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همایش بررسی فرصت های سرمایه گذاری اصفهان و قطر برگزار شد:

اتاقبازرگانیمیزبانضیافتفرصتها

Some Best 
Vitamins for 

Your Skin
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رویدادی کم سابقه در عرصه روابط عمومی استان اصفهان برگزار شد؛

برگزاریرویدادتجربهمحورروابطعمومیدرفوالدمبارکه

شهردار اصفهان گفت: فضای کار در شهرداری اصفهان برای همه نخبگان فراهم 
است، زیرا عرصه های تأثیرگذار زیادی در این مجموعه برای آنها وجود دارد.

گردهمایی صمیمانه نخبگان و مستعدان برتر اصفهان با محوریت امضای تفاهم نامه 
علمی و فرهنگی بین شهرداری اصفهان و بنیاد نخبگان استان اصفهان روز جمعه ششم 
مردادماه برگزار شد. شهردار اصفهان در این مراسم به ضرورت بهره مندی از مهارت و 
دانش نخبگان در مدیریت شهر تأکید کرد و گفت: دست نیاز خود را به سمت نخبگان 
دراز کرده ایم، زیرا معتقدیم بی توجهی به حضور تأثیرگذار نخبگان خسارت های 

سنگینی را در شهر ایجاد می کند.
علی قاسم زاده افزود: فضای کار در شهرداری اصفهان برای همه نخبگان فراهم 

است، زیرا عرصه های تأثیرگذار زیادی برای آنها وجود دارد.
او با اشاره به امضای تفاهم نامه علمی و فرهنگی بین شهرداری اصفهان و بنیاد نخبگان، 
اظهار کرد: نیازهای مختلف خود را از کوچک تا بزرگ در قالب این تفاهم نامه به بنیاد 

نخبگان عرضه کرده ایم.
قاسم زاده با اشاره به اینکه شعار این دوره مدیریت شهری »اصفهان من شهر زندگی« 
است، گفت: با توجه به اینکه نخبگان با حضور تأثیرگذار خود و کمک به مدیریت شهری 
می توانند شرایط را برای زندگی بهتر فراهم کنند از این رو باید برای بهتر شدن حال 

شهر به ما کمک کنند.
امضای تفاهم نامه در راستای بهره مندی از ظرفیت های هوش مصنوعی

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان نیز در این مراسم گفت: یکی از برنامه های محوری 
بنیاد نخبگان استان اصفهان موضوع هوش مصنوعی است، چنانکه رهبر معظم انقالب 
نیز در دیدار با نخبگان برای قرار گرفتن ایران جزو ۱۰ کشور اول جهان در زمینه هوش 

مصنوعی تأکید داشتند.
حسین ربانی افزود: طی بررسی های صورت گرفته به ظرفیت های فوق العاده اصفهان 
در زمینه های مرتبط با هوش مصنوعی پی برده ایم که با موافقت مسئوالن عالی استان 
برای تبدیل اصفهان به عنوان هاب هوش مصنوعی کشور، باید اقدامات و مطالعات 

اولیه با همت نخبگان استان آغاز شود.
او حضور نخبگان استان در این مسیر را حائز اهمیت دانست و تأکیدکرد: امضای تفاهم 

نامه همکاری با شهرداری اصفهان و رفع مسائل اصفهان با استفاده از هوش 
مصنوعی نیز در این راستا انجام می گیرد.

گفتنی است، تفاهم نامه علمی و فرهنگی بین شهرداری اصفهان و بنیاد نخبگان 
استان به منظور گسترش فعالیت های علمی، پژوهشی، کاربردی و آموزشی و نیز 
تکمیل زنجیره علم، فناوری، بازار، تجارت و نیز حفظ، توانمندسازی و به کارگیری 
جامعه نخبگانی استان و کشور و بهره مندی از ظرفیت های پیشران سخت افزاری و 

نرم افزاری امضا شد.
طبق این تفاهم نامه موضوع های همکاری با محوریت و عاملیت بنیاد نخبگان استان 

و با حمایت شهرداری پیگیری و اجرا خواهد شد.

شهردار اصفهان در گردهمایی صمیمانه نخبگان و مستعدان برتر اصفهان:

فضای کار در شهرداری برای همه نخبگان فراهم است
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اصفهان اخیراً میزبان همایش تجارت الکترونیک 
در مرکز همایش های اتاق بازرگانی بود. جایی برای 
اظهارنظرهای بعضاً بلند پروازانه مدیریتی یا وعده های 
بلندپروازنه تر کارشناسی. این در حالی است که 
بی تردید صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و 
پربازده ترین فعالیت های اقتصادی در صنایع فرهنگی 
در جهان است و ارزش افزوده زیادی برای کشورها 
به همراه دارد. به همین دلیل همه کشورها در تالش 
هستند تا بتوانند با معرفی درست جاذبه های گردشگری 
خود، آمار جذب توریست را باال ببرند؛ این کار برای همه 

کشورها ثروت زا است.
اما تحول این صنعت هم چند سالی است که به واسطه 
بروز و گسترش فناوری های دیجیتال، کلید خورده 
است؛ شاید تا چند سال پیش برای کسی قابل تصور 
نبود که از خانه یا محل کار خود تنها با فشردن چند 
کلید روی گوشی تلفن همراه یا کامپیوتر و با استفاده 
از اینترنت بتوان به کشور یا قاره دیگری سفر کرد؛ اما 
با نفوذ اینترنت به زندگی عادی مردم و بیشتر شدن 
ضریب استفاده از این ابزار نوین، چنان تغییری در 
زندگی مردم ایجاد شده که امروز نیمی از نیازهای روزانه 

را می توان با کمک همین ابزار هوشمند تأمین کرد و 
دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای کارها نباشد.

براساس آمارهای موجود 8۰ درصد مردم در کشورهای 
پیشرفته و بیش از 4۰ درصد افراد در کشورهای در حال 
توسعه به اینترنت دسترسی دارند؛ فناوری نوینی که 
دنیای جدیدی را به دنیا معرفی کرد و زندگی به شیوه ای 
جدید را به آنها آموخت. امروز مردم در خانه می مانند و از 
دور روند پیشرفت کارهای اداری، بانکی و حتی کسب 

و کارهای خود را دنبال می کنند.
ادامه در صفحه 2...
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تحقق رونق »گردشگری آنالین« با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال
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عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

 دخانیات در کشور
مضطرب االحوال و مظلوم است

»رناتو داسیلویرا« مدافع ٣0 ساله برزیلی با سپاهان بست

 خط دفاع سپاهان
190 سانتیمتر بلندتر شد

مختل شدن فعالیت بزرگترین قطب بانکرینگ سوخت خاورمیانه؛

 دوباره طبیعت
خدمت نفت رسید

٣

2

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 جلوگیری از تعمیرات داخلی
غیرمجاز 12٣٣ ساختمان در شهر

چهره روز

مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان:

مدیریتشهریدرنوسازیناوگان
سازمانبارورودکند
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مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان گفت: وقت آن رسیده 
که مدیریت شهری در نوسازی ناوگان سبک و سنگین سازمان 
بار، ورود پیدا کند. امیدوارم این سازمان با حمایتی که مدیریت 
شهری و شورای اسالمی شهر خواهند کرد، بتواند دوره رشد و 

تثبیت خود را طی کند و به بلوغ کامل برسد.

ن
منبع: ایراسی

 سیاست هاى کلى جمعیت از دیدگاه مقام معظم رهبرى
  ارتقاء پویایى، بالندگى و جوانى جمعیت
 با افزایش نرخ بارورى به بیش از ســطح 

جانشینى.

  رفع موانع ازدواج، تســهیل و ترویج 
تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش 

سن ازدواج و حمایت از زوج هاى جوان

  اختصاص تســهیالت مناســب بــراى مادران
 به ویژه در دوره باردارى و شــیردهى و پوشش 

بیمه اى هزینه هاى زایمان و درمان نابارورى مردان

 تحکیم بنیــان و پایدارى خانــواده با اصالح 
و تکمیل آموزش هاى عمومى درباره اصالت کانون 

خانواده و فرزند پرورى 

توانمندسازى جمعّیت در سن کار با فرهنگ سازى 
و اصالح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتى و 
آموزش هاى عمومى، کارآفرینى، فنىـ  حرفه اى و 

تخصصى با نیازهاى جامعه

ترویج و نهادینه ســازى ســبک زندگى 
اسالمى- ایرانى و مقابله با ابعاد نامطلوب 

سبک زندگى غربى.

