هسـتیم درحالـی کـه این شـهر طبق 
طومار شـیخ بهایی حقابـه دارد و برخی 
مناطـق کـه اکنـون مسـکونی شـده، 
و  بـوده  کشـاورزی  اراضـی  پیش تـر 
حقابه داشـته اسـت، اَنهار و مادی های 
شـهر و خـود شـهر اصفهـان حقابـه 
داشـته اسـت امـا در حـال حاضـر از 

حقابـه محـروم اسـت.
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس 
داشـت:  اذعـان  اسـامی  شـورای 
نزدیک دو سـال اسـت که پرونده های 
حقوقـی زاینده رود را بررسـی می کنم، 
مشـکل اصلی عـدم پیگیـری حقوقی 

مسـئله زاینـده رود اسـت.

نماینده مردم اصفهان در نشست 
هم اندیشی با اعضای هیئت مدیره کانون 

وکال و شماری از حقوقدانان استان:

 بُعد حقوقی مسئله
زاینده رود نادیده
گرفته شده است

گفت و گو
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مدیـر کل آمـوزش و پـرورش و مدیر کل نوسـازی مدارس اسـتان اصفهان طی 
سـفر بـه فریدونشـهر از مراکز آموزشـی این شهرسـتان بازدید کردنـد. حضور در 
گلـزار شـهدای فریدونشـهر، بازدیـد از چند مدرسـه در این شهرسـتان، شـرکت 
در جلسـه شـورای آمـوزش و پـرورش و نشسـت بـا مدیـران مـدارس از جملـه 
برنامه هـای سـفر یـک روزه محمدرضـا ابراهیمـی و مجیـد نسـیمی و همراهان 

ایشـان به فریدونشـهر بود.

گزارش تصویری

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسامی تاکید کرد که مصوبه 
مجلس شورای اسامی در خصوص مذاکرات هسته ای دارای مهر تأیید 
داشت و به گفته وزیر امور خارجه برگ برنده ای در مذاکرات به دست 

ایران داد.
حجت االسام محمدتقی نقدعلی در تذکری شفاهی در جلسه علنی 
مجلس شورای اسامی با استناد به ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس 
بیان کرد: تذکر بنده به دفاع از کیان مجلس باز می گردد؛ مصوبه مجلس 
شورای اسامی در باب مذاکرات مصوبه ای بود که مهر تأیید داشت و به 

گفته وزیر امور خارجه این مصوبه برگ برنده ای به دست تیم مذاکره کننده 
داد. متاسفانه امروز می بینیم کسی که هشت سال بانی وضع موجود بوده 
گعده می گیرد و با گستاخی می گوید مصوبه مجلس در باب مذاکرات منجر 
به عدم لغو تحریم ها شده است. شما می خواستید شرف ما را به باد دهید اما 

مجلس شورای اسامی جلوی آن را گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: بنده انتظار دارم که شورای عالی امنیت ملی به این 
موضوع ورود کند. چرا باید یک فردی که چندین پرونده قضایی در قالب 
اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای 

اسامی دارد، این چنین گستاخانه کیان مجلس را زیر سؤال ببرد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسامی تصریح کرد: ما از 
رئیس مجلس شورای اسامی انتظار داریم که از کیان مجلس حراست 
کند، دغدغه ما در بحث مذاکرات مورد تأیید بود. از رئیس قوه قضاییه 
انتظار می رود که به پرونده آقای روحانی رسیدگی کرده و هرچه سریع تر 
تکلیف ایشان را مشخص کند. کسی که امروز باید پشت میز محاکمه بود 
چرا باید این چنین گستاخانه کیان مجلس شورای اسامی را زیر سؤال 

ببرد. امروز هر جا می روی اثر سوء مدیریت ایشان دیده می شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی:

رئیس قوه مقننه از 
کیان مجلس دفاع کند

۲۲ رأس گاو در پـی آتـش سـوزی در یـک واحـد 
گاوداری در شـهر دامنـه از توابع شهرسـتان فریدن 

در غـرب اسـتان اصفهان تلف شـدند.
اسماعیل خانی مسـئول خدمات شهری شهرداری 
دامنـه شهرسـتان فریدن بـه ایرنا گفـت: این آتش 
سـوزی گسـترده در انبار علوفه گاوداری شهر دامنه 
رخ داد کـه حریـق پـس از پنـج سـاعت بـا کمک 
نیروهای آتش نشـانی شـهرهای دامنه و داران مهار 
شـد. وی اضافـه کـرد: ۲۵ رأس گاو در ایـن محل 
نگهداری می شـد کـه ۲۲ رأس آن به دلیل خفگی 
ناشـی از دود از بیـن رفتنـد. بر اسـاس یـک اعام 

نظر یکی از مقامات شهرسـتان، اتصالی سـیم های 
برق سـبب این حریق شده اسـت. مسئول خدمات 
شـهری شـهرداری، کمبـود نیروهـای امدادگـر و 
آتش نشـان را از جمله معضات این خطه دانسـت 
و ادامـه داد: بـه همیـن دلیل روند اطفـای حریق با 

کنـدی روبه رو می شـود.
نفـر در  از ۴۹ هـزار  بیـش  بـا جمعیـت  فریـدن 
۱۴۰ کیلومتـری غـرب اصفهـان واقـع اسـت. این 
شهرسـتان دارای ۲ بخـش مرکـزی و زنـده رود و 
۲ شـهر بـه نام هـای داران و دامنـه، ۵ دهسـتان و 

۲۸ روستاسـت.

رئیس اداره محیط زیسـت نجف آبـاد از تخریب 
هشـت حلقه چاه زغال و پلمـب ۲ واحد آالینده 

زیسـت محیطی در این شهرستان خبر داد.
محمـد محمـدی در گفـت و گـو با ایرنـا افزود: 
درپـی شـکایت مردمـی مبنـی بـر آالیندگـی 
و  زغـال  چاه هـای  توسـط  زندگـی  محیـط 
الزم  اقدامـات  صنعتـی،  واحدهـای  بعضـی 
آالینـده صـورت  واحدهـای  شناسـایی  بـرای 
و  کارشناسـی  بررسـیهای  از  پـس  و  گرفـت 
صـدور اخطاریـه و بی توجهی صاحبان مشـاعل 
فـوق، گـزارش مربوطه بـه فرمانـداری، نیروی 

انتظامـی و دادسـتانی بـرای صـدور دسـتور و 
همـکاری ارائـه شـد.

از  پـس  راسـتا  ایـن  در  داشـت:  اظهـار  وی 
اعـام گـزارش واحدهـای آالینـده بـه مراجـع 
قضایـی بـا صدور دسـتور دادسـتان نجـف آباد 
بخشـداری،  انتظامـی،  نیـروی  باهمـکاری  و 
دهیاری هـا و ارگانهـای مرتبـط هشـت حلقـه 
چـاه زغـال در منطقه کهریزسـنگ و گلدشـت 
نجـف آبـاد تخریـب و ۲ واحد صنعتـی آالینده 

نیـز پلمب شـد.
رییس اداره محیط زیسـت شهرسـتان نجف آباد 

افـزود: همچنیـن عـاوه بـر پلمـب، تخریب و 
جلوگیـری از ادامـه فعالیـت واحدهـای آالینده 
پرونـده متخلفـان برای پرداخـت جریمه ضرر و 
زیـان زیسـت محیطی در دادگسـتری همچنان 

در جریان اسـت.
وی یـادآور شـد: تولیـد زغـال بـه هـر روش 
سـنتی بدون کسـب مجـوز الزم از اداره محیط 
زیسـت بـه علـت آالیندگـی و تولیـد گازهـای 
خطرنـاک در فرآینـد سـوخت ناقص بـه عنوان 
وبهداشـت  جامعـه  سـامت  علیـه  تهدیـدی 

عمومـی ممنـوع اسـت.

رییس اداره حفاظت محیط زیسـت 
و  شناسـایی  از  نطنـز  شهرسـتان 
دسـتگیری متخلف شـکار پرندگان 
در منطقـه حفاظـت شـده کرکـس 

خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  کل 
زاده  عسـکریان  اکبـر  اصفهـان، 
مهابـادی افـزود: محیط بانـان این 
اداره، یـک نفـر متخلـف شـکار و 
صیـد را کـه بـر خـاف مقـررات 
اقـدام بـه شـکار غیـر مجـاز یـک 
قطعـه کبـک در زیسـتگاه منطقـه 

حفاظـت شـده کرکـس کـرده بود، 
کردنـد. دسـتگیر 

وی اظهـار داشـت: از ایـن متخلف 
یـک قبضـه پـی سـی پـی و یـک 
قطعـه کبـک، کشـف و ضبـط  و 
پـس از اخـد ضـرر و زیـان زیسـت 
همـراه  بـه  پرونـده  محیطـی، 
متخلـف برای سـیر مراحـل قانونی 

تحویـل مراجـع قضایـی شـد.
طبـق مـاده ۱۱ و ۱۲ قانون شـکار 
و صیـد، شـکار جانوران وحشـی بر 
خـاف مقـررات این قانـون بوده و 

قابـل تعقیـب و مجازات اسـت.

رییـس کل دادگسـتری اسـتان اصفهـان در ادامه بازدیدهای سـرزده خود به 
مجتمع قضایی بهارسـتان رفت.

حجـت االسـام جعفـری رییس کل دادگسـتری اسـتان با اعـام این خبر 
گفـت: وضعیـت فضـای اداری در این مجتمع قضایی نسـبتاً قابل قبول بوده 
امـا کمبودهای در ایـن مجتمع وجود دارد که امیدواریم بتوانیم در پایان سـه 

ماهه سـوم سـال جاری نسـبت به رفـع آنها اقـدام کنیم.
وی افـزود: در حـوزه دادگاه خانـواده الزم اسـت بـرای جلوگیـری از مراجعـه 
مـردم در دعـاوی خانوادگـی به اصفهان یک شـعبه ویژه مربـوط به دعاوی 
خانوادگـی راه اندازی شـود که هرچنـد امیدواریم آمـار پرونده های مربوط به 

داده گاه هـای خانـواده کاهش پیدا کنـد، اما راه اندازی شـعبه مربوطه در این 
مجتمـع ضـروری بوده و در آینـده نزدیک فعال خواهد شـد.

حجـت االسـام جعفـری بیان داشـت: در خصـوص رسـیدگی های قضایی 
میـزان رسـیدگی آمـار نسـبتاً مناسـب اسـت کـه البتـه بـه دلیـل ایـن کـه 
پرونده هـای جدیـد از مراکـز انتظامـی بـه محاکم و دادسـراها ارجـاع و ثبت 
شـده بـا آمار بـاالی موجودی شـعب در این مجتمع روبرو هسـتیم و طبیعی 
اسـت اگر موجودی باال باشـد موجب اطاله دادرسـی خواهد شـد و همکاران 
مـا در حـال تـاش جهـادی هسـتند کـه بـه میـزان ورودی، پرونده هـا را 

مختومـه کـرده و از اطاله دادرسـی پیشـگیری کنند.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نطنز گفـت: با تاش شـبانه روزی 
مأمـوران پلیس سـارق منازل در نطنز دسـتگیر شـد.

مهـدی کریمـی در گفت وگـو با ایسـنا، اظهار کرد: سـارق منازل 
در نطنـز کـه بـا خودروی سـواری اقـدام به سـرقت می کرد پس 

از تاش شـبانه روزی پلیس شناسـایی و دسـتگیر شد.
وی افـزود: در پـی وقـوع چندیـن فقره سـرقت منـزل در منطقه 
بـادرود، پیگیری موضـوع در دسـتور کار مأمـوران کانتری قرار 

گرفت.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نطنـز گفت: پـس از بررسـی های 
انجـام شـده موقعیـت جغرافیای و مخفیگاه سـارق کشـف و این 

سـارق در مخفیگاهش دسـتگیر شد.
وی تصریـح کـرد: این سـارق ابتـدا منکر هرگونه سـرقت منازل 
بـود، امـا بـا ارائه مـدارک و مسـتندات موجـود به سـرقت منازل 
اعتراف کرد و به همراه پرونده تشـکیل شـده برای سـیر مراحل 

قانونـی تحویل مراجع مرتبط شـد.
کریمـی خاطرنشـان کرد: شـهروندان هرگونه مورد مشـکوک را 
از طریـق تلفـن فوریت های پلیسـی با شـماره تمـاس ۱۱۰ به ما 

اطـاع دهند.