حفظ و جذب جمعّیت در روستاها و مناطق مرزى 
و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعّیتى به ویژه 

در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریاى عمان 

ارتقاء امید به زندگى، تأمین سالمت 
و تغذیه سالم جمعّیت و پیشگیرى از 

آسیب هاى اجتماعى

فرهنگ ســازى براى احتــرام و تکریم 
سالمندان و ایجاد شرایط الزم براى تأمین 

سالمت و نگهدارى آنان در خانواده 

فرهنگ ســازى براى احتــرام و تکریم 
سالمندان و ایجاد شرایط الزم براى تأمین 

سالمت و نگهدارى آنان در خانواده 

مسئله ى کاهش جمعّیت مسئله ى بسیار مهّمى است. براى دشمنان بهترین 
چیز این است که ایران یک کشورى باشد با بیست، سى میلیون جمعیت که 
نصف این جمعیت هم کهن سال و میان سال و ازکارافتاده باشند؛ [اگر] براى این 
برنامه ریزى بتوانند بکنند، حتمًا مى کنند، پول بتوانند خرج کنند، حتما خرج 
مى کنند؛ ما باید حرکت مــان در مقابل این حرکت، حرکت صحیح و منطقى و 

خردمندانه و عالمانه باشد.
1393/03/04

اینفوگرافى: سمیه عزیزیان
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در ایـن راسـتا یکـی از صنایـع نرمـی که 
بـا اسـتفاده از فناوری هـای ارتباطـات و 
اطالعات تحـول بزرگی را تجربـه کرده، 

صنعت گردشـگری اسـت.
معرفـی مناطـق دیدنـی و جاذبه هـای 
توریسـتی و نشـان دادن تصویـر واقعی از 
شـهرها و روسـتاهای دور و نزدیک باعث 
رشـد گردشـگری می شـود. بـه همیـن 
دلیل شـعار روز گردشـگری سـال 2019 
»گردشـگری و شـغل، آینـده ای بهتـر 

بـرای همـه« انتخـاب شـد.
قابلیت هـای فضـای مجـازی یکـی از 
اقتصـادی  توسـعه  در  مهـم  عوامـل 
گردشـگری اسـت. انجـام فعالیت هـای 
گردشـگری در فضـای مجـازی می تواند 
آثـار مثبت زیـادی برای کشـورها داشـته 
باشـد کـه از آن جملـه می توان بـه صرفه 
جویی در وقـت و هزینه در انجـام اموری 
چـون نقـل و انتقـال فیزیکـی و ارزی، 
ارتباطـات وسـیع و تعامـل نهادهـا و 
فعاالن گردشـگری، ارائه مؤثرتـر و بهینه 
اطالعـات بـه گردشـگران اشـاره کـرد.

ایـران هـم بـه واسـطه داشـتن اماکـن 
دیدنـی و گردشـگری خـود و بـا توجـه 
بـه ارزش افزوده بـاالی ایـن صنعت چند 
سـالی اسـت که تـالش می کنـد جایگاه 
خـود را در صنعـت گردشـگری دنیـا ارتقا 
دهد. بـر همین اسـاس هم شـرکت های 
زیـادی در کشـور پـا گرفته اند و بـه حوزه 
جـذب توریسـت و توسـعه گردشـگری 
ورود کرده انـد. زیسـت بـوم فنـاوری و 
نـوآوری هـم بـا بـاز کـردن مسـیر برای 
شـرکت های دانـش بنیان و خـالق، فضا 
را بـرای حضـور این شـرکت ها و توسـعه 
گردشـگری دیجیتال فراهم کرده اسـت. 
شـرکت هایی که بـا ارائـه خدمات سـعی 
دارنـد چرخش چـرخ صنعت گردشـگری 
کشـور را تسـهیل کننـد. ایـن تالش هـا 
در ایـران بـا همـکاری نهادهـای اثرگذار 
اجرایی شـده اسـت. یکی از این نهاهایی 
که به ایـن حـوزه ورود کرده و بـا حمایت 
از شـرکت های دانـش بنیـان و خـالق 
سعی دارد گردشـگری آنالین را در کشور 
رونـق دهـد، سـتاد توسـعه فناوری هـای 
اقتصـادی دیجیتـال و هوشمندسـازی 
معاونـت علمـی و فنـاوری اسـت. ایـن 
تالش ها در روزهای شـیوع کرونا سرعت 
بیشـتری گرفتـه اسـت و حمایت هـا از 
فعـاالن این حوزه با تسـهیالت بیشـتری 

اتفـاق می افتـد.
روزهـای شـیوع کرونـا و ممنوعیت های 
تـردد و قرنطینـه شـرایط سـختی بـرای 
فعـاالن گردشـگری آنالین ایجـاد کرده 
اسـت امـا بـا حمایت هایـی کـه صـورت 
گرفتـه، بخشـی از ایـن سـختی ها و 
مشـکالت برطـرف شـده و شـرکت های 
بـرای  تـالش  در  همچنـان  خـالق 
آفریـن ارزش  صنعـت  ایـن   توسـعه 

هستند.
دکترای جغرافیای شهری

... ادامه از صفحه 1

برای اولین بار در کشور از سوی خانه فرهنگ 
آب آبفای استان اصفهان »پویش حامیان 
آب ویژه مادر وفرزند« برگزار شد. رئیس 
خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان در 
خصوص هدف برگزاری این پویش گفت: 
زنان که همانا مدیران اصلی خانواده هستند 
می توانند با اندیشه و تدبیر خود برای تأمین 
نیازهای خانواده و چگونگی مصرف آب 
برنامه ریزی کنند و در انتقال فرهنگ و 
الگوی صحیح مصرف به فرزندان، همسر 

و نزدیکان خود نقش اصلی داشته باشند.
زهره تشیعی با بیان این که اصالح الگوی 
مصرف یک رسالت ملی است اعالم کرد: 
درک زنان از مصرف و چگونگی اصالح 
الگوی مصرف می تواند در همه خانواده ها 
تأثیر گذار باشد و اگر احساس وظیفه حفظ 
سرمایه های کشور در زنان ایجاد شود، این 
امر خود به خود عاملی برای ایجاد الگوی 
مناسب مصرف برای نسل های بعدی خواهد 

بود.
وی با بیان این که نقش جهادی زنان در 
محیط خانواده در زمینه بهینه سازی الگوی 
مصرف و ارائه راهکارهای مناسب یکی از 

دالیل اصلی راه اندازی پویش حامیان آب 
ویژه مادر و فرزند در سطح استان اصفهان 
بوده افزود: مقرر گردید در فصل تابستان 
آبفای استان اصفهان با مشارکت فرهنگ 
سراهای شهرداری، مراکز فرهنگی و 
کانون های فرهنگی هنری "پویش حامیان 
آب ویژه مادر و فرزند" در سطح استان برگزار 

شود.
رئیس خانه فرهنگ آب آبفای استان 
اصفهان گفت: اولین پویش حامیان آب ویژه 
مادر و فرزند در باغ بانوان صدف در پارک 
کوهستانی صفه برای مادران و فرزندان به 
منظور ترویج مصرف بهینه آب در محیط 

خانواده برگزار شد.
تشیعی افزود: در این پویش برنامه های 
متنوعی در زمینه آموزش مبانی صرفه 
جویی به مادر و فرزند در قالب شعر، داستان، 
موسیقی، انیمیشن و مسابقه برنامه ریزی 
شده است. وی اعالم کرد: در پویش حامیان 
آب ویژه مادر و فرزند مصرف درست آب در 
بخش خانگی از طریق استفاده ازابزارهای 
کاهنده مصرف و الگوهای مناسب رفتاری 
توسط مربیان مجرب آموزش داده می شود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اصفهان گفت: حادثه عاشورا در طول تاریخ 
اسالم الهام بخش همه آزادی خواهان، 
اندیشمندان و خاص شاعران و همچنین 
سرمنشأ تحرک و انقالب های بزرگی بوده 

است.
علی تمنایی در سومین مجلس شعر خوانی 
از سلسله برنامه های به پیشواز ماه محرم 
1۴۴۴ که در اصفهان برگزار شد افزود: یکی 
از مناسک و آموزه هایی که در تاریخ اسالم 
منشأ تغییرات شگرف و سبک زندگی مردم 
ایران در ادوار مختلف تاریخ بوده است و 
همچنان پرقدرت رسالت اجتماعی و فرهنگی 
را ایفا می کند آموزه های عاشورایی است. وی 
خاطرنشان کرد: جامعه ای که در کار آن غول 
بشری به سر چشمه وحی متصل باشد و از 
مشرب اندیشه های زالل آسمانی بنوشند 
و با اتکا به آموزه های دینی و با توسل به 
والیت معصومین اقتضا کند بی شک چنین 

جامعه ای به صالح و فالح خواهد رسید.
وی با بیان اینکه فرهنگ دینی وجه متمایز 
و ممتاز جامعه اسالمی ایران با دیگر جوامع 
بشری است افزود: سرسلسه این حرکت 

شور آفرین حضرت امام حسین علیه السالم 
و اهل بیتش است. تمنایی ادامه داد: همایش 
پیش خوانی در اصفهان در کنار ده ها گونه 
دیگر از گونه های هنری مانند شبیه خوانی، 
نقادی، پرده خوانی، نقاشی و انواع مناسک 
دینی و عاشورایی نشانه های از اوج ارادت 
و دلدادگی مردم این سامان به ساحت 
مقدس حضرت امام حسین علیه السالم 
است. سومین مجلس شعر خوانی از سلسله 
برنامه های به پیشواز ماه محرم 1۴۴۴، با 
عنوان »به آیین آسمان« عصر پنجشنبه، از 
سوی خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و همکاری اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اصفهان، سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، 
محفل والیی انگور )شاعران آیینی استان 
اصفهان( و مرکز آفرینش های ادبی قلمستان 
در مهدیه حضرت زهرای مرضیه سالم اهلل 
علیها برگزار شد. دراین مراسم عالوه بر علی 
رمضانی مدیر عامل خانه کتاب ایران، احمد 
مقیمی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

در مناطق محروم نیز حضور داشتند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:برای اولین بار در کشور از سوی خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛

 برگزاری پویش حامیان آب
ویژه مادر و فرزند

 حادثه عاشورا سرمنشأ تحرک
و انقالب های بزرگی بوده است

 اخبار اصفهان  معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از نصب بیش از 180 هزار پرچم عزاداری 
امام حسین )ع( در شهر خبر داد. سعید امامی با اعالم این خبر گفت: مدیریت 
شهری اصفهان امسال در راستای رویکرد محله محوری در انجام فعالیتهای 
فرهنگی در مناطق 1۵ گانه شهر اصفهان و به منظور حمایت و مساعدت مراکز 
فرهنگی و هیأتهای مذهبی با محوریت جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در 

اصفهان به نصب و اهدای بیش از 180 هزار پرچم عزاداری اقدام کرده است.
او افزود: هر یک از این پرچم ها به صورت منزل به منزل در سطح محالت شهر 
توزیع و نصب شده که بخشی از هزینه این کار توسط شهرداری اصفهان و 

بخش دیگری از آن توسط خیرین هیأتهای مذهبی تأمین شده است.
 

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان خبر داد:

جلوگیری از تعمیرات داخلی 
غیرمجاز ۱۲۳۳ ساختمان در شهر

 اخبار اصفهـان  مدیـرکل پیشـگیری و رفـع تخلفات شـهری شـهرداری 
اصفهان بـا بیـان اینکه در چهـار ماه نخسـت سـال جـاری از تعمیـرات داخلی 
غیرمجاز 12۳۳ سـاختمان جلوگیری شـده اسـت، گفت: در این مدت برای رفع 

و پیشـگیری از تخلف سـد معبر 10 هـزار و ۷۷۶ تذکر ارائه شـده اسـت.
روح اهلل ابوطالبـی با اعـالم این خبـر گفـت: در چهار ماه نخسـت امسـال برای 
رفع و پیشگیری از تخلف سـد معبر 10 هزار و ۷۷۶ تذکر و 2 هزار و 8۳۷ اخطاریه 

صادر و رفـع تخلف 9 هـزار و ۷۴۴ متصدی صنف انجام شـده اسـت.
او ادامـه داد: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعـداد 2 هزار و 2۷8 

اخطاریه صـادر و ۷۴۵ مورد نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شـده اسـت.
ابوطالبی بـا بیان اینکه بـه منظور جمـع آوری خودروهای فرسـوده رها شـده در 
معابـر شـهر 291 اخطاریه صـادر و ۷9 خـودروی فرسـوده رها شـده جمع آوری 
شـده اسـت، خبـر داد: در ایـن مـدت ۴2۴ دسـت فروش و 19۶ نفـر متکـدی 

سـاماندهی شدند.
• جلوگیری از احداث 54 زمین بایر

آنطور که مدیرکل پیشـگیری و رفع تخلفات شـهری شـهرداری اصفهان گفته 
اسـت، در چهار ماه ابتدایی سـال جاری در راسـتای جلوگیـری از ادامـه فعالیت 
و تعطیلـی کارگاه های سـاختمانی متخلف یا بـدون مجـوز و پروانـه از ۵۴ مورد 

احـداث زمین بایر جلوگیری شـده اسـت.
او افـزود: در این مـدت از افزایـش غیرمجاز طبقـات ۵۶0 سـاختمان، تعمیرات 
داخلـی غیرمجـاز 12۳۳ سـاختمان، تبدیل وضعیـت ۴۵۳ سـاختمان و فعالیت 

۵0۴8 کارگاه سـاختمانی متخلـف نیز جلوگیری شـده اسـت.
•تعطیلی 518 کارگاه ساختمانی متخلف

ابوطالبـی با اشـاره بـه اقدامـات انجـام شـده در بخـش کنتـرل دفـع ضایعات 
سـاختمانی اظهار کرد: در این راسـتا ۵ هـزار و ۳1۵ مـورد اخطاریه صـادر و ۵18 

کارگاه سـاختمانی متخلـف نیز تعطیل شـده اسـت.
او ادامه داد: در راسـتای اجرای بند 20 قانون شـهرداری ها مبنی بر رفع مزاحمت 
کارگاه های صنفی مزاحـم از طریق اجرای تمهیـدات و تعطیلـی، 111 رأی و بر 
اسـاس بند 1۴ قانون شـهرداری ها مبنی بـر رفع خطـر از بناهـای حادثه آفرین، 

چاله ها و اشـیای مشـرف بر معابر عمومی نیز 200 رأی اجرا شـده اسـت.
به گفتـه مدیـرکل پیشـگیری و رفع تخلفات شـهری شـهرداری اصفهـان، در 
این بـازه زمانـی در راسـتای اجـرای مـاده 110 قانـون شـهرداری ها ۶۶۶ رأی 

اجرا شـده اسـت.