نهضـت  نخسـت  مرحلـه  در  گفـت:  بـادرود  شـهردار 
آسـفالت، حـدود ۵۵ میلیـارد ریـال از اعتبـارات و منابـع 
داخلـی شـهرداری بـرای انجـام روکـش آسـفالت معابـر و 
خیابان هـای سـطح شـهر در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

علـی رجبـی در گفت وگو با خبرنـگار ایمنا، اظهـار کرد: در 
ادامـه برنامه نهضت آسـفالت در سـال جـاری، ظرف مدت 
چنـد روز آینده نسـبت بـه روکش آسـفالت معابـر اصلی و 

فرعی شـهر بـادرود اقدام خواهد شـد.
وی افـزود: بـا توجه بـه وضعیت نابسـامان و تخریبی معابر 
شـهر بـه ویـژه کوچه هایـی کـه آسـفالت آنهـا بـاالی ۱۷ 
سـال عمـر دارنـد نسـبت بـه بهبـود آسـفالت آن هـا اقدام 

می شـود.
شـهردار بـادرود خاطرنشـان کـرد: نهضـت آسـفالت معابر 
یکـی از مهم تریـن مسـائل شـهر و از رویکردهـای اصلی 
اعضای شـهرداری و شـورای شـهر اسـت، با توجه اهمیت 
ایـن موضـوع، امسـال بـه نـام سـال نهضـت آسـفالت 

نام گـذاری شـده اسـت.
رجبی اضافه کرد: شـهرداری در راسـتای اجرای این طرح، 
در مرحلـه نخسـت حـدود ۵۵ میلیارد ریـال از اعتبـارات و 
منابـع داخلی شـهرداری برای انجام روکش آسـفالت معابر 

و خیابان های سـطح شـهر در نظر گرفته اسـت.
هـزار  حـدود ۴۰  نخسـت  فـاز  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
مترمربـع از معابر شـهر بـادرود آسـفالت می شـود، تصریح 
کـرد: اولویـت طرح نهضـت آسـفالت، بافت های فرسـوده 
و مناطقـی کـه در زمـره حوزه بازآفرینی شـهری هسـتند. 
کوچه هـای خاکـی بـدون آسـفالت، معابـری کـه رفـت و 
آمـد در آنهـا زیـاد اسـت و معابری با آسـفالت فرسـوده در 

اولویت هـای بعـدی طـرح نهضـت آسـفالت اسـت.
نهضـت  نخسـت  مرحلـه  در  گفـت:  بـادرود  شـهردار 
آسـفالت، حـدود ۵۵ میلیـارد ریـال از اعتبـارات و منابـع 
داخلـی شـهرداری بـرای انجـام روکـش آسـفالت معابـر و 
خیابان هـای سـطح شـهر در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

مسئول خدمات شهری شهرداری دامنه شهرستان فریدن:

تلف ۲۲ رأس گاو بر اثر آتش سوزی

رئیس اداره محیط زیست نجف آباد خبر داد:

تخریب هشت حلقه چاه زغال و پلمب ۲ واحد آالینده

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز خبر داد:

 دستگیری متخلف شکار پرندگان
در منطقه حفاظت شده کرکس

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز خبر داد:

دستگیری سارق منازل در نطنز
شهردار بادرود:

آسفالت ۴۰ هزار مترمربع از معابر شهری

رئیس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد:

راه اندازی یک شعبه ویژه خانواده در مجتمع قضایی بهارستان
اصفهـان  اسـتان  حکومتـی  تعزیـرات  کل  مدیـر 
خـودرو  بـا  رایانـه ای  تجهیـزات  قاچـاق  از کشـف 

خبـرداد. نائیـن  در  آمبوالنـس 
اکبـر مختـاری  علـی  نیـوز؛  گـزارش صاحـب  بـه 
آگاهـی شهرسـتان  پلیـس  مامـوران  کـرد:  اظهـار 
نائیـن در راسـتای مأموریـت محوله به یک دسـتگاه 
آمبوالنـس مشـکوک می شـوند کـه بـا اخطـار بـه 
راننـده آمبوالنس آن را متوقف کرده و در بازرسـی از 
ایـن خـوردو متوجه حمـل تعـداد قابل توجـه ای لپ 

تاپ توسـط آن می شـوند که بافاصلـه با هماهنگی 
قضایـی بـار آمبوالنـس به ظـن قاچاق توقیـف و به 
سـازمان جمع آوری و فـروش اموال تملیکی تحویل 
می کننـد و پرونـده ایـی در آن خصـوص تشـکیل و 
بـه اداره تعزیـرات حکومتی شهرسـتان نائین ارسـال 

می کننـد.
مدیـر کل تعزیـرات حکومتـی اسـتان اصفهـان در 
ادامـه افـزود: پـس از وصـول پرونـده با قیـد فوریت 
پرونـده به شـعبه اول بـدوی تعزیـرات حکومتی این 
شهرسـتان ارجـاع می شـود کـه در راسـتای اقدامات 
قانونـی و بـا اخـذ اسـتعامات از مراجـع ذی صاح 
تخلـف قاچاق از سـوی متهـم پرونده احراز و شـعبه 
بـدوی اقـدام بـه صـدور رأی می کند کـه برابر حکم 
صـادره متهـم پرونده به ضبـط کاال به نفـع دولت و 
پرداخـت جـزای نقدی به میزان سـه میلیـارد و 6۱۹ 

میلیـون و ۷۲۴ هـزار ریـال محکوم می شـود.
وی عنـوان کرد: پس از قطعیـت رأی صادره، پرونده 
بـه واحـد اجـرای احـکام ارسـال و جریمـه مقـرر در 

رأی پرونـده وصـول و بـه خزانه کشـور واریز شـد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان:

کشف قاچاق تجهیزات رایانه ای با خودرو آمبوالنس در نائین

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان از مراکز آموزشی فریدونشهر
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Deputy Ministry of Industry, 
Mine and Trade for Transpor-
tation Industries Affairs said 
that ZAMYAD Company, as 
one of subsidiaries of SAIPA 
Automotive Group Company, 
enjoys high capability and 
potential to manufacture all 
types of pickup in different 
models. 
Manouchehr Manteghi the 
Deputy Ministry of Industry 
made the remarks among re-
porters in the unveiling cere-
mony of KARUN Pickup as the 
latest products of SAIPA Com-
pany and simultaneous inau-
guration of production line of 
Hybrid PADRA Plus Pickup, 
and emphasized the high po-
tential of the company in man-
ufacturing different models of 
pickup in the country.
“We were facing a weakness 
regarding manufacturing of 
heavy pickups in the country 
over the past years, but to-
day, ZAMYAD Company, as 
one of subsidiaries of SAIPA 
Automotive Group, has the 

ability to produce all kinds of 
pickups in different models,” 
Manteghi stated.
Pointing out that KARUN Pick-
up will have an economical 
and reasonable price as com-
pared to its similar pickups, 
he said that producing cars 
with fair and reasonable price 
is one of the important issues 
that is strictly followed up in 
the current administration so 
that SAIPA Automotive Group 
and ZAMYAD Company have 
placed special emphasis on 
this issue.
The deputy minister of indus-
try said that SAIPA Automotive 
Group has taken giant strides 
in producing high-quality cars 
with fair and competitive pric-
es and will continue its policy 
in the current year with all its 
might.
Elsewhere in his remarks, 
Manteghi pointed to the re-
moval of drawing lot process 
on products of SAIPA Au-
tomotive Group and stated, 
“Fortunately, I have to an-

nounce that all cars belonging 
to SAIPA Automotive Group 
have been removed from 
drawing-lot process in the 
second round of the drawing 
lot in the Integrated Car Allo-
cation System and I hope that 
cars of other automakers will 
be removed from the drawing 
lot in the next two rounds.”
Now, there are many cars 
that can be removed from the 
production line of car manu-
facturers and new cars will be 
replaced instead, he empha-
sized. 
Regarding the production of 
economical cars with fair and 
reasonable prices, he said that 
SAIPA has been the leader 
in domestic car market with 
manufacturing PRIDE passen-
ger car and in the near future, 
new product of the company 
will hit the domestic car mar-
ket.
He continued, “It is necessary 
to remove old cars from the 
production line, because de-
sired standards and options 

cannot be installed on old 
platforms and it is expected 
that all old products will be 
removed from the production 
lines of car manufacturers this 
year and next year.”
He announced the return of 
the L90 car with new domes-
tically- or foreign-produced 
powertrains to the produc-
tion lines as of the next year 
(to start March 21, 2023) and 
said that L90 passenger car 
has a modern and up-to-date 
platform, a car that has been 
invested in in the country and 
more than 70% of its produc-
tion line and its spare parts are 
produced inside the country.
“If we could produce 100 
percent spare parts of the car 
in the country, we can again 
produce a good and updated 
model of L90 car in accord-
ance with the world’s most 
modern standards.”
“We are trying to produce 
prototypes of this car by the 
end of the current year, but 
production line of L90 will be 
launched next year,” he said, 
adding that Russian compa-
nies and also domestic firms 
have submitted their propos-
als and introduced good op-
tions for L-90 engines. We are 
mulling over to get the best 
proposals in this respect.”
Mohammad-Ali Teimouri CEO 
of SAIPA Automotive Group 
was the next speaker in the in-
augural ceremony of KARUN 
Pickup who pointed to the 
production of high-quality 
cars in SAIPA Automotive 
Group and stated that all in-
complete and defected cars, 
which have been remained in 
parking lots, have reached to 
zero level.
Turning to TIBA car model 
of the company, he said that 
TIBA passenger car has been 
moved out of production line 
and TIBA2 model of the car 
will be decommissioned from 
production line by the end of 
the current month. 
The cars of all applicants who 
have already registered are 
ready, he said, adding that 

with the cooperation and col-
laboration of experts of Na-
tional Standard Organization, 
tests related to the cars are 
being carried out, so that after 
their approval, these cars will 
be ready to be commercialized 
and offered to customers.
The CEO of SAIPA Automotive 
Group announced that two 
new models of CHANGAN is 
on the way that would hit the 
domestic car market in the 
very near future.
Completely Knocked Down 
(CKD) and Semi-Knocked 
Down (SKD) processes were 
halted at SAIPA Automotive 
Group over the past years but 
presently, the management of 
the company has decided to 
reactive these lines.  
In the first step, two models of 
2022 Changan cars will enter 
these lines, which are current-
ly in the testing and approval 
stages, but their prices are not 
yet specified, he added.
Turning to the production of 
economic cars in SAIPA Auto-
motive Group, Teimouri stat-
ed that several car models, 
including Atlas, Sahand and 
Aria, will hit the domestic car 
market and all the mentioned 
cars, as well as the new SAIPA 
commercial cars, will pass 85 
standards as considered by 
the National Standard Organ-
ization.
He announced the continua-
tion of supply of two SAINA 
car models with a volume of 
1500 cc and a gas-burning 
engine and said that pro-
duction of this car, which is 
manufactured for low- income 
groups, will continue.
Seyyed Mohsem Mortazavi, 
CEO of ZAMYAD Company, 
as a subsidiary of SAIPA Au-
tomotive Group, was the last 
speaker who said that KARUN 
Pickup platform has been 
built on the Platform of NIS-
SAN and has an improved and 
upgraded suspension system, 
chassis and engine, while 
60% of its spare parts has 
been manufactured inside the 
country.