بیش از ۱8۰ هزار پرچم عزاداری 
امام حسین )ع( در شهر توزیع شد

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان:

مدیریت شهری

عاشـورایی  نغمه هـای  آلبـوم 
محمدرضـا قربانـی با حضـور جمعی 
از هنرمندان و مسئوالن در هنرسرای 

خورشـید رونمایـی و امضـا شـد.
آئیـن رونمایـی از آلبـوم نغمه هـای 
عاشـورایی محمدرضـا قربانـی بـا 
حضور جمعی از مسـئوالن شـهری و 
استادان موسـیقی و هنر در هنر سرای 

خورشـید اصفهـان برگزار شـد.
در ابتـدای مراسـم چنـد قطعـه ضبط 
شـده نغمه هـای عاشـورایی پخـش 
شـد و سـپس حسـن منصوری استاد 
نوازنـده نـی، اظهـار کـرد: کلمـه 
»پیـش« در فرهنـگ مـا بسـیار پـر 
استفاده است. در موسیقی نیز ما پیش 
درآمد، پیش تحریر، پیش زنگوله و به 
همین ترتیب کـه از ردیف کلمه پیش 
زیاد به کار رفته اسـت، همچنین حتی 
در تئاتـر نیز مرسـوم بـوده کـه قبل از 
اجرای نمایش پیش پرده انجام شـود، 
در موسـیقی مذهبی به غیـر از تعزیه، 
در روضه خوانی هـا اکثـر منبری های 
به نام پیش منبری داشـتند کـه قبل از 
روحانی و آن سـخنران اجرا می شـده 

اسـت.
وی ادامـه داد: در کل کلمـه »پیـش« 
کاربـرد فـراوان دارد و در موسـیقی 
تعزیـه نیـز بـه عنـوان پیـش واقعه و 

پیش خوانـی داریـم. پیـش واقعه هـا 
در تعزیـه عبارتنـد از مختصـری از 
جریانی کـه قرار اسـت در خـود واقعه 
که همان شـبیه خوانـی باشـد، اتفاق 

بیفتـد.
منصـوری افـزود: کاری کـه اسـتاد 
قربانـی انجـام دادنـد )نغمه هـای 
عاشـورایی(، یـک کار هنـری اسـت، 
ما ایـن اثـر را یک کار هنـری می بینم 
و یقینـاً بـرای تعزیه خـوان نمی توانـد 
الگـو باشـد، ولـی می توانـد راهگشـا 

بـوده و مسـیر را همـوار کنـد.
این اسـتاد نی گفـت: آنچه که مسـلم 
اسـت از قدیـم موسـیقی دانان بـا 
تعزیه خوان هـا با هـم تقابل داشـتند. 
به یاد دارم که کودک بـودم و در تعزیه 
حبیب آبـاد یک عزیزی فلـوت زن بود 
و این فلوت زن ریتم پیـش واقعه حر را 
تند کرده بـود و تقابالت بسـیار خوب 
بوده، چراکه همه ریشـه در موسـیقی 
ایرانـی داشـتند و اکنـون متأسـفانه 
بعضـی موسـیقی های لس آنجلسـی 
در تعزیـه ما نفـوذ کـرده و تعزیـه را از 
اصلـش دور می کنـد، تعزیه خـوان بـا 
تصنیـف یـک آهنـگ لس آنجلسـی 
متـن و شـعر را تغییـر داده و می خواند 
و دسـت اندرکاران تعزیـه بسـیار باید 

دقـت کنند.

منصـوری افـزود: ایـن کار نغمه های 
عاشـورایی می توانـد نقطـه عطفـی 
باشـد تـا پیـش واقعه هایـی کـه در 
مکتـب موسـیقی اصفهـان هسـت 

احیـا شـود.
در ادامه برنامه گروه اسـتاد محمدرضا 
قربانـی قطعه »رهسـپار عشـق« که 
مربوط به ورود و تصمیم امام حسـین 
)ع( جهـت آمـدن بـه سـمت کربـال 

اسـت و قطعـه »آزادگی« کـه مربوط 
به شـخصیت جنـاب حـر اسـت را به 

صورت زنـده اجـرا کرد.
ابوالفضـل شـریفی نوازنـده درام، 
مرتضـی اشـراقی نوازنـده نی، سـعید 
نبئـی نوازنـده ترومپـت، علی رضـا 
قربانـی نوازنـده پیانـو، حسـن قربانی 
همخوان با صـدای محمدرضا قربانی 

ایـن قطعـه را اجـرا کردنـد.

در پایـان این مراسـم، علـی عطاریان 
رئیس اداره هنری سـازمان فرهنگی، 
اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری 
از  نبئـی  تقـی  اسـتاد  اصفهـان، 
پیشکسـوتان هنر تعزیه، سـعید نبئی 
نوازنـده ترومپـت و جمعـی دیگـر از 
مسـئوالن و استادان موسـیقی و هنر، 
آلبوم نغمه های عاشـورایی را رونمایی 

کردنـد.

رونمایی از آلبوم نغمه های عاشورایی در هنرسرای خورشید اصفهان
با حضور جمعی از هنرمندان و مسئوالن انجام شد:
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مدیرعامل سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری اصفهان از 
اعزام 18 نیـروی آتش نشـان همراه با تجهیـزات کامل به شـهر یزد جهت 

ساماندهی آسـیب های ناشـی از سـیل اخیر خبر داد.
ابراهیم مطلبی بـا اعالم ایـن خبر گفـت: با توجه بـه اعالم سـتاد مدیریت 
بحـران اسـتانداری اصفهـان و هماهنگـی انجام شـده بـا معـاون خدمات 
شـهری و شـهردار اصفهـان، به دلیـل بارندگی هـای عظیـم در شـهر یـزد 

و آب گرفتگـی و سـیالبی که در ایـن شـهر به وجود آمـد، در سـاعات اولیه 
اکیـپ کاملـی از سـوی سـازمان آتش نشـانی شـهرداری اصفهان بـه یزد 

اعزام شـد.
او ادامـه داد: اکیـپ اعزامـی شـامل 12 نیـروی آتش نشـان، تعـداد زیادی 
پمپ های آبکشـی سـبک و سـنگین به همـراه یـک دسـتگاه جرثقیل پنج 

تنـی و دو دسـتگاه خودروی شاسـی بلند اسـت.

مطلبی خاطرنشـان کرد: بـا توجه به اینکـه معابر به ویژه زیرگذرهای شـهر 
یزد مملو از آب شـده اسـت، نیروهای آتش نشـانی اصفهان در حـال تخلیه 

آب از معابر و رفع مشـکالت هستند.
مطلبی خبر داد: همچنین شـب گذشـته ۶ نفر دیگر از نیروهای آتش نشـان 
اصفهـان به همـراه یک دسـتگاه کمپرسـی، یـک دسـتگاه پمپ سـنگین 

آبکشـی و تعدادی دیگـر از تجهیـزات الزم به این شـهر اعزام شـدند.

اعزام ۱8 نیروی آتش 
نشان همراه با تجهیزات 
کامل به شهر یزد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد:

سرمقاله

ISFAHAN
N E W S

رییس کمیته رشته ورزشی »رزم سلطان« 
هیات انجمن های ورزشی اصفهان گفت: 
کمبود رینگ مبارزه و سالن تمرین چالش 

اصلی این رشته در استان است.
ورزش رزم سلطان )روش مبارزات ایرانیان( 
که سرشار از تنوع تاکتیک و فنون طبقه بندی 
است در سال 19۷۶ توسط استاد محسن 
سلطانی زاده، در ایران و مجامع بین المللی 

بنیان نهاده شد و هر سال مسابقات بین المللی 
و جهانی این ورزش در کشورهای ایران، 
آذربایجان، روسیه، پاکستان، هندوستان، 

ترکیه، آلمان و دیگر کشورها برگزار می شود.
سید رضا هاشمی افزود: با وجود عالقه مندی 
به رشته رزم سلطان در استان، از لحاظ 
زیرساختی و سالن و رینگ در مضیقه هستیم و 
همین امر برگزاری مسابقات و یا تمرینات را با 

چالش روبه رو می کند.
وی اظهارداشت: رینگ های در اختیار هیات 
ورزش های رزمی است و ما مجبوریم برای 
این رینگ ها را از آن هیات کرایه و بابت آن 

هزینه کنیم.
رییس کمیته رزم سلطان هیات انجمن های 
ورزشی اصفهان اضافه کرد: از سوی دیگر 
مشکالت اقتصادی که گریبانگیر بسیاری از 

رشته هاست در رشته رزم سلطان هم وجود 
دارد بطوریکه حضور ورزشکاران در مسابقات 
کشوری حتی برای هزینه رفت و آمد نیز با 

مشکل روبه رو می شود.
هاشمی درباره برگزاری مسابقات استانی 
رزم سلطان انتخابی اعزام به مسابقات 
کشوری گفت: این رقابت ها دیروز )جمعه( 
با حضور 1۷0 ورزشکار در قالب 12 تیم از 

شهرستان های استان به میزبانی ورزشگاه 
جهان پهلوان تختی شهر ابریشم شهرستان 

فالورجان برگزار شد.
وی با بیان اینکه 28 مدال طال، 28 نقره و 
28 برنز در مسابقات توزیع شد ادامه داد: تیم 
فالورجان در این دوره به مقام قهرمانی دست 
یافت، اصفهان و فریدن بطور مشترک در 
جایگاه دوم قرار گرفتند و جایگاه سوم به تیم 

شهر بهاران رسید. رییس کمیته رزم سلطان 
هیات انجمن های ورزشی اصفهان با اشاره به 
اینکه سطح مسابقات باال و تمام ورزشکاران 
شرکت کننده بهترین های نوع و رده سنی 
خود بودند، اظهارداشت: بزودی رقابت های 
استانی حرکات فردی و کار با سالح سرد 
از زیر مجموعه های همین رشته را برگزار 

خواهیم کرد.

رییس کمیته رشته ورزشی »رزم سلطان« هیات 
انجمن های ورزشی استان مطرح کرد:

کمبود رینگ مبارزه، چالش 
اصلی رشته »رزم سلطان« 
در اصفهان
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رئیس ستاد مدیریت بحران شاهین شهر 
و میمه از جاری شدن روان آب ها و نفوذ 
آن به برخی منازل مسکونی در مناطق 
راه های  بر  وارده  خسارات  روستایی، 
مواصالتی و زمین های زراعی در بخش 
برخی  تخلیه  به  هشدار  و  کشاورزی 

دامداری ها در این شهرستان، خبرداد.
سید محمد رضا کاظمی طبا در گفت وگو 
کارگروه  تشکیل  به  اشاره  با  ایسنا  با 
همزمان  شهرستان  بحران  مدیریت 
در  هواشناسی  نارنجی  سطح  اعالم  با 
بر  کرد:  اظهار  میمه،  و  شاهین شهر 
اساس شرایط جوی کنونی در راستای 
مدیریت بهینه حوادث احتمالی پیش رو 
هماهنگی های بین دستگاهای خدماتی 
بخشداری ها،  شد؛  مقرر  و  انجام 
دهیاری ها، شهرداری ها، هالل احمر و 
دیگر دستگاه های خدماتی و امدادی به 
حالت آماده باش باشند همچنین تمام 
مرخصی ها تا خروج شهرستان از شرایط 

جوی موجود لغو شد.
در  شهرستان  این  اینکه  بیان  با  وی 
حرکت  با  میمه  و  مرکزی  بخش  دو 
روان آب ها روبرو است، افزود: در بخش 
مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه 
و  بارندگی ها  از  ساعت  یک  گذشت  با 
مناطق  از  شده  انجام  سرکشی های 
از  قسمتی  شد  مشخص  خیز  حادثه 
و  باغمیران تخریب  روستای  سدخاکی 
آب به سمت روستای مورچه خورت در 
جریان است که با تمهیدات پیشگیرانه 
و  شهرستان  بحران  مدیریت  کارگروه 
جاده  دستگاهی،  بین  هماهنگی های 
مسیر  انحراف  و  مسدود  نطنز  قدیم 
حرکت آب به سمت صحراهای اطراف 

مورچه خورت با موفقیت انجام شد.
اشاره  با  میمه  و  شاهین شهر  فرماندار   
داس  گردنه  در  آب ها  روان  حرکت  به 
واقع در بین مورچه خورت و شهر میمه، 
ادامه داد: در این منطقه هیچگونه حادثه 
جانی رخ نداده و خسارت مالی چندانی 
نیز ایجاد نشد و تنها یک خودرو سنگین 
که پیش از وقوع سیل دچار نقص فنی 

شده بود در مسیر سیالب گرفتار شد.
کاظمی طبا با اشاره به آب گرفتگی ۱۰ 
منزل مسکونی در روستای ُسه، تصریح 
آب ها  روان  بارش ها  امتداد  با  کرد: 
آب  به  منجر  و  جاری  ُسه  روستای  در 
گرفتگی معابر و اختالل در دسترسی به 
راه های اصلی روستا به شهر شده است 
بخشداری  طریق  از  موضوع  این  که 
است،  پیگیری  حال  در  دهیاری  و 
خیز  حادثه  احتمال  دلیل  به  همچنین 
"امامزاده"  و  ال"  "پشت  سد  دو  بودن 
و  شرایط  بهینه  مدیریت  راستای  در 
احتمالی،  حوادث  بروز  از  پیشگیری 
دستور تخلیه دامداری های اطراف صادر 
و به منازل مسکونی مستقر در مجاورت 
رودخانه نیز هشدارهای الزم در راستای 

ایمن سازی داده شده است.
رئیس ستاد مدیریت بحران شاهین شهر 
و میمه با اشاره به محدوده جغرافیایی 
رشته  با  آن  مجاورت  و  میمه  بخش 
استان  به  نزدیکی  و  کرکس  کوه های 
بخش  در  کرد:  خاطرنشان  مرکزی، 
حادثه  چندان  باران  بارش های  میمه 
آفرین نبود، اما از ارتفاعات کرکس در 
شمالی  بخش  در  و  میمه  شرقی  ضلع 
ارتفاعات  و  مرکزی  استان  سمت  از 
آب ها  روان  شاهد حرکت  رباط،  حسن 
به سمت میمه و روستای ونداده بودیم 
امدادی،  دستگاه های  همکاری  با  که 
دهیاری ها و شهرداری ها تمهیدات مؤثر 
به  آب  ورود  از  جلوگیری  راستای  در 
مراکز جمعیتی اندیشیده و مسیر سیالب 

منحرف شد.
افزود:  میمه  و  شاهین شهر  فرماندار 
حسن  روستای  به  میمه  محور  در 
به  احمر  هالل  امدادی  نیروهای  رباط 
سرنشینان خودروی سواری آسیب دیده 
شرایط  در  اکنون  و  کرده  امدادرسانی 
در  همچنین  می برند.  سر  به  مطلوب 
گردنه قرقچی میمه نیز به چندین خودرو 
بیشتر  اما  شد،  امدادرسانی  نیز  دیگر 
متوجه  بخش  این  در  وارده  خسارات 
احشام و زمین های زراعی و نیز راه های 
آب های  روان  وجود  و  بوده  مواصالتی 
روستای  میمه،  مسیر  در  چندشاخه 
زیادآباد و شهر وزوان نیز به برخی منازل 

مسکونی خساراتی را وارد کرده است.

فرماندار شاهین شهر خبر داد؛

 تخریب سد خاکی باغمیران
 و آبگرفتگی منازل مسکونی

روستای ُسه

گزارش
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و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
گردشـگری شهرسـتان آران و بیدگل گفت: بیش 
از ۷۰ درصـد آثـار تاریخـی شهرسـتان نیـاز بـه 
مرمـت اضطـراری دارد کـه بـرای مرمـت اصولی 
ایـن بناها بـه ۱۳ میلیـارد تومان اعتبار نیاز اسـت.

مهـدی مشـهدی در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره 
وضعیـت آثـار تاریخـی و گردشـگری شهرسـتان 
اثـر  تاکنـون ۴۵۰  اظهـار کـرد:  بیـدگل،  و  آران 
از  کـه  شـده  شناسـایی  شهرسـتان  در  تاریخـی 
ایـن تعـداد ۱۳۵ اثـر بـه ثبت ملی رسـیده اسـت. 
تعـداد آثـار ناملمـوس آران و بیـدگل ۱۲ و تعـداد 
آثـار طبیعـی ۱۱ اثـر اسـت. از میـان ایـن آثـار و 
از نظـر باستان شناسـی محوطـه تاریخـی بـی گل 

و محوطـه باسـتانی فیض آباد شـاخص هسـتند. از 
نظـر آثار دسـت کـن شـهر زیرزمینـی نوش آباد و 
شـهر زیرزمینی سفید شـهر دارای قدمت و زیبایی 

هسـتند. خاصی 
آثـار  جـزِء  مرنجـاب  کاروانسـرای  افـزود:  وی 
همچنیـن  اسـت.  یونسـکو  جهانـی  شـده  ثبـت 
کاروانسـرای ابوزیدآبـاد از جاذبـه زیـادی برخوردار 
اسـت که هر سـاله گردشـگران زیـادی را به خود 
جـذب می کنـد. ۶۸ بقعه متبرکـه در آران و بیدگل 
وجـود دارد که برخـی از این آثار بـه دوره ایلخانی 
بـر می گردنـد. مسـاجد ارزشـمند تاریخـی ماننـد 
مسـجد علـی نوش آبـاد را داریم کـه قدمت برخی 
از ایـن مسـاجد بـه دوره سـلجوقی بـر می گـردد. 