ZAMYAD highly capable to produce pickups: deputy minister

Iran can meet 30% of 
Russia’s agricultural 
products market: MP
About 5.6% of the Russian agricul-
tural products market is provided by 
Iran, said the vice chairman of the 
Agriculture Committee of the Irani-
an Parliament, adding that consider-
ing the existing potentials, the figure 
can easily be increased to 30%.
Jalal Mahmoudzadeh told Iran Daily 
that Iran enjoys suitable capacities 
in the export sector, noting that the 
potentials in Iran’s agricultural ex-
port sector have not been well-uti-
lized.
“Currently, the share of agricultural 
products in non-oil exports of the 
country is about six percent; we can 
increase the figure to 25%,” he said.

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

Envoy: Iran-Turkey 
$30b trade target is 
realistic
Iran and Turkey can increase annu-
al bilateral trade to $30 billion, said 
the Islamic Republic’s ambassador 
to Ankara, describing the target set 
by the two countries in the 2010s as 
realistic and within reach.
Mohammad Farazmand made the 
remarks in an interview with ISNA, 
adding that in the 2000s, the value 
of annual trade between the two 
countries reached $20 billion, and 
even stood at $22 billion during a 
period.
The importance of achieving the 
$30 billion target was highlighted 
by Iranian President Seyyed Ebra-
him Raeisi in his recent meeting in 
Tehran with his Turkish counterpart, 
Recep Tayyip Erdogan, he said.

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

Isfahan’s Hotel Abba-
si to be registered in 
UNESCO Memory of 
the World: Official
Abbasi Hotel in Iran’s central prov-
ince of Isfahan will be registered 
as a cultural gem and a large per-
manent exhibition of Iranian arts 
in UNESCO Memory of the World, 
said Secretary General of the Iranian 
National Commission for UNESCO 
Hojatollah Ayyoubi.
He made the statement in a meet-
ing on Saturday with Iran Insurance 
Company, Saba Holding, to sign an 
agreement to expand cooperation in 
insurance diplomacy, holding edu-
cational and vocational courses and 
registering monuments to increase 
the quality of life, and national iden-
tity and Iranian lifestyle.
The UN body tried not to be political 
and proved that the scientific, edu-
cational and cultural credibility of 
Iran cannot be removed from inter-
national organizations and that Iran 
is highly influential in various fields 
of education, culture and cultural 
heritage, the Iranian official added.

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

Iraq Facing Grave 
Threats from its Sworn 
Enemies
Iraq, or more properly Iraq’s long 
suppressed majority, which follow-
ing the collapse of the repressive 
Ba’th minority clique, has briefly en-
joyed freedom and formal control of 
the executive branch of the govern-
ment, is facing grave threats from 
its sworn enemies.
The archenemies of the 70 percent 
Shi’a Muslims of Iraq are not the 
17 percent ethnic Kurds, neither 
the 10 percent Sunni Arab minority 
that had wielded power since Britain 
created the modern state in 1921 
by crushing the popular revolution 
of the deprived majority and install-
ing an imported king in Baghdad, 
nor Turkey which often indulges in 
cross-border raids in the mountain-
ous north on the pretext of targeting 
terrorism.
Yes, you have guessed it right. The 
mortal enemies of not just the Iraqi 
majority or Iraq as a whole, but also 
the entire Islamic Ummah, are the 
US and the illegal Zionist entity.

National Housing 
Movement’s 1st 
phase to be inau-
gurated in next 
Iranian month

The first phase of National 
Housing Movement will be 
inaugurated in the next Irani-
an calendar month Shahrivar 
(begins on August 23), the 
deputy transport and urban 
development minister an-
nounced.
Mahmoud Mahmoudzadeh 
made the remarks while also 
announcing the supply of 90 
percent of the required land.
Based on the planning, in the 
first stage, about 100,000 
units will be delivered to the 
people who participated in 
the project earlier and depos-
ited their initial contribution, 
he stated.
The projects will be inau-
gurated in many provinces 
including Yazd, Kerman, and 
South Khorasan, the official 
said.
On June 11, Transport and 
Urban Development Min-
ister Rostam Qasemi had 
said, “With the support of 
the parliament and the credit 
provided for the facilities of 
National Housing Movement, 
we will proceed according to 
the schedule”.
After National Housing Ac-
tion Plan (started in 2018), 
National Housing Movement 
is the government’s second 
major program to provide af-
fordable housing units for the 
low-income classes.
The operation for the con-
struction of 209,212 residen-
tial units of National Housing 
Movement began in early 
February.
The ceremony to begin the 
mentioned operation and 
also to launch some develop-
ment projects in the housing 
sector was attended by the 
transport and urban develop-
ment minister.
National Housing Movement 
to construct four million 
housing units in four years is 
one of the major plans of the 
current government in the 
housing sector.
According to the plan, out of 
these four million residential 
units, 3.2 million units will 
be constructed in cities and 
800,000 units in villages, 
some of these units are cur-
rently being constructed after 
providing lands and prepar-
ing the necessary conditions.
Land supply was the first 
condition for the realization 
of the national movement 
plan and housing construc-
tion, in this regard, a series 
of measures were taken by 
the government and Ministry 
of Transport and Urban De-
velopment. According to the 
latest statistics, the lands of 
2.8 million housing units of 
National Housing Movement 
have been provided by the 
ministry.
Although, studies show that 
the provision of land and 
financial resources are two 
serious obstacles to the con-
struction of this number of 
residential units.

Iran has exported commodities worth $115 million to 
Russia during the first quarter of the current Iranian 
calendar year (March 21-June 21), the spokesman of 
Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRI-
CA) has announced.
Ruhollah Latifi has said that the value of Iran’s export to 
Russia fell 15 percent in the first quarter of the present 
year from the first quarter of the previous year.
He also announced that Iran’s imports from Russia 
rose 22 percent to stand at $394 million in the first 
quarter of this year.
According to the data released by Iran’s Trade Promo-
tion Organization (TPO), the value of Iran’s export to 
Russia rose 14 percent in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20).
Based on the mentioned data, Iran exported 1,139,992 
tons of commodities worth over $579 million to Russia 
in the past year.
The Islamic Republic had exported 1,060,793 tons of 
commodities worth $509.917 million to Russia in the 
Iranian calendar year 1399 (ended on March 20, 2021).
The main Iranian products exported to Russia in the 
previous year were fresh or dried pistachios, ordinary 
non-expandable polystyrene, fresh kiwi and synthetic 
fibers, and other types of polyester.
Wheat, sunflower seed oil, safflower, and raw corn 
were also major products imported from Russia.
Iran and Russia have been taking serious steps for 
boosting their mutual trade over the past few years.
In late January, Iranian President Ebrahim Raisi said 
that the Islamic Republic and Russia have reached an 
agreement to boost the trade between the two coun-
tries up to $10 billion.
“We agreed to remove trade barriers and boost the eco-
nomic exchanges between the two countries. Currently, 
the level of mutual trade is not acceptable, so the two 
countries agreed to increase trade to $10 billion a year,” 
Raisi said on January 21, upon arrival to Tehran after a 

two-day visit to Moscow.
As major players in the world and West Asia’s politi-
cal and economic scene, Iran and Russia have been 
expanding political and economic ties for many years, 
however, the relations between the two countries have 
entered a whole new level over the past few months.
The imposition of sanctions on both countries has been 
a major factor in bringing the two sides closer together, 
making them a strong alliance against U.S. pressures. 
Over the past few months, senior officials from the two 
sides have been meeting and visiting each other to con-
solidate bilateral cooperation in various fields, including 
energy, oil, gas, and transit, as well as diplomatic and 
political relations.
As the most significant event among the mentioned 
exchanges, Russia’s President Vladimir Putin visited 
Tehran on July 19 to attend the 7th Summit of the Guar-
antor States of the Astana Process.
During his visit to Tehran Putin met with Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei and 
President Raisi and exchanged views on the recent de-
velopment in the world and in the relations between the 
two countries.
In these meetings, the two sides reached new agree-
ments and stressed the need for taking the necessary 

measures for broadening political and economic ties 
between the two countries in order to nullify the im-
pacts of the U.S. sanctions.
Among other issues, Tehran and Moscow have been 
negotiating a free trade agreement to ensure acceler-
ation in the economic relations between the two coun-
tries.
According to Kambiz Mir-Karimi, the deputy head of 
the Iran-Russia Joint Chamber of Commerce, the two 
sides have been implementing a preferential agree-
ment that is applied to several commodity items since 
2018, however, turning this preferential agreement into 
a free trade agreement would mean that 80 percent of 
the items exchanged between the two countries will be 
subject to free trade and will have zero tariffs.
“Negotiations on this issue are progressing rapidly, as 
Iran is also in talks with the Eurasian Economic Union 
(EAEU)to reach a free trade agreement as well,” he said.
Meanwhile, as the International North-South Transport 
Corridor (INSTC) has become a major focal point for 
Russia to achieve its trade goals, once again, this has 
brought Iran to the center of attention for the federation 
as a significant part of the mentioned corridor passes 
through Iran on the way to access South East Asia.
To this end, Russia has recently signed an agreement 
with Iran for the transit of up to $10 million worth of 
goods through the Islamic Republic. The country is 
also making new investments in Iran’s transportation 
projects along the INSTC routes.
The new developments in the political relations be-
tween Iran and Russia depict a bright outlook for the 
two countries’ economic relations as well.
However, in the economic sense, the important issue 
that should be taken into consideration is that the trade 
exchanges between the two sides should be balanced 
as soon as possible otherwise the realization of the eco-
nomic targets set by the leaders of the two countries 
would be difficult if not impossible.

Iran exports commodities worth $115m to Russia in 3 months
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 1,599 
points to 1.473 million on Saturday 
(the first day of Iranian calendar week).
As reported, over 5.759 billion secu-
rities worth 39.88 trillion rials (about 
$142.4 million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 16 points, 

and the second market’s index gained 
6,799 points.
TSE is on the four Iranian stock ex-
changes, the other three ones are 
Iran Mercantile Exchange (IME), Iran 
Energy Exchange (IRENEX), and 
Iran’s over-the-counter (OTC) market, 
known as Iran Fara Bourse (IFB).

TEDPIX gains 
1,500 points on 
Saturday

Iran Launches Rial-Ru-
ble Trading on ICE
Iran Currency Exchange (ICE) has 
listed the ruble-rial pair trading, as 
the first stage of the Iran-Russia 
banking measures package agreed 
upon during Iran’s CBI governor’s 
trip to Moscow.
Tehran and Moscow have agreed 
to accept their national currency 
in their trades, which means they 
want to say goodbye to the dollar 
by allowing settlements by the rial 
and the ruble. Analysts believe 
under the world’s present political 
circumstances where major cur-
rencies have been used as political 
tools by certain powers, using local 
currencies and signing bilateral and 
multilateral monetary pacts can be 
an effective way to neutralize major 
powers’ policies to dominate other 
countries.
The two oil and gas rich countries, 
both targeted by sanctions, have 
joined hands to neutralize econom-
ic pressure exerted by the U.S. and 
Europe.

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

Iran Young Weightlift-
er Wins Gold at Asian 
Contests
Junior Iranian athlete, Alireza Moe-
ini lifted the 166kg weight in the 
snatch at the 2022 Asian Youth and 
Junior Championships in Uzbek-
istan to win a gold medal for Iran 
and break the Asian record in the 
youth category.
The 2022 Asian Youth and Junior 
Championships started in Tash-
kent, Uzbekistan on July 15.
Another Iranian representative Ali 
Keshtkar won a bronze medal af-
ter he successfully lifted the 175, 
182 and 186 kg weights to win the 
bronze medal in the clean and jerk 
and overall.

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

Saudi, Iranian foreign 
ministers to meet in 
Baghdad: Iraqi FM
Saudi Arabia and Iran have agreed 
to hold the first public meeting at 
the level of foreign ministers in 
Baghdad in years after five rounds 
of closed reconciliation meetings 
facilitated by the Iraqi government, 
Iraq’s foreign minister told Rudaw 
on Saturday without elaborating 
when the meeting will take place.
Both rival countries have had 
thorny relations for years.  Saudi 
Arabia-Iran diplomatic ties severed 
in 2016 when Iranian protesters 
attacked Saudi Arabia’s diplomatic 
missions in the country after the 
kingdom executed Shiite cleric 
Nimr al-Nimr. 
Iraq has hosted five closed rounds 
of talks between both rival coun-
tries at the level of intelligence and 
security heads since April, Iraqi 
Foreign Minister Fuad Hussein told 
Rudaw on Saturday. 