برخـی از آثـار تاریخـی نوش آبـاد بـه دوره قبل از 
اسـالم مربـوط بـوده که محـل عبادت زرتشـتیان 

اسـت. بوده 
و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
گردشـگری شهرسـتان آران و بیـدگل، جاذبه های 
و  ارزیابـی  بی نظیـر  را  شهرسـتان  ایـن  طبیعـی 
از  بلنـد« آران و بیـدگل  تصریـح کـرد: »ریـگ 
جاذبه هـای طبیعـی شـاخص در کشـور بـوده کـه 
بـه ثبـت ملی رسـیده اسـت کـه از نظر ارتفـاع در 
ایران شـاخص اسـت. دریاچه نمـک از جاذبه های 
طبیعـی شهرسـتان اسـت کـه بـه ثبـت طبیعـی 
رسـیده اسـت. سـنج زنـی و برخـی از آیین هـای 
عـزاداری آران و بیـدگل جـزء میـراث ناملمـوس 

. هستند
نظـر  از  )ع(  هـالل  امـام زاده  گفـت:  مشـهدی 
گردشـگری مذهبی شـاخص اسـت. کاروانسـرای 
مرنجـاب نیز گردشـگران زیادی را بـه خود جذب 
می کنـد و از نظـر طبیعـی کویـر آران و بیدگل هر 

سـاله پذیـرای گردشـگران زیادی اسـت.
بیـدگل  و  آران  شهرسـتان  در  داد:  ادامـه  وی 
می توانیـم بیـش از ۱۰۰۰ اثـر تاریخـی معرفـی 
کنیـم کـه دارای ارزش زیـادی هسـتند به طوری 
کـه برخـی از ایـن آثـار را می تـوان در فهرسـت 
آثـار ملـی قـرار داد و بـه ثبـت رسـاند. بـا توجـه 
بـه کمبـود اعتبـارات بسـیاری از ایـن آثـار دچـار 
نیـاز بـه مرمـت اضطـراری  تخریـب شـده اند و 
دارنـد. بنابراین بیـش از ۷۰ درصد آثار شهرسـتان 
نیـاز بـه مرمـت اضطـراری دارد که بـرای مرمت 

اصولـی ایـن بناهـا بـه ۱۳ میلیـارد تومـان اعتبـار 
نیـاز اسـت کـه اگـر ۱۰ میلیارد آن هـم تخصیص 

یابـد کمـک بزرگی اسـت.
رئیـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری شهرسـتان آران و بیـدگل، گفـت: از 
اعتبـارات ملـی نیـز می تـوان اعتبار جـذب کرد و 
در سـفر اسـتانی رئیس جمهـور یـک اعتبـار کلـی 
بـرای تمـام شهرسـتان ها تخصیـص یافـت کـه 
جزئیـات اعتبـاِر اختصاصـی هنـوز بـه ایـن اداره 

ابالغ نشـده اسـت.
مشـهدی به وضعیت زیرسـاخت های گردشـگری 
آران و بیـدگل اشـاره و اظهار کرد: اگر شهرسـتان 
را بـه سـه بخـش کویـرات، شـهر آران و بیـدگل 
و شـهرهای سفیدشـهر، نوش آبـاد و روسـتاهای 
پیرامـون آن تقسـیم کنیـم در بخـش کویـرات 
تأسیسـات و زیرسـاخت های گردشـگری در حـد 
قابـل قبـول اسـت، اما در بخش شـهر تأسیسـات 
گردشـگری زیـادی نداریـم و از نظـر اقامتـی بـا 
مشـکل مواجـه هسـتیم. در حـوزه شـهری نیاز به 
ایجـاد اقامتگاه های گردشـگری داریـم و در حوزه 
سـفید شـهر و نوش آباد نیـز با کمبودهـای زیادی 

از نظـر اقامتـی و پذیرایـی روبرو هسـتیم.
وی افـزود: از نظـر زیبایـی کویـر آران و بیـدگل 
در کشـور بی نظیـر اسـت، امـا در بخـش کویـر 
زیرسـاخت های گردشـگری خوبی نداریـم و تعداد 
اقامتگاه هـا بسـیار محدود اسـت و گردشـگران در 
ایـن بـاره گالیـه دارند. بـه دنبال این هسـتیم که 
از اعتبارات بخش خصوصـی و دولتی اردوگاه های 

گردشـگری در کویـر ایجاد کنیم. جـاده منتهی به 
کویـر مرنجـاب دارای کیفیـت خوبـی نیسـت و 
متولـی جاده هـا اداره راه اسـت که جـاده مرنجاب 
بـه عنـوان جـاده تحـت پوشـش اداره راه نیسـت 
کـه بـه دنبـال این هسـتیم وضعیـت این جـاده را 

کنیم. سـاماندهی 
و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
گردشـگری شهرسـتان آران و بیـدگل، گفـت: ۱۲ 
خانـه بومگـردی در سـطح شهرسـتان داریـم که 
بـرای ایـن خانه ها مجـوز بهره برداری صادر شـده 
اسـت. همچنین ۱۷ خانه مسـافِر مجـوزدار داریم. 
یـک هتـل و سـه اقامتـگاه سـنتی مجـوز دار نیز 

داریم.
مشـهدی بـه وضعیـت صنایع دسـتی شهرسـتان 
آران و بیـدگل اشـاره کـرد و گفـت: بیـش از ۱۵۰ 
هنرمنـد دارای مجـوز کارگاهـی داریم کـه در ۲۲ 
فعالیـت می کننـد و هنرمنـدان متقاضـی  رشـته 
معرفـی کرده ایـم. خراطـی،  را  بیمـه هنرمنـدان 
سـفالگری، پارچه بافـی، چـرم دوزی، رودوزی های 
سـنتی، منبـت، معـرق و بافت قالی با پشـم شـتر 
از جملـه صنایـع دسـتی رایـج در ایـن شهرسـتان 

ست. ا
وی خاطرنشـان کـرد: در بخـش گردشـگری نیاز 
بـه آمـوزش قوانیـن و مقـررات داریـم و همایـش 
هفتـه  محـرم  سـوگواری  و  مذهبـی  آیین هـای 
در  می شـود.  برگـزار  نوش آبـاد  شـهر  در  آینـده 
حـوزه صنایع دسـتی تسـهیالت ارزان قیمت ۵۰ و 

۱۰۰ میلیونـی را بـه هنرمنـدان می دهیـم.

گفت و گو

رئیس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل:

۷۰ درصد آثار تاریخی آران و بیدگل نیاز به مرمت اضطراری دارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: دخانیات در ایران 
مضطرب االحوال و مظلوم است به طوری که از یک طرف شرکت دخانیات 
ایران را برای تولید سیگار، کشت توتون و تنباکو نهی می کنند و اما از طرف 

دیگر در سالیان اخیر مجوزهایی مشکوک به ۲ شرکت خارجی داده شد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، محمدتقی نقدعلی در جمع خبرنگاران با اشاره 
به تولید و فروش سیگار در داخل کشور از سوی ۲ شرکت خارجی چند 
ملیتی JTI و BAT با مالکیت انگلیسی، آمریکایی و ژاپنی، اظهار کرد: بیش 

از ۷۵ درصد بازار فروش داخلی را در اختیار گرفتند.

وی با اشاره به رانت و سود سرشار که نصیب این ۲ شرکت خارجی شده، 
افزود: آن ها به رغم تولید بسیار و درآمدهای هنگفت، هیچ هزینه ای در داخل 
نمی کنند و فعالیت آنها جز ضرر، هیچ منفعتی برای کشور و ملت ایران ندارد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران محل مصرف توتون و تنباکوی خارجی این ۲ شرکت خارجی 
شده است و این شرکت ها فقط به دنبال کسب سود سرشار و خروج سرمایه 

از کشور هستند.
وی با اشاره به تحریم ایران از سوی شرکت های خارجی و خروج بسیاری از 

این شرکت ها از ایران، گفت: متأسفانه این ۲ شرکت خارجی تولید سیگار نه 
تنها از ایران نرفتند، بلکه تولید خود را افزایش دادند و با حمایت های رانتی 
و سرشار از فساد ضمن استفاده از ارز دولتی، سرمایه مردم را چپاول کردند.

این نماینده مجلس با اشاره به پرداخت نکردن مالیات مناسب از سوی این 
۲ شرکت خارجی افزود: در اسفند سال گذشته در هنگام تصویب الیحه 
بودجه در صحن مجلس ما به دنبال مالیات بر سیگارهای خارجی بودیم و 
می خواستیم تفکیک بین مالیات بر سیگارهای خارجی و داخلی قائل شویم 

اما متأسفانه این موضوع در مجلس مصوب نشد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

دخانیات در کشور 
مضطرب االحوال و 

مظلوم است

شـهردار گلپایـگان گفـت: شـهروندان بـه پارک هـای 
سطح شـهر خصوصاً پارک های سـاحلی مراجعه نکنند، 
اکنـون بارندگی در باالدسـت شـهر گلپایگان آغاز شـده 

است.
پیمـان شـکرزاده در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: 
شـاهد آغـاز بـارش بـاران و وزش بـاد بـا سـرعتی بین 
۱۳ تـا ۲۰ کیلومتـر در سـاعت در شهرسـتان گلپایـگان 
خواهیـم بـود. وی بـا بیـان اینکـه وزش باد بر سـرعت 
بارندگـی تأثیـر مضاعـف خواهـد گذاشـت ادامـه داد: از 
آنجایی که بارش های تابسـتانی به سـرعت به روان آب 
تبدیـل می شـود دبی جوی ها پاسـخگوی حجـم بارش 
نخواهـد بود و در معابر شـاهد آب گرفتگی خواهیم بود.

شـهردار گلپایـگان ضمـن تاکیـد بـر اینکه شـهروندان 
تـردد غیـر ضـروری در سـطح شـهر نداشـته باشـند، 
گفـت: شـهروندان بـه پارک های سـطح شـهر خصوصًا 

پارک های سـاحلی مراجعـه نکنند. نیروهای شـهرداری 
در حـال تخلیـه پارک هـا هسـتند و از افـراد می خواهند 
هرچـه سـریعتر از پارک های سـاحلی خارج شـوند. تمام 
مـوارد پیش بینی شـده جـز احتماالت اسـت، اما در نظر 
گرفتـن بدتریـن شـرایط، کم تریـن آسـیب را بـه دنبال 

خواهد داشـت.
شـکرزاده افـزود: بارندگی در باالدسـت شـهر گلپایگان 
آغـاز شـده اسـت. ۱۵ گـروه در مناطـق مختلـف شـهر 
آمادگـی خدمـت رسـانی هسـتند. همچنیـن شـخصًا 
به عنـوان مدیـر میـدان در کنـار نیروهـای شـهرداری 
آماده خدمت هسـتم و شـهروندان می تواننـد در صورت 
بروز هرگونه مشـکل با سـامانه ۱۳۷ تمـاس بگیرند، اما 
در شـرایط بحرانـی خبرنگاران شـماره تماس شـخصی 
مـن را در اختیـار شـهروندان قـرار دهنـد تا مسـتقیم با 

بنـده صحبـت کنند.

پرچم سـیاه عزای سـرور و ساالر شـهیدان حضرت 
ابـا عبداهلل الحسـین )ع( در آخریـن روز ماه ذیحجه 
و در آسـتانه ماه محرم طـی آیینی با حضور نماینده 
ولـی فقیـه و امام جمعـه و قشـرهای مختلف مردم 
دارالمؤمنیـن کاشـان با نـوای مداحـان در مصالی 

بقیه اهلل االعظم این شـهر برافراشـته شـد.

 ۲۰ بر  افزون  خسارت  به  اشاره  با  اردستان  فرمانداری  سرپرست 
میلیارد تومانی سیل به خانه های مردم در روستای نهوج از توابع این 
شهرستان گفت: ۱۲ واحد مسکونی این روستا بر اثر سیل تخریب و 

۶۰ خانه دچار آبگرفتگی شده است.
سید محمدهادی احمدی طباء زواره در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
سیل به هشت روستای دهستان برزاوند اردستان خسارت وارد کرده 
است که بیشترین خسارت در روستای نهوج بود و سبب آب گرفتگی 

و تخریب خانه ها شد.
وی ادامه داد: سیل عالوه بر تخریب این واحدها، ۶۰ خانه را نیز در 
این روستا دچار آب گرفتگی کرده که ۴۰ واحد آن خسارت بیشتری 

دید و به دامداران و کشاورزان خسارت های قابل توجهی وارد شد.
اولیه  برآورد  پایه  بر  داشت:  اظهار  اردستان  فرمانداری  سرپرست 
کارشناسان مربوطه افزون بر ۲۰ میلیارد تومان خسارت به خانه های 

تخریب شده وارد شده است.
احمدی طباء زواره اضافه کرد: سیل افزون بر ۸۰۰ میلیون تومان به 

قنات روستاهای کچی و مزرعه رجبعلی، ۲۰۰ میلیون تومان به باغ 
گل محمدی، ۶۰۰ میلیون تومان به ۲ هکتار زمین کشت زعفران و 
۳۰ میلیون تومان با تلف شدن چندین رأس گوسفند خسارت وارد 

کرده است.
و  فران  مارچوبه  اشینه،  گزالچه،  روستاهای  قنات های  افزود:  وی 
دیزیچه خیرآباد خسارت هایی وارد کرده میزان خسارت در حال بررسی 

است که با تکمیل شدن برآورد، میزان خسارت اعالم خواهدشد.
سرپرست فرمانداری اردستان گفت: تمامی دستگاه های عضو ستاد 
مدیریت بحران از روز گذشته در منطقه آسیب دیده حضور دارند و 
در حال پاکسازی روستاها، خانه های آسیب دیده و خدمت رسانی به 

مردم هستند.
روستای نهوج از توابع دهستان برزاوند در بخش مرکزی اردستان و 

در فاصله ۵۵ کیلومتری جنوب شرقی مرکز این شهرستان قرار دارد.
شهرستان اردستان با افزون بر ۴۳ هزار نفر جمعیت در ۱۱۸ کیلومتری 

شمال شرقی اصفهان واقع شده است.

سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی کاشان گفت: 
۷۴ بیمـار کوویـد ۱۹ در مرکزهـای درمانـی این 
منطقـه بسـتری هسـتند کـه از ایـن تعـداد، ۵۳ 
بیمـار در کاشـان و ۲۱ نفـر در آران و بیـدگل 

تحـت مراقبـت و درمـان قـرار دارند.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا، کـورش سـاکی در 
جـان  بـه  اشـاره  بـا  خبرنـگاران  بـا  گفت وگـو 
افـزود:  کرونـا  بـه  مبتـال  زن ۶۱  یـک  باختـن 
مراقبت هـای  بخـش  در  بیمـار   ۱۲ هم اکنـون 
ویـژه مرکزهای درمانی شهرسـتان های کاشـان 

بیـدگل بسـتری هسـتند. و  آران  و 
وی ادامـه داد: ۱۸ بیمـار جدیـد حـاد تنفسـی بـا 
سـن ۲ تـا ۸۹ سـال در منطقـه کاشـان بسـتری 
شـدند کـه از ایـن تعـداد ۱۰ بیمـار در کاشـان و 
هشـت بیمـار در آران و بیـدگل تحـت مراقبت و 

درمـان قـرار دارند.

سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشکی کاشـان اظهار 
داشـت: شـمار آزمایش مثبـت ویـروس کرونا در 
شهرسـتان های کاشـان و آران و بیـدگل بـا ثبت 
۱۱۱ مـورد جدیـد بـه ۶۷ هزار و ۲۹۲ نفر رسـید.

وی، با اشـاره به مراجعه ۴۱ نفـر به کلینیک های 
حـاد تنفسـی ایـن دانشـگاه خاطرنشـان کـرد: ۶ 
هـزار و ۹۶۶ نفـر نیـز شـمار پذیـرش بسـتری 
موقـت در مرکزهای ریفرال این دانشـگاه اسـت.