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

Iran’s biggest solar 
panel production line 
goes operational
Iranian President Ebrahim Raisi 
inaugurated the country’s biggest 
solar panel production unit in cen-
tral Markazi Province on Friday, 
IRIB reported. This unit is currently 
able to produce solar panels with 
a total capacity of 500 megawatts 
(MW) annually, and in the final de-
velopment phase, it will be able to 
produce solar panels for the annual 
supply of 1500 MW of electricity.
Considering that some components 
of solar panels are currently import-
ed by this factory, the production 
unit is planned to manufacture all 
the necessary equipment and parts 
needed in the production of solar 
panels by the Iranian calendar year 
1404 (starts in March 2025).

Top 10 Best Airports In The World 2022
By: PARISA JAMADISource: https://infos10.com/best-airports-in-the-world/

Best Airports in the World
The country whose airport is clean and 
beautiful, the country gets the same re-
spect. The 10 best airports in the world 
have been awarded by Skytrax in 2022. 
In which Qatar’s Doha Hamad Airport 
has been given the first status. Here is 
the list of top 10 Best Airports in the 
world 2022. Let’s see!
10. Hong Kong Airport
Hong Kong International Airport is the 
main airport in Hong Kong, built on re-
claimed land on the island of Chek Lap 
Kok. The airport is also referred to as 
Chek Lap Kok International Airport, to 
distinguish it from its predecessor, the 
former Kai Tak Airport.
The airport is one of the largest pas-
senger and cargo airports in the world, 
and is the hub of Cathay Pacific Air-
ways. In 2022, Hong Kong Airport has 
been ranked the tenth best airport by 
Skytrax, up from sixth in 2020.
09. Kansai Airport
Kansai International Airport, commonly 
known as Kank, is the primary inter-
national airport in the Greater Osaka 
region of Japan and the nearest inter-
national airport to the cities of Osaka, 
Kyoto, and Kobe. 
Kansai International Airport is the ninth 
best airport in the world 2022. Kansai 
Airport was opened in 1994, and has 
become an important international hub 

for Japan. 
08. London Heathrow Airport
Heathrow Airport was originally called 
London Airport until 1966 and is now 
known as London Heathrow. It is a ma-
jor international airport in London, Eng-
land, and one of six international air-
ports serving the London area. In 2019, 
it was the world’s second busiest air-
port by international passenger traffic, 
the world’s seventh busiest airport by 
total passenger traffic, and the busiest 
airport in Europe by passenger traffic.
In 2022, Heathrow Airport has been 
ranked the eighth best airport by 
Skytrax.
07. Zurich Airport
Zurich Airport is the largest interna-

tional airport in Switzerland and the 
primary hub for Swiss International 
Air Lines. It serves Zurich, Switzer-
land’s largest city, and, with its surface 
transport links, most of the rest of the 
country.
In 2022, Zurich Airport has been ranked 
the seventh best airport by Skytrax, up 
from 11th in 2020. It is the busiest air-
port in Switzerland.
06. Munich Airport
Munich Airport is the international air-
port of Munich, the capital of Bavaria. 
It is the second busiest airport in Ger-
many in terms of passenger traffic after 
Frankfurt Airport. It is the ninth busiest 
airport in Europe, handling 47.9 million 
passengers in 2019. Munich Airport is 

the 15th busiest airport in the world in 
terms of international passenger traffic, 
and was the 38th busiest airport world-
wide in 2018.
Also, it is ranked sixth among the top 
10 best airports in the world 2022.
05. Tokyo Narita Airport
Narita International Airport (Tokyo-Nari-
ta) formerly known as New Tokyo Inter-
national Airport. 
Narita is the busiest airport in Japan 
by international passenger and interna-
tional cargo traffic.
04. Seoul Incheon Airport
Incheon International Airport, some-
times referred to as Seoul Incheon In-
ternational Airport, is the largest airport 
in South Korea. It is the primary airport 

serving the Seoul Capital Area and one 
of the largest and busiest airports in the 
region.
In 2022, it is ranked by Skytrax as the 
fourth best airport in the world.
03. Singapore Changi Airport
Singapore Changi Airport commonly 
known as Changi Airport. It is a major 
civilian airport serving Singapore, and 
is one of the largest transportation hubs 
in Asia. As one of the busiest airports 
in the world by international passenger 
and cargo traffic, it is currently rated 
the third best airport in the world by 
Skytrax.
02. Tokyo Haneda Airport
Tokyo International Airport commonly 
known as Haneda Airport. It is one of 
two primary airports serving the Great-
er Tokyo area, and is the primary base 
of two of Japan’s major domestic air-
lines, Japan Airlines (Terminal 1) and 
All Nippon Airways (Terminal 2). 
01. Doha Hamad Airport
Hamad International Airport is the only 
international airport in Qatar. Located 
south of the capital Doha, it replaced 
the former Doha International Airport 
as Qatar’s major airport. 
The airport is named after the previous 
Emir of Qatar, Hamad bin Khalifa Al 
Thani. It has been awarded as the best 
airport in the world 2022, as well as be-
ing the most luxurious.

Iranian President Ebrahim Raisi in-
augurated the country’s biggest solar 
panel production unit in central Mar-
kazi Province on Friday, IRIB reported.
This unit is currently able to produce 
solar panels with a total capacity of 
500 megawatts (MW) annually, and in 
the final development phase, it will be 
able to produce solar panels for the an-
nual supply of 1500 MW of electricity.
Considering that some components 
of solar panels are currently imported 
by this factory, the production unit is 
planned to manufacture all the neces-
sary equipment and parts needed in 
the production of solar panels by the 
Iranian calendar year 1404 (starts in 
March 2025).
The company is also establishing the 
country’s biggest solar farm with a 
total capacity of 100 MW in Markazi 
Province.
Iran’s Energy Ministry has recently 
issued permits for the construction of 
solar farms with the capacity of four 
gigawatts (GW) across the country.
Back in April, the ministry’s Renew-
ables Department announced that 
building the mentioned solar farms 
will become operational within the next 
two years.
It said that the permits were issued 

after the government committed to 
provide the considerable financial re-
sources required for the construction 
of the solar farms. 
“The new plants are part of a 10-GW 
new renewables capacity that the Ira-
nian government aims to develop until 
2025,” the energy ministry added.
Earlier this year, Energy Minister 
Ali-Akbar Mehrabian said that the 
country’s installed capacity of solar 
farms stands at nearly 900 MW.
Highlighting that many good strides 
have been taken in this field in the 
country in recent years, the minister 
said that the significant increase in 
the capacity of the country’s power 
plants, which is the result of the efforts 
of domestic experts, can meet all the 
electricity needs of the country while 
boosting Iran’s electricity export.
The share of solar power plants in 
Iran’s renewable electricity generation 
capacity has reached 49 percent, ac-
cording to the data released by Iran’s 
Renewable Energy and Energy Effi-
ciency Organization (known as SAT-
BA).
Renewables, including hydropower, 
account for seven percent of Iran’s 
total energy generation, versus natural 
gas’s 90 percent share.

Iran’s biggest solar panel production line goes operational

As announced by a provincial official, 
505,000 tons of products worth $279 
million were exported from Khorasan 
Razavi province, in the northeast of 
Iran, in the first quarter of the current 
Iranian calendar year (March 21-June 
21).
Javad Jafari, an official with the prov-
ince’s customs department, said that of 
the mentioned exported goods, prod-
ucts valued at $34 million had been 
produced inside the province.
As previously announced by the official, 
the value of non-oil export from Khoras-
an Razavi rose six percent in the past 
Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20), from its preceding year.
He said that 2.607 million tons of com-
modities worth $1.4 billion were export-
ed from the province in the past year, 
indicating five percent fall in terms of 
weight year on year.
He named Iraq, Uzbekistan, Turkmeni-
stan, Pakistan, and Tajikistan as the ma-
jor export destinations of the province’ 

products.
Jafari also announced that 229,000 
tons of commodities worth $579 mil-
lion were imported to Khorasan Razavi 
in the previous year, with 53 percent 
rise in value and 23 percent growth in 
weight year on year.
He named Oman, China, Tajikistan, and 
the United Arab Emirates (UAE) as the 
main sources of imports to the province 
during the previous year.
As announced by the head of the Islam-
ic Republic of Iran Customs Adminis-
tration (IRICA), the value of Iran’s non-
oil exports reached $13.69 billion in the 
first three months of the current Iranian 
calendar year, up 21 percent compared 
to the last year’s same period.
Alireza Moghadasi said Iran exported 
27.7 million tons of non-oil commodi-
ties in the mentioned three months.
Meanwhile, some 8.154 million tons of 
goods valued at $12.464 billion were 
imported into the country in the said 
period to register an 18-percent rise 

in terms of value compared to the last 
year’s same quarter.
In total, the Islamic Republic traded 
about 36 million tons of non-oil goods 
worth $25.5 billion with its trade part-
ners in the first quarter of the current 
Iranian calendar year, up 19.5 percent in 
terms of value, Moghadasi said.
According to the official, the country’s 
trade balance was $605 million positive 
in the mentioned time span.
Iran’s top export destination during 
this period was China with $4.214 bil-
lion worth of imports from the Islamic 
Republic, followed by Iraq with $1.824 
billion, Turkey with $1.737 billion, the 
United Arab Emirates 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 bil-
lion, China with $3.131 billion, Turkey 
with $1.273 billion, India with $512 
million, and Germany with $456 million 
worth of imports.

Commodities worth $279m 
exported from Khorasan Razavi in a quarter

 The latest data released by Central Bank of Iran (CBI) 
show that the country’s foreign debt stood at $7.246 bil-
lion at the end of the third Iranian calendar month of Khor-
dad (July 22), down 16.5 percent from $8.675 billion at the 
end of the previous year (March 20).
Based on the CBI data, from the total foreign debt, $5.481 
billion was mid-term and long-term debts while $1.765 
billion was short-term debts, IRIB reported.
External debt is the portion of a country’s debt that is bor-
rowed from foreign lenders including commercial banks, 
governments, or international financial institutions. These 
loans, including interest, must usually be paid in the cur-
rency in which the loan was made.

Foreign debt as a percentage of Gross Domestic Product 
(GDP) is the ratio between the debt a country owes to 
non-resident creditors and its nominal GDP.
The ratio of Iran’s foreign debt to GDP is very insignificant 
and considering this figure, Iran is among the countries 
with the lowest amount of foreign debt in the world due to 
the U.S. sanctions and their consequent financial restric-
tions.
Having external debts is an important economic indicator 
globally, but it is not currently important for Iran since the 
country has almost no foreign debts.
Iran’s external debt has been falling in recent years follow-
ing a downward trend.

Foreign debt falls over %16: CBI
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معـاون تکنولـوژی فـوالد مبارکـه 
گفت: ایـن شـرکت از بدو تأسـیس، 
در مسـیر تعالـی قـرار داشـته و 
همـواره برنامه ریزی هـای زیـادی 
برای رسـیدن بـه جایگاهـی متعالی 
در دسـتور کار خـود قـرار داده 
اسـت. بـدون شـک در ایـن مسـیر، 
ممیـزان داخلـی هسـتند که تـداوم 
رقـم  را  شـرکت  موفقیت هـای 

. ننـد می ز
محمـد ناظمـی هرنـدی، معـاون 
تکنولـوژی شـرکت فـوالد مبارکه، 
در اختتامیـه گردهمایـی سـه روزه 
ممیـزان داخلی ایـن شـرکت اظهار 
کرد: یکی از اقدامـات موردنیاز برای 
رسـیدن به تعالـی در سـازمان هایی 
نظیر فـوالد مبارکه ممیـزی در امور 
مختلـف سـازمان اسـت کـه ایـن 
موضـوع اهمیت کار ممیـزان داخلی 
را نشـان می دهـد. ممیـزان داخلـی 
بایـد مأموریت های سـازمانی خود را 
به خوبـی انجـام دهند، چراکـه تولید 
محصـوالت باکیفیـت و بسـیاری از 
موضوعاتـی از ایـن قبیل، در بیشـتر 
اوقـات، بـا دقـت بـه نکاتـی سـاده 
حاصـل می شـود و در صـورت 
رعایت نکـردن همین نکات سـاده، 
گاهی خسـارت های سـنگینی برای 

سـازمان بـه وجـود می آیـد.
• نظارت، یکـی از مهم ترین 
در  مدیریـت  ارکان 

سـت ن ها ما ز سا
مهدی کفایت، معاون سـرمایه های 
انسانی و سازماندهی شـرکت فوالد 
مبارکه نیـز در اختتامیـه گردهمایی 
ممیـزان داخلـی ایـن شـرکت بـا 
بیـان اهمیـت کار ممیـزان داخلـی 
اظهـار کـرد: یکـی از کارهایـی کـه 
می توانـد در مدیریـت سـازمان ها و 
رسیدن به اهداف سـازمانی و تحقق 
آن هـا مؤثـر باشـد، نظـارت اسـت. 
نظـارت عالوه بـر صنعـت، در همـه 
شـئون زندگی کاربـرد دارد و یکی از 
ضروریات موردنیاز انسـان است. این 
موضـوع بـه حـدی مهـم اسـت که 
حتی موضـوع نظارت در آیـات قرآن 
و روایـات اهل بیت )علیهم السـالم( 
نیـز مـورد تأکید قـرار گرفته اسـت.

وی افزود: نظارت در سـازمان که کار 
اصلی ممیزان برای سـنجش میزان 
رسـیدن بـه اهداف سـازمانی اسـت 
یکی از انـواع نظارت هایی اسـت که 
خداوند در دسـتورات دین اسـالم، به 
آن تأکیـد فرمـوده اسـت. بـه همین 
خاطـر اگـر ناظـران در سـازمان 
به درسـتی مأموریت هـای محولـه 

را انجـام دهنـد، سـعادت سـازمان 
محقـق می شـود.

• ممیزی سـازمان با استفاده 
از ۸۳ نفر از ممیزان داخلی

علـی کیانـی رئیـس سیسـتم های 
سـرآمدی  و  کیفیـت  مدیریـت 
شـرکت فـوالد مبارکـه در اختتامیه 
گردهمایـی ممیـزان داخلـی ایـن 
شـرکت با ارائـه گزارشـی از اقدامات 
برنامه ریزی شـده در زمینـه ممیزی 
داخلـی اظهـار کـرد: قـرار اسـت 

برنامـه ممیـزی داخلـی شـرکت 
فـوالد مبارکـه از ۸ تـا ۲۹ مردادمـاه 
بـا ۱۶۸ نفـر روز و بـا اسـتفاده از ۸۳ 
نفر متشکل از سـرممیزان و ممیزان 
داخلـی، در سـطح شـرکت انجـام 

شـود.
اسـتانداردهای  بیـان  بـا  وی 
مدیریتـی محـدوده ممیزی افـزود: 
اسـتانداردهایی نظیـر ایـزو ۹۰۰۱، 
 ،۱۰۰۰۲ ،۵۰۰۱ ،۴۵۰۰۱ ،۱۴۰۰۱
۱۰۰۰۴، ۱۰۰۱۵، ۳۰۴۰۱ و ۳۱۰۰۰ 

در دسـتور کار ممیـزان قـرار گرفتـه 
اسـت.

در ایـن گردهمایـی، پنلی تخصصی 
بـا موضوع بررسـی نـکات مهـم در 
ممیـزی داخلـی بـا ارائـه جمعـی از 
معاونیـن و مدیـران شـرکت فـوالد 
مبارکـه برگـزار شـد. همچنیـن در 
حاشـیه اختتامیـه ایـن گردهمایـی 
سـه روزه از سـه نفـر از ممیزین فعال 
در ایـن گردهمایی تجلیـل به عمل 

آمـد.
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معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: بیش از ۳۵ هزار اشتغال جدید درحوزه 
فرش دستباف طی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ ایجاد شد همچنین ۴۶ درصد رشد 
تولید و ۱۰ درصد افزایش صادرات ثبت شده است. محمدمهدی برادران در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: برای احیای جایگاه فرش دستباف در عرصه بین المللی 
جشنواره های مختلف، مسابقات متنوع وکارهای مقدماتی در راستای جایگاه و 

اصالت فرش دستباف و برند و شناسنامه آن برگزار شده است.
وی با بیان اینکه اکنون مجموع صادرات فرش دستباف عدد قابل توجهی نیست، 
ادامه داد: هنوز به نسبت سایر اقالم صادراتی عدد پایین است و با ایده آل فاصله 

دارد و برای دو برابر شدن نرخ صادرات هدف گذاری کرده ایم.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: در قالب جشنواره قالی فاخر تالش 
داریم که ضمن سنجش اصالت فرش قیمت واقعی آن را از جهان مطالبه کرد 
و سرمایه در گردش تولیدات و صادرات فرش را با همکاری دستگاه هایی چون 
میراث فرهنگی، کمیته امداد و بنیان علوی و سایر نهادها تسهیالت و منابع مالی 

که امسال به صورت ویژه از سوی دولت و با همکاری خوب مجلس شورای 
اسالمی افزایش دهیم.

رئیس مرکز ملی فرش نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بدنبال اعتالی فرش 
دستباف در سطح ملی و جهانی و الگوسازی آن در نخستین جشنواره قالی فاخر 
هستیم، ادامه داد: در آینده نزدیک دبیر خانه دائمی و بین المللی فرش فاخر در 
استان اصفهان با همکاری اتحادیه صادر کنندگان، اتاق بازرگانی و سازمان 

صمت راه اندازی خواهد شد.
فرحناز رافع با بیان اینکه در جشنواره آتی از فرش تاجیکستان، ازبکستان و 
آذربایجان و دیگر کشورها در صورت کسب رسته تجلیل خواهد شد، افزود: 
مدیریت دانش فرش در جهان با ایران است و با اعطای جایزه به فرش دستباف 

دیگر کشورها، ارزش افزوده برای فرش دستبافت ایجاد خواهد شد.
وی همچنین به راه اندازی نظام ارزیابان فرش دستباف اشاره کرد و افزود: 
این نظام برای ارزشیابی و مشاوره فرش دستباف راه اندازی و همچون نظام 

مهندسی، پزشکان و پرستاری، انجمن فرش دست باف و دانش آموختگان آن 
نظامی خواهند داشت و در شناسنامه فرش گواهی اصالت آن قید شود

رئیس مرکز ملی فرش با اشاره به اینکه یکسال و نیم تالش شد که فرش 
دستباف را شناسنامه دار و ارزش افزوده برای فرش ایجاد کنیم و این در حالی 
است که امروزه با ربات و بدون گره فرش را می بافند و تولید می کنند که برای 

حمایت از مشتری و مصرف کننده شناسنامه برای فرش تعریف شده است.
تخصیص تسهیالت ارزان قیمت برای تولید کننده به عنوان پیشران و پشتیبانی 
از فرش دستباف به صورت مجتمع ها و کارگاه های قالی بافی و سری بافی، توسعه 
بازار و بازار سازی و راه اندازی نمایشگاه فرش دستباف در حاشیه بازی های جام 

جهانی قطر از دیگر اقدامات و اهداف جشنواره قالی فاخر است.
وی با بیان اینکه هر کشور با یک نام و نشان تجاری شناخته شده است که سفیر 
فرهنگی ایران در جهان فرش دستباف است، اضافه کرد: فرش دستبافت در 

عرصه دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی می تواند نقش آفرین باشد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در جمع خبرنگاران:

35 هزار اشتغال جدید در حوزه فرش دستباف ایجاد شد

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه؛

ممیزان مسیر تداوم موفقیت ها را هموار می کنند

سـید رضا مرتضوی در جلسـه با خیران اسـتان افزود: جلسات شـورای مشورتی 
بایـد بصـورت مـداوم و دوره ای برگـزار شـود تـا در نهایـت بهبـود عملکـرد و 
خدمت رسـانی خیریه ها و پیدا کـردن ظرفیت های جدید را در پی داشـته باشـد.

وی با بیان اینکه توسـعه و فراگیری مؤسسـات خیریه به سـود اسـتان و کشـور 
خواهد بود، اظهارداشت: از سـوی دیگر برنامه ریزی و فرایندسازی ۲ عنصر مهم 

دیگر در امور خیریه اسـت که باید با مشـارکت خـود نیکوکاران انجـام گیرد.
اسـتاندار با اشـاره به اینکـه تمـام جمعیـت ۵.۵ میلیون نفری اسـتان بـه نوعی 
نیکوکار هسـتند اظهارداشـت: هر کسـی بسـته به توانایی و دارایـی مانند فکر، 
پـول و ایـده باید در امـور خیریه سـهم بیشـتری پیـدا کنند تـا بتوانیم اسـتان را 
بهبود بخشـیم و بطور سـاالنه یا در سـال های آینده وضعیت بهبود یافته را مورد 

سـنجش قـرار دهیم.
مرتضوی با تاکید بر هم افزایی و همـکاری نهادها برای پیشـرفت امور خیریه و 
عام المنفعه اضافه کرد: انتظار می رود که شـورای شهر و شـهرداری اصفهان در 
مباحث نیکوکاری با خیران بیشـتر همـکاری کنند و نیکـوکاران دغدغه فاصله 

گیری خود را با این ۲ نهاد نداشـته باشـند.
اسـتاندار اصفهان با اشـاره به پیامدهای منفی این گزاره که اصفهـان، برخوردار 
اسـت و در خیلی موارد رتبه نخسـت کشـوری را نیز دارد، خاطرنشـان کـرد: این 
موضوع سبب می شـود که همگان اسـتان اصفهان را بدون مشـکل و برخوردار 

بدانند و به همین دلیـل معضالتش را نادیـده بگیرند.
مرتضوی دربـاره اینکه این منطقه در بسـیاری از شـاخص های مهـم مربوط به 
آسـیب های اجتماعی شـرایط نامطلوبی دارد تصریح کرد: مسـووالن کشـوری 
در برخی موضوعـات اصفهان را خاص و تافتـه جدا بافته می پندارنـد و به همین 

دلیل حـق این خطـه بخوبی ادا نمی شـود.
وی با تاکید بر اتخاذ رویکردهای جدید برای حل مسـائل اسـتان اظهارداشـت: 

این امر با کمـک نیکـوکاران انجام شـدنی خواهد بود.
اسـتاندار اصفهـان مراقبـت از امـور خیریـه را ضـروری دانسـت تصریـح کرد: 
رویکردهـای جدیـد در فضاهـای جدیـد امـروزه مـورد نیاز اسـت، پیـش از این 
بصورت عملکـردی اقدام می شـد امـروزه بایـد بر مبنـای توانمندسـازی پیش 

رفـت و در آینده بـر اسـاس اسـتعدادیابی حرکـت کرد.
مرتضوی گفـت: توالی نسـلی در امـور نیکوکارانه الزم اسـت لذا باید بـزرگان و 
فعاالن ایـن عرصه آینـدگان و نسـل های بعـدی را بـرای حضـور داوطلبانه در 

فعالیت های سـودمند تشـویق و تربیـت کنند.
به گزارش ایرنا، جلسـه خیران اسـتان و مسـئوالن مؤسسـات نیکوکارانه استان 
با اسـتاندار روز جمعه در محل سـالن اجتماعات اسـتانداری اصفهان برگزار شد.

بر اسـاس آمار موجود، پنـج هزار هیئـت مذهبـی، ۱۳۰ کانون خادمیـاری، ۵۰۰ 
مرکز نیکـوکاری، ۲ هـزار و ۷۰۰ مجموعـه و گروه جهـادی و یک هـزار و ۷۰۰ 

تشـکل مردم نهاد در اسـتان اصفهـان فعالیـت دارند. 

استاندار اصفهان گفت: افزایش کارایی و توسعه فعالیت 
خیریه های این استان نیازمند تشکیل شورای مشورتی 

با حضور نمایندگان نیکوکاران است.

استاندار اصفهان در جلسه با خیران استان:

اثرگذاری خیریه های استان
نیازمند تشکیل شورای مشورتی است

گزارش

 اخبـار اصفهـان  همزمـان بـا روز 
نگهبانـی و در راسـتای بزرگداشـت 
این روز و تقدیـر از همـکاران نگهبان، 
جلسـه ای بـا حضـور سـجاد )مشـاور 
امـور ایثارگـران فرمانـدار شهرسـتان 
اصفهـان( رئیس پلیـس امنیت عمومی 
اسـتان اصفهـان و معـاون حفاظـت 
حراسـت  مرکـزی  دفتـر  فیزیکـی 
شـرکت توانیر، همکاران سـتادی دفتر 
حراسـت و منتخبیـن حـوزه نگهبانـی 
بصـورت حضـوری و برخـط در سـالن 
دکتر حسـابی برق منطقـه ای اصفهان 

برگـزار شـد.
در ایـن جلسـه موسـی رضایـی مدیـر 
بـه  اشـاره  شـرکت ضمـن  عامـل 
حساسـیت خدمـت رسـانی در حـوزه 
ماموریتـی شـرکت بـرق منطقـه ای، 
پیرامون اهمیت و لـزوم تأمین امنیت و 
حفاظـت فیزیکی اماکـن و دارایی های 
صنعت برق، مشـکالت و سـختی های 
کار نگهبانـی بـه ایراد سـخن پرداخت.

وی در ادامـه خطـاب بـه همـکاران 
نگهبـان گفـت: شـما بـا توجـه بـه 
نـوع کارتـان بایـد بـه نحـوی فعالیت 
کنیـد کـه دچـار روزمرگـی نشـوید 
وی بـه منظـور ممانعـت از روز مرگـی 
توصیه هایـی را بـه همـکاران ارائـه 

. د نمـو
درادامـه جلسـه نیزمشـاور فرمانـدار 
و راوی دفـاع مقـدس بـه روایتگـری 
وبیـان رشـادت های رزمنـدگان دفـاع 
مقـدس و اهمیت مسـئولیت حراسـت 

و حفاظـت پرداخـت.
سـپس زمانـی صفـت معـاون حفاظت 
فیزیکـی شـرکت توانیـر کـه بصـورت 
مجـازی میهمان جلسـه بـود؛ پیرامون 
حساسـیت و اهمیـت حـوزه نگهبانـی 

نکاتـی را بیـان نمود.
در ادامـه مدیـر حراسـت شـرکت برق 
منطقه ای اصفهـان گـزارش جامعی از 
اقدامـات صورت گرفته در سـال ۱۴۰۰ 
در حـوزه حفاظـت هوشـمند آمـوزش، 
وضعیـت نیـرو انسـانی و چشـم انـداز 
های آتـی دفتر حراسـت ارائـه نمودند.

در پایان جلسـه نیـز بـه تعـداد ۵ نفر از 
همـکاران برتـر حـوزه نگهبانـی، یک 
انتظامـات برتـر، ۶ نفـر ازهمـکاران 
سـتادی فعـال و مرتبـط بـا حـوزه 
حفاظت فیزیکـی، آمـوزش و... با اهداء 

لـوح و هدیـه تقدیـر گردیـد.
ذیـل  شـرح  بـه  منتخیـن  اسـامی 
می باشـد: عطـااهلل کریمیـان نگهبـان 
نمونه اسـتانی، رسـول رفیعـی نگهبان 
صانعیـان  محمـد  اسـتانی،  نمونـه 
نگهبـان نمونـه امـور شـمال، رحیـم 
حـدادی نگهبـان نمونـه امـور غـرب، 
ایمـان ناصـری نگهبـان نمونـه امـور 
مرکز، علیرضـا رحیمـی اپراتـور نمونه 
مرکز پیام، محمد بابا احمدی ایسـتگاه 
نمونـه، محمود انصـاری حضـور فعال 
در نشسـت ها، مجتبـی صالحی حضور 
فعال در نشست ها، سـعید شاهمیرزایی 
همـکاری بـا فیزیکی، سـیاوش حبیبی 
همـکاری بـا فیزیکی، حمید خسـروی 
کارگـروه نمونـه، محسـن رضائـی 
بعنـوان پیشـنهاد سـازنده-فرهنگی، 
سـید علـی حکمـت منـش همـکاری 
در جهت نشسـتهای مجـازی و مهدی 
افسـری فعالیـت در هوشـمند سـازی 
وخانمهـا امیری همـکاری بـا فیزیکی 
و ربیعیـان تـالش در جهـت آمـوزش 

همـکاران.

تقدیر از نگهبانان برق 
منطقه ای اصفهان

به مناسبت روز نگهبانی انجام گرفت؛

خبر آخر

ISFAHAN
N E W S

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: آزادسازی 
نقاط مجاور پایانه کاوه، زیباسازی و رنگ آمیزی جداول، نظافت و رفع عیب 
روشنایی ضلع شرقی پایانه و اقدامات خدمات شهری از موضوعاتی است که 
در راستای رفع مشکالت پایانه کاوه، از سوی مدیریت منطقه ۸ و سازمان 

پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.
ابوالفضل توکلی با اعالم این خبر گفت: پایانه مسافربری کاوه واقع در 
محدوده منطقه ۸ شهرداری اصفهان یکی از پایانه های بزرگ شهر است که 

بیشترین تعداد سرویس را برای نقاط مختلف کشور دارا است.

وی افزود: سرفصل های مشترک میان مدیریت منطقه ۸ و سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان در جلسه ای ویژه مورد بررسی قرار گرفت که 
از جمله آنها می توان به آزادسازی نقاط مجاور پایانه کاوه، زیباسازی و رنگ 
آمیزی جداول، نظافت و رفع عیب روشنایی ضلع شرقی پایانه، اقدامات 

خدمات شهری و آسفالت و اجرای برنامه فرهنگی و شهروندی اشاره کرد.
توکلی اضافه کرد: همچنین با توجه به ضرورت توجه به مصوبه شورای 
شهر در خصوص اصالح و مرمت سرویس های بهداشتی، مذاکراتی در این 

خصوص انجام شد.

به گفته مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان، 
برنامه های سازمان پایانه ها در خصوص سرمایه گذاری و اقدامات مربوط به 
صدور پروانه از دیگر موضوعات مشترکی است که در این جلسه بررسی شد.

وی خبر داد: در این جلسه بر ضرورت تعامل میان معاونت فرهنگی منطقه ۸ 
شهرداری و سازمان پایانه های مسافربری نیز تأکید شد.

توکلی افزود: با توجه به موقعیت حساس و ظرفیت های پایانه مسافربری 
کاوه، هر دو طرف تأکید کردند که اقدامات فرهنگی مشترکی در این راستا 

انجام گیرد.  

مدیرعامل سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان 

خبر داد:

رفع معضالت پایانه 
کاوه با مشارکت 

منطقه 8 شهرداری 
اصفهان

مدیـر حفاظـت و بهره بـرداری از منابـع آب 
شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان گفـت: بـا 
توجـه بـه اُفـت سـطح منابـع آب زیرزمینی 
و فرونشسـت زمیـن بـه ویـژه در دشـت 
اصفهـان- برخـوار، تخصیص جدیـد برای 

حفـر چـاه داده نمی شـود.
محمد خلجی مدیـر حفاظـت و بهره برداری 
از منابع آب شـرکت آب منطقـه ای اصفهان 
با بیان اینکـه در سـال ۱۴۰۰، ۸۰۳ حلقه چاه 
غیرمجاز پر و مسـدود شـد، اظهار داشت: پر 
کـردن ایـن تعـداد چـاه در یـک سـال اخیر 
بـه صرفه جویـی ۷ میلیـون مترمکعـب آب 

زیرزمینـی کمـک می کند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـال گذشـته یک 
هزار و ۴۶۲ دسـتگاه کنتور هوشمند بر روی 
چاه های مجاز نصب شـد، افـزود: اطالعات 
آب و بـرق ۱۴ هـزار و ۵۹۲ حلقـه چـاه مجاز 

اسـتان در سـال ۱۴۰۰ تطبیق داده شد.
خلجـی با بیـان اینکـه پروانـه بهره بـرداری 
۳ هـزار و ۱۶۳ حلقـه چـاه مجاز کشـاورزی 
اسـتان در سـال ۱۴۰۰ اصالح و تعدیل شد، 

گفت: ۲۲ هزار و ۱۱۹ تماس با سامانه ۳۸۴۸ 
یـگان حفاظـت منابـع آب اسـتان در سـال 
۱۴۰۰ گرفته شـده که ۳ هزار و ۷۷۸ عملیات 
شـامل رسـیدگی بـه حفـاری غیرمجـاز و 
تخلفـات در حریـم و بسـتر رودخانه هـای 

اسـتان بوده اسـت.
مدیـر حفاظـت و بهره بـرداری از منابـع آب 
شـرکت آب منطقـه ای اصفهان بیـان کرد: 
در فروردیـن ماه سـال جـاری نیز یـک هزار 
و ۷۹۱ بـار بـا سـامانه ۳۸۴۸ تمـاس گرفتـه 
شـده که از ایـن تعـداد ۴۳۹ عملیـات انجام 

شـده است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـمار نیروهـای 
گشـت و بازرسـی منابـع آب اسـتان بـه ۵۰ 
نفر می رسـد، خاطرنشـان کـرد: بـا توجه به 
اُفت سـطح منابع آب زیرزمینی و فرونشست 
زمین به ویـژه در دشـت اصفهـان- برخوار، 
تخصیـص جدیـد بـرای حفـر چـاه داده 
نمی شـود و اگـر تخصیـص در حـوزه 
صنعـت وجـود دارد، تغییر کاربـری چاه های 

کشـاورزی اسـت.

معـاون اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اصفهـان از آغاز طـرح جلوگیری از فرسـایش 
خـاک در هـزار هکتـار از اراضـی شـرق ایـن 
اسـتان با هدف کاهش اثرات مخرب سـیالب 

خبـر داد.
ابوطالب امینی روز شـنبه در گفت و گـو با ایرنا 
اظهارداشـت: این طرح از جمله اقدامات مرتبط 
با بیولوژیـک آبخیزداری به شـمار مـی رود که 
در قالـب گودبـرداری و نهالـکاری در شـهر 
تودشـک شهرسـتان کوهپایـه واقع در شـرق 

اصفهـان اجرا می شـود.
وی ادامـه داد: بالـغ بر ۲ میلیـارد تومـان اعتبار 
برای پروژه تخصیص یافته اسـت و در صورت 
تأمین مبالغ بیشـتر در سـطح فراگیرتـری نیز 

اجـرا خواهد شـد.
معـاون آبخیـزداری اداره کل منابـع طبیعـی 
و آبخیـزداری اصفهـان بـا بیـان اینکـه تولید 
اکسـیژن و سرسـبزی منطقه از دیگـر مزایای 
طرح اسـت، اظهارداشـت: در طـرح نهالکاری 
تودشـک از گونه های مقـاوم به کـم آبی مانند 

بـادام کوهـی اسـتفاده می شـود.

امینی فرسـایش خـاک را از جملـه پدیده های 
مضـر در مناطـق کویری اسـتان بویژه شـرق 
دانسـت و خاطرنشـان کرد: مطالعـات جامعی 
در ایـن ارتبـاط انجـام شـده و آمادگـی داریـم 
طرح های متعـددی را در صـورت تأمین اعتبار 

در ایـن نواحـی اجـرا کنیم.
وی با بیـان اینکه مناطق کویری مسـتعد بروز 
سیالب است، گفت: شـدت و قدرت این پدیده 
در چنیـن نواحـی به شـدت بیشـتر می شـود و 
یکی از بهتریـن راهکارهـای مهـار آن اجرای 

طرح هـای نهالکاری اسـت.
شهر تودشـک با چهار هزار و ۲۰۰ نفر جمعیت 
در شرق شهرستان کوهپایه و در ۹۶ کیلومتری 

شرق مرکز اسـتان اصفهان قرار دارد.
 )Watershed Management( آبخیـزداری
علـم و هنـر برنامـه ریـزی مسـتمر و اجـرای 
اقدامات الزم بـرای مدیریت منابع عرصه های 
آبخیز اعـم از طبیعـی، کشـاورزی، اقتصادی و 
انسـانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع آب و 
خاک اسـت کـه می تواند به صـورت مکانیکی 

یا بیولوژیکی باشـد.

مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان:

ُافت منابع آب زیرزمینی، اجازه حفر 
چاه جدید را در اصفهان نمی دهد

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان خبر داد:

آغازطرح جلوگیری ازفرسایش خاک 
دریک هزارهکتاراز اراضی شرق

ش تصویری
گزار

استقرار میزخدمت درمصالی 
نماز جمعه شهرستان زرین شهر  
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 پریسا جمدی  از آنجایی که ایالن ماسک با دارایی 
خالص دویست میلیارد دالر جزو ثروتمندترین مردان 
جهان شناخته شد، کنجکاو شدم که در مورد رموز موفقیت 

وی جستوجویی انجام دهم.
اگـر تاحـاال بـر ایـن بـاور بوده ایـد کـه موفقیـت کاماًل 
شانسی ست، یا مسـتلزم حضور در مکان و زمان مناسب 
اسـت، باید به خدمتتـان عرض کنـم که بـا مطالعه این 

مقالـه، نظرتـان عوض خواهد شـد.
دوران کودکی ایالن ماسـک اصاًل دوران خوشـی نبود، 
طبق گفتـه وی، مـادر او همیشـه توسـط پـدرش مورد 
ضـرب و شـتم قـرار می گرفـت و او هرگـز از پـدرش با 

خوبـی یـاد نمی کند.
اوایـل او حتی توانایـی خرید یـک واحد آپارتمـان را هم 
نداشـت، بـه همیـن دلیـل دفتـری اجـاره کـرد و برای 
صرفه جویی در هزینه و پس انـداز روی کاناپه می خوابید 

و در باشـگاه دوش می گرفـت.
ایـالن 3 بـار طـالق گرفتـه و مجبـور شـده کـه از 5 

فرزنـدش مراقبـت کنـد.
او در سـال 2008 دو روز تا ورشکسـتگی فاصله داشت و 

تقریباً تمام دارایی خـود را از دسـت داده بود.
با این وجود ایـالن از تالش دسـت بر نداشـت و حاصل 
تالش هـای او شـد فـردی کـه امـروز هسـت. در ادامه 

رازهای موفقیـت او را شـرح خواهیم داد:

1 - نگاهی مثبـت به دنیایی جدید و اشـتیاق 
به دسـتیابی به آن

او توانسـت تغییـرات اقلیمـی را به عنـوان یک 
تهدیـد جـدی ببینـد و شـهر خورشـیدی، 
بزرگ تریـن تأمین کننده انرژی خورشـیدی 
در ایاالت متحـده را راه انـدازی کـرد. از نظر 
ایالن صنعت بانکـداری ناکارآمد بـود و وی 
سیسـتمی را برای انتقال فـوری پـول در پی 

پـال ایجـاد کـرد. او بـه ایـن نتیجه رسـید که 
فنـاوری موشـک های فضایی در شـصت سـال 
گذشته هیچگونه پیشرفت و تغییری نکرده است، 
بنابرایـن با بـه کارگیری فنـاوری، موشـک ها را با 

سـه درصد قیمت قبلی عرضه کرد. بعـالوه متوجه 
شـد کـه بـرای خـودرو سـازان، تأثیر سـوخت های 

فسـیلی اهمیتی ندارد، به همین دلیل تسال را تأسیس 
کـرد.

2 - عقایدش را باور داشت
 100 ،SpaceX ماسک برای سـه پرواز به فضا در
میلیون دالر هزینه کرده بود. زمانـی که تمام آن 3 

پرواز با شکسـت روبرو شـدند تمام تـوان خود 
را به کار گرفت تـا چهارمین پرواز 

را بـا موفقیت بـزرگ به 
انجام برسـاند. 

ناسـا بعداً قراردادی بـه ارزش 1.6 میلیـارد دالر به ایالن 
پاداش داد.

3 - اعتـراف بـه اشـتباهات و درس گرفتـن 
از آنها

اولیـن خودرویـی که تسـال بـه بـازار عرضه کـرد، یک 
خـودروی اسـپورت بـود کـه دارای مشـکالتی بـود و 
جای پیشـرفت داشـت. پس از آن ایالن تصمیم گرفت 
ماشـین را دوبـاره اختـراع کند و یـک سـدان خانوادگی 
شـیک و کاربـردی مـدل S تولید کنـد. ایـالن خیلی 

راحـت اشـتباهش را پذیرفـت و آن را برطـرف کرد.
4 - مسـئولیت مطلق بلندپروازی هایش را 

به عهـده می گرفت
زمانـی کـه ایـالن 10 سـاله بـود، پـدرش او را از خرید 
کامپیوتر منع کـرد. به همیـن دلیل او خودش دسـت به 
کار شـد و شـروع به کسـب درآمد کرد و برنامه نویسـی 
می کـرد و آن را می فروخـت. او اولیـن بـازی خـود 
Blaster را بـه قیمـت 500 دالر فروخـت. زمانی که 
نتوانسـت در نـت اسـکیپ شـغلی پیـدا 
کنـد، Zip2 را تأسـیس 
کـرد، 

ایـن شـرکت محتـوای مـورد نیـاز وب سـایت های 
جدید را به صـورت آنالیـن تأمین می کرد. شـعار ایالن 
ماسـک ایـن اسـت اگـر شـغلی پیـدا نکـردی، خودت 

شـغل ایجـاد کن.
5 - مغرور و غره نشدن به دستاوردها

او هرگـز بـه داشـته های و دسـت آوردهای خـود غـره 
نمی شـد و همیشـه بـه دنبـال موفقیت های بیشـتری 
بود. او با فـروش Zip2 بـه Compaq، 20 میلیون دالر 
درآمـد داشـت و x.com را راه اندازی کرد کـه در نهایت 
تبدیل به PayPal شـد. ایالن پس از فـروش پی پال و 
تأسیس اسپیس ایکس 165 میلیون دالر به دست آورد. 
او به محض تأسـیس اسپیس ایکس، تسـال را تأسیس 

کرد. اکنـون او درحـال فرسـتادن افراد به مریخ اسـت.
6 - اصول و پایبندی اخالقی

پـس از فروپاشـی شـرکت های خودروسـازی در رکود 
سـال 2008، وی 450 میلیـون دالر وام از دولت گرفت. 
دولـت اوبامـا بـه خاطـر پرداخـت وام بـه شـرکت های 
خودروهـای ب رقـی انتقادهـای زیـادی را متحمـل 
شـد. ایالن 9 سـال زودتر از موعد مقـرر وام را با بیسـت 
میلیـون دالر بـه عنـوان سـود بـه مالیـات دهنـدگان 

پرداخـت کـرد.
www.linkedin.com/pulse/elon-musk- 
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

 رییس پلیـس فضای تولیـد و تبـادل اطالعات )فتـا( فرماندهی 
اسـتان اصفهان از شناسـایی و دسـتگیری فردی کـه در فضای 
مجازی با ارسـال پیامـک جعلی قطع بـرق، اقدام به برداشـت از 
حسـاب شـهروندان می کرد، خبر داد. سـرهنگ سـید مصطفی 
مرتضوی افـزود: در پـی شـکایت چند نفـر از شـهروندان مبنی 
بر اینکه بـا دریافـت پیامک اخطـار قطع بـرق و ورود بـه لینکی 
ناشـناس و دانلـود اپلیکیشـن معرفـی شـده بـا پرداخـت بدهی 
خـود کل موجودی حسـاب آن ها به صـورت غیرمجاز برداشـت 
شـده اسـت، کارشناسـان پلیـس را بـر آن داشـت تا بـه صورت 

ویـژه موضـوع را در دسـتور کار خود قـرار دهنـد. وی افـزود: در 
بررسـی های اولیـه مشـخص می شـود اطالعـات کارت بانکی 
مالباختـگان در درگاه فیشـینگ سـرقت و با توجه به دسترسـی 
برنامـه جعلـی بـه پیامک هـا رمـز دوم یکبـار مصرف آن هـا نیز 
سـرقت و برداشـت از حسـاب آن هـا صـورت گرفته اسـت. این 
مقـام انتظامی تصریح کرد: کارشناسـان با اقدامـات تخصصی و 
فنی خود موفق به شناسـایی و دسـتگیری فرد کالهبردار شـده 
و وی را جهـت سـیر مراحـل قانونـی به مرجـع قضایـی معرفی 

کردنـد.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات )فتا( فرماندهی استان اصفهان خبرداد:

کالهبرداری با ارسال پیامک جعلی قطع برق

تکلیف  بود  قرار  که  حالی  در 
تخصیص ارز موبایل های باالی 
600 دالر تا 21 تیر مشخص شود، 
پیگیری های ایسنا نشان می دهد که 
هنوز خبری از تعیین تکلیف واردات 
موبایل های باالی 600 دالر نیست.

اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی 
بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر 
شد، اما چند روز بعد این وضعیت به 
اختالل سیستمی نسبت داده شد و 
اعالم شد که ممنوعیتی در واردات 
هیچ کدام از برندهای موبایل وجود 
ندارد. اما در همان روزهایی که اخبار 
حاکی از انتقال گوشی آیفون به 
گروه 2۷ و ممنوعیت واردات آن 
بود، رئیس اتحادیه دستگاه های 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با 
ادعای افزایش چند میلیونی قیمت 
این مدل گوشی ها در یک روز 
گفته بود که در این شرایط برخی 
آژانس های مسافرتی اطالعات 
آنها  اطالع  بدون  را  مسافران 
می فروشند و موبایل به اسم آن ها )به 
صورت قاچاق( وارد کشور می شود. 
این موبایل ها رجیستر می شوند، اما 
خدمات پس از فروش ندارند که 
باعث می شود مردم در سطح عرضه 

به مشکل بربخورند.
اما این ماجرا همین جا تمام نشد و 
اوایل تیرماه انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت 
که واردات آیفون قانونی است، اما 
به دلیل مشکالت مربوط به تأمین 
ارز، شدنی نیست و در مقابل، واردات 
غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است. 
به عبارت دقیق تر طبق اعالم این 
انجمن از 24 اردیبهشت، واردات 
موبایل های باالی 600 دالر تأمین 
ارز نشده و واردات موبایل های زیر 
600 دالر هم به صورت قطره 

چکانی در حال انجام است.
البته در همان گفت وگو این نکته هم 
مطرح شده بود که قرار است تکلیف 
تخصیص ارز موبایل های باالی 
600 دالر تا یک هفته بعد )یعنی 
21 تیر( معلوم شود. اما پیگیری های 
ایسنا از انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی نشان می دهد که 
هنوز خبری از تعیین تکلیف واردات 
موبایل های باالی 600 دالر نیست.

با  تجارت  روزها  این  البته 
بالتکلیفی های دیگری هم مواجه 
است و احتمااًل تخصیص ندادن ارز 
به موبایل های باالی 600 دالر تنها 

مشکل موجود نیست.
یکی از مهم ترین بالتکلفی های 
واردکنندگان در حال حاضر مربوط 

به حقوق گمرکی است.
بر اساس بند )ه( تبصره ۷ قانون 
بودجه سال 1401، نرخ ارز محاسبه 
ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در 
همه موارد، از جمله محاسبه حقوق 
ورودی بر اساس نرخ ارز اعالم شده 
بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله 
الکترونیکی )ای تی اس( در روز 
اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور 
گمرکی است. همچنین در سال 
1401 نرخ چهار درصد حقوق 
گمرکی یاد شده در صدر بند )د( 
ماده )1( قانون امور گمرکی برای 
کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات 
و  پزشکی  ملزومات مصرفی  و 
همچنین نهاده های کشاورزی و 
دامی به یک درصد تقلیل می یابد. 
نرخ سامانه ای. تی. اس بانک 
مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است. 

گزارش خبری
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بالتکلیفی واردات 
 موبایل های باالی

۶00 دالر

زمان نهایی تعیین تکلیف تخصیص 
ارز برای موبایل تمام شد؛  

ملودی دهانی  با برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در 
نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه، نمایشگاه اصفهان به درگاه 
حضور شرکت های ایرانی در فرایند بازسازی سوریه پس از جنگ 

تبدیل خواهد شد.
احمدرضـا طحانیـان مدیرعامـل شـرکت نمایشـگاه های 
بین المللـی اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه هفتمیـن نمایشـگاه 
بین المللـی بازسـازی سـوریه طـی روزهـای ششـم تـا دهـم 
مهرمـاه 1401 در مرکـز نمایشـگاه های بین المللـی دمشـق 
برگـزار خواهـد شـد، افـزود: بـا رایزنی هـای صـورت گرفتـه، 
نمایشـگاه بین المللـی اصفهـان مسـئولیت برپایـی پاویـون 
جمهوری اسـالمی ایـران و حضور شـرکت های ایرانـی در این 
نمایشـگاه را بـر عهـده گرفتـه و تـالش می کند شـرایط حضور 
قدرتمند شـرکت های داخلـی را در این نمایشـگاه فراهـم آورد.

وی با اشـاره بـه اینکه شـرکت های فعـال در تمامـی حوزه های 
زیرسـاختی می تواننـد در ایـن نمایشـگاه حضـور یابنـد و بـه 
معرفـی محصـوالت و خدمـات خـود بپردازنـد، تصریـح کـرد: 
شـرکت های فعـال در حـوزه سـاختمان و تمامـی زیرگروه های 
وابسـته، انرژی، خدمات راه سازی و سدسـازی، طراحی و اجرای 
سیسـتم های خدمـات عمومی شـهری، برق رسـانی، آبرسـانی، 
فاضالب، ارتباطات و IT، صنایع باالدسـتی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی، کشـاورزی، پزشـکی و دارویی، غذایی و بسته بندی، 

رسـتوران و هتـل داری از جمله شـرکت هایی به شـمار می روند 
کـه می تواننـد در نمایشـگاه بازسـازی سـوریه حضـور یابنـد و 
نقش قابـل توجهی در توسـعه صـادرات محصـوالت و خدمات 

خود داشـته باشـند.
مدیرعامـل شـرکت نمایشـگاه های بین المللی اسـتان اصفهان 
همچنیـن بـه صـدور مجـوز برپایـی پاویـون ملـی جمهـوری 
اسـالمی ایران در نمایشـگاه بازسـازی سوریه از سـوی سازمان 
توسـعه تجـارت اشـاره کـرد و ادامـه داد: ایـن نمایشـگاه یکی 
از اصلی تریـن پایگاه هـای حضـور شـرکت های ایرانـی در 
کشـور سـوریه خواهـد بـود و بـر همیـن اسـاس شـرکت هایی 
کـه محصـول یـا خدمـات قابـل توجهـی بـرای عرضـه دارند، 
می تواننـد بهره برداری هـای ویـژه ای از ایـن نمایشـگاه داشـته 
باشـند. وی تاکیـد کـرد: محدودیـت ورود کاال از کشـور ترکیه 
طبـق مصوبـات اخیـر دولـت سـوریه، قـرار گرفتـن سـوریه در 
اولویـت اول اهـداف تجـاری ایـران از سـوی سـازمان توسـعه 
تجـارت، نیازمندی سـوریه به تمامـی خدمات فنی مهندسـی و 
کاالهای اساسـی در حوزه های مختلف زیرسـاختی و عمرانی و 
همچنین در نظـر گرفتن معافیت هـای مالیاتـی و گمرکی برای 
تجـار و صادرکننـدگان ایرانـی از جملـه امتیازهـا و مزیت هـای 
حضـور شـرکت های ایرانـی در هفتمیـن نمایشـگاه بین المللی 

بازسـازی سـوریه به شـمار مـی رود.

ــاماندهی  ــار و س ــوه و تره ب ــن می ــازمان میادی ــل س مدیرعام
مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان گفــت: بــا انجــام 
قرعه کشــی جشــنواره عیــد قربــان تــا عیــد غدیــر 
فروشــگاه های کوثــر، خــودروی کوئیــک بــه خریــدار 55 
ســاله ای رســید که خریــد ۷00 هــزار تومانــی کاال از فروشــگاه 

کوثــر 14 انجــام داده بــود.
ــا  ــا ب ــگار ایمن ــا خبرن ــو ب ــور در گفت وگ ــین ماه آورپ امیرحس
اشــاره بــه برگــزاری آئیــن اختتامیــه و قرعه کشــی »جشــنواره 
عید قربــان تــا عیــد غدیــر« در فروشــگاه های کوثر شــهرداری 
اصفهــان، اظهــار کــرد: در قالــب ایــن طــرح کــه از نوزدهــم تــا 
ــزار  ــر برگ ــگاه های کوث ــام فروش ــاه در تم ــت وهفتم تیرم بیس
شــد، عــالوه بــر تخفیــف اقــالم پروتئینــی همچــون گوشــت، 
مــرغ و بوقلمــون، 20 قلــم کاالی دیگــر بــا حداکثــر تخفیف در 

اختیــار شــهروندان قــرار گرفــت.
ــاماندهی  ــار و س ــوه و تره ب ــن می ــازمان میادی ــل س مدیرعام
مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان خاطرنشــان کــرد: 
ــه ازای  ــد، ب ــا عی ــد ت ــد در طــرح عی ــا خری ــرای شــهروندان ب ب
ــی  ــانس در قرعه کش ــک ش ــد، ی ــان خری ــزار توم ــر 300 ه ه
بــرای دریافــت جوایــز در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه از جملــه 
ــکه  ــک، 20 نیم س ــودروی کوئی ــتگاه خ ــک دس ــز ی ــن جوای ای

بهــار آزادی، 20 ربع ســکه بهــار آزادی، 10 دســتگاه دوچرخــه، 
10 تختــه فــرش 12 متــری، 10 دســتگاه تلویزیــون و 40 بــن 
ــان  ــون توم ــک میلی ــه ارزش ی ــگاه ها ب ــن فروش ــد از ای خری

ــود. ب
وی گفــت: نزدیــک بــه 58 هــزار نفــر در جشــنواره عیــد قربان 
ــاالی 300  ــرکت و ب ــر ش ــگاه های کوث ــر فروش ــد غدی ــا عی ت

ــد. هــزار تومــان خریــد کردن
ــه و قرعه کشــی جشــنواره  ــن اختتامی ــه داد: آئی ــور ادام ماه آورپ
ــه  ــر جمع ــگاه های کوث ــر فروش ــد غدی ــا عی ــان ت ــد قرب عی
ــر  ــزار نف ــه ه ــش از س ــور بی ــا حض ــاه_ ب ــی ویکم تیرم _س
از بهره بــرداران، کارکنــان و مشــتریان ایــن فروشــگاه ها 
ــاغ نــور  ــا انجــام قرعه کشــی و معرفــی برنــدگان در ب همــراه ب
اصفهــان برگــزار شــد، گفــت: در ایــن مراســم اعضای شــورای 
ــز  ــران شــهرداری نی اســالمی شــهر اصفهــان و برخــی از مدی

ــتند. ــور داش حض
وی خاطرنشــان کــرد: در آئیــن اختتامیــه و قرعه کشــی 
جشــنواره عیــد قربــان تــا عیــد غدیــر »احمدرضــا براتــی« 55 
ــه میــزان ۷00  ــاز خــود ب ســاله کــه خریــد کاالهــای مــورد نی
هــزار تومــان را از فروشــگاه کوثــر 14 انجــام داده بــود، برنــده 

ــد. ــناخته ش ــک ش ــودروی کوئی ــانس خ خوش ش

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 

اصفهان خبر داد:

 حضور نمایشگاه
بین المللی اصفهان 

در سوریه

مشخص شدن برندگان جشنواره عید تا عید فروشگاه های کوثر

خودروی کوئیک به خریدار ۵۵ ساله رسید

رازهای ثروتمندترین مرد جهان؛

6 راز ماسک از زبان خودش

سرپرسـت اداره کل ورزش و جوانان اصفهـان گفت: ضرورت 
ایجاد بانـک اطالعاتی از تمام رشـته های ورزشـی و هیات ها 
در استان، به توسـعه ورزش خواهد انجامید. جواد محمدی در 
جلسـه مجمع انتخاباتی هیات تنیس اسـتان اصفهـان افزود: 
برای ایـن امر بایـد از آمـار و اطالعـات به روز شـده اسـتفاده 
کـرد زیـرا دولـت نیـز بـه سـمت الکترونیکـی شـدن پیـش 
مـی رود و بایـد در ورزش نیز این تحـول و ارتقا حاصل شـود.

وی با تاکید بر ضـرورت برگزاری سـالم هیات های ورزشـی 
در اسـتان خاطرنشـان کـرد: مجمـع انتخاباتی هیـات تنیس 
اسـتان اصفهان نیـز با شـرایط خوبـی برگزار شـد و بـا وجود 
این کـه یک نامـزد داشـت، رونـد رأی گیـری بخوبـی پیش 

رفـت.

رییـس جدیـد هیـات تنیـس اسـتان اصفهـان نیـز پـس از 
انتخابـات خاطرنشـان کـرد: سـاماندهی باشـگاه های فعـال 
اسـتان، تعامل بیشـتر هیات با ایـن مجموعه ها، ایجـاد بانک 
اطالعاتی و اطالع رسـانی و تحقـق ُمطالبـات داوران از جمله 

مهمتریـن رویکردهـا در چهار سـال آینـده خواهـد بود.
نـدا مومـن زاده بـا اشـاره بـه اهمیـت توسـعه آمـوزش و 
اسـتعدادیابی گفت: قصد داریـم برپایی دوره هـای مختلف را 
افزایش دهیـم و در موضوع اسـتعدادیابی با هم افزایی بیشـتر 
بـا نهادهایی همچون آمـوزش و پـرورش، نفـرات جدیدی را 

جـذب کنیم.
وی با بیان اینکه مشـکالت مالـی اصلی تریـن دغدغه جامعه 
ورزشـی در همـه رشته هاسـت، تصریـح کـرد: ایـن نقص در 

تنیـس هم وجـود دارد امـا بـا برنامه هـای جذب حامـی مالی 
حتی در سـطح ملـی و بکارگیری افـراد متخصـص در کمیته 
بازاریابـی و اقتصـادی، می توان بر این مشـکالت چیره شـد.

در ایـن مجمـع کـه در غیـاب رییـس فدراسـیون و تفویـض 
اختیـار ریاسـت مجمـع بـه سرپرسـت اداره کل برگزار شـد، 
نـدا مؤمـن زاده توانسـت بـا کسـب 23 از 25 رأی )2 رأی 
سـفید( بعنـوان رییـس هیـات بـرای یـک دوره چهار سـاله 

انتخـاب شـود.
همچنین فرشـاد طالور، علیرضا انـواری، احمدرضا جمالیان، 
سیدشـهاب محمـودی و مریم حجـه فـروش نیز بـه ترتیب 
بعنوان نایـب رییس، خزانـه دار، نُخبه ورزشـی هیات رییسـه 

آقا و هیـات رییسـه خانم انتخاب شـدند.

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

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

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

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
امتیاز: 38/5

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان اصفهان:

ایجاد بانک اطالعاتی ورزشی در اصفهان ضروریست

اقتصاد خرداقتصاد کالن


	1109-1-
	1109-2
	1109-3-
	1109-4
	1109-5
	1109-6-
	1109-7-
	1109-8-