از  نفـر   ۴۴۹ و  هـزار   ۳۹۶ سـاکی،  گفتـه  بـه 
بـه  تاکنـون   )۹۸ )اسـفند  کرونـا  شـیوع  آغـاز 
و  تشـخیصی  سـرپایی  و  بسـتری  مرکزهـای 
درمانـی ۲ شهرسـتان کاشـان و آران و بیـدگل 
بیمـار   ۸۵۴ و  هـزار   ۲۰ و  کرده انـد  مراجعـه 
بیمارسـتان های  از  تاکنـون  نیـز  تنفسـی  حـاد 
 شهرسـتان های کاشـان و آران و بیدگل مرخص

شده اند.

سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان در 
پنـج  بـاالی  واکسیناسـیون جمعیـت  خصـوص 
سـال منطقـه کاشـان اظهـار داشـت: از ابتـدای 
طـرح ملـی واکسیناسـیون علیـه ویـروس کرونا 
تاکنـون ۷۷ و ۸۹ صـدم درصـد واجدان شـرایط 
نوبـت نخسـت و ۷۱ و ۱۲ صـدم درصـد نوبـت 

دوم واکسـن را دریافـت کرده انـد.
وی بیـان کـرد: ۳۶ و ۱۰ صـدم درصد از جمعیت 
بـاالی ۱۸ سـال شهرسـتان های کاشـان و آران 
و بیـدگل نیـز واکسـن نوبـت سـوم مقابلـه بـا 

ویـروس کرونـا را تزریـق کرده انـد.
کنونـی  برهـه  در  کاشـان  کرونایـی  وضعیـت 

اسـت. زرد  بیـدگل  و  آران  و  نارنجـی 
نفـری  هـزار   ۵۰۰ بـه  نزدیـک  جمعیـت 
بیـدگل،  و  آران  و  کاشـان  شهرسـتان های 
زیرپوشـش خدمات بهداشـتی و درمانی دانشـگاه 

دارد. قـرار  کاشـان  پزشـکی  علـوم 
ویـروس کرونـا )COVID-۱۹( اواسـط دسـامبر 
۲۰۱۹ )۲۴ آذر ۹۸( در شـهر »ووهـان« کشـور 
چین گزارش شـد؛ ابتـدا از این بیمـاری به عنوان 
ذات الریـه نـام برده می شـد امـا کمیسـیون ملی 
بهداشـت چیـن در ۳۰ دسـامبر سـال ۲۰۱۹ )۹ 
دی ۹۸( به صـورت رسـمی شـیوع ایـن ویـروس 
را در ایـن کشـور اعـالم کـرد؛ ایـن ویـروس در 
نهایـت بـه همه کشـورها از جمله ایران سـرایت 
کرد و سـازمان بهداشـت جهانی را بر آن داشـت 

تـا وضعیـت فوق العـاده اعـالم کند.
شهرسـتان کاشـان بـا جمعیـت افـزون بـر ۳۶۴ 
کیلومتـری   ۲۰۰ حـدود  فاصلـه  در  نفـر  هـزار 
شـمال اصفهـان و شهرسـتان آران و بیـدگل بـا 
بیـش از ۱۰۳ هـزار نفـر جمعیـت در حـدود ۲۱۵ 

کیلومتـری اصفهـان قـرار دارد.

شهردار گلپایگان:

آمادگی شهرداری گلپایگان برای مقابله با سیل

برافراشته شدن پرچم سیاه 
عزای ساالر شهیدان در مصال

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

۷۴ بیمار کووید ۱۹ در این منطقه بستری هستند

سرپرست فرمانداری اردستان:

۱۲ خانه در روستای نهوج اردستان بر اثر سیل تخریب شد
اردستان

امام جمعه اردستان با اشاره به لزوم تخریب ساخت و سازها در 
حاشیه رودخانه ها و بازگشایی مسیر سیل گفت: مردم این شهرستان 

نباید رودخانه ها را به زمین کشاورزی تبدیل کنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت االسالم حسن دهشیری در خطبه 
نماز جمعه اردستان در مسجد جامع این شهر با اشاره به سیالب های 
اخیر افزود: بارش ها گاهی خسارت جانی و مالی به همراه دارد و 

مسئوالن موظف به باز نگه داشتن مسیل ها هستند.
وی با اشاره به حلول ماه محرم و هفته امر به معروف و نهی از 
امر به معروف و نهی  امام حسین )ع( به خاطر  ادامه داد:  منکر 
از منکر قیام کرد و شیعیان و دوستداران آن حضرت نباید از این 

موضوع غافل شوند.
خطیب جمعه اردستان تصریح کرد: بانوان و دختران شهرستان با 
رعایت حجاب خود نقشه شوم دشمنان که ترویج بی حجابی است 

را نقش برآب کنند.

وی اضافه کرد: بانوان مراقب باشند فریب دشمنانی را که داروی 
کودکان را تحریم می کنند نخورند و دست از حجاب خود برندارند.

از عموم  درخواست  و  عزاداری محرم  آیین های  به  اشاره  با  وی 
همشهریان برای سیاه پوش کردن اردستان گفت: همه باید تالش 
باشیم و هم  و کارهای خودداشته  را در عزاداری  کنیم اخالص 
گوینده هم مداح محتوایی ارائه کنند که برای مردم و شنونده مفید 

باشد.
رهبرفرزانه  و سخنان  نماز جمعه  روز  به  اردستان  خطیب جمعه 
انقالب اسالمی در جمع امامان جمعه اشاره کرد و اظهار داشت: با 
پیروزی انقالب اسالمی و به فرمان امام راحل نخستین نماز جمعه 
در تهران به امامت آیت اهلل طالقانی اقامه شد و اکنون نماز جمعه 
در سراسر کشور و با حضور پرشور مردم والیتمداربرگزار می شود که 

بسیار اثرگذار و یک نعمت الهی است.
 ۱۱۸ در  جمعیت  نفر  هزار   ۴۳ بر  افزون  با  اردستان  شهرستان 

کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده است.

امام جمعه اردستان:

مردم اردستان نباید رودخانه ها را به زمین کشاورزی تبدیل کنند
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The 15th Iran-Belarus Joint 
Economic Committee meet-
ing was held on Thursday in 
Minsk, the Iranian Industry 
Ministry portal Shata reported.
The meeting was co-chaired 
by Iranian Minister of Indus-
try, Mining and Trade Reza 
Fatemi-Amin and Minister of 
Industry of the Republic of 
Belarus Parkhomchik Petr Al-
eksandrovich.
Strengthening and expanding 
mutual cooperation between 
the two countries in the fields 
of commerce and industry, ag-
riculture, investment, geology 
and water resources, health 
and pharmaceuticals, and 

transportation, as well as the 
cooperation between the two 
sides’ chambers of commerce 
were among the subjects dis-
cussed in this event.
Holding the joint economic 
committee meeting on a reg-
ular basis, increasing the vol-
ume of bilateral exchanges, 
expanding the range of traded 
goods, increasing the share of 
high-tech goods with higher 
added value in trade, and pro-
viding equal conditions for the 
participation of the trade or-
ganizations of the two sides in 
each other’s international ten-
ders were among the agree-
ments made in the meeting.

Establishing a roadmap for 
trade
Speaking at the meeting, 
the Iranian industry minister 
stressed the need for develop-
ing a roadmap for the expan-
sion of trade relations between 
the two countries, stating that 
there are many capacities for 
joint investment between the 
two sides.
Fatemi-Amin said that the two 
countries should form special-
ized working groups to define 
and create and pursue the 
mentioned roadmap.
Mentioning Iran’s capacities 
in various fields including oil, 
gas, environment, industry, 

and mining, the official not-
ed: “Complementary to Iran’s 
capacities in various fields, 
Belarus also has good poten-
tial in the food industry, mi-
croelectronics, and industrial 
machinery.”
He stated that the two sides 
should see their relations as 
mutually beneficial, saying: 
“When the interests of the two 
countries are tied together, 
multilateral opportunities will 
be created. Therefore, a road 
map must be drawn for the 
development of interactions.”
Iran to dispatch commercial 
attaché to Minsk soon
After the joint economic com-
mittee meeting, Fatemi-Amin 
attended a meeting with Ira-
nian traders and businessmen 
working in Belarus to discuss 
the challenges and opportuni-
ties of trade with the East Eu-
ropean country.
In this gathering, the minister 
stressed the importance of 
establishing an Association 
of Iranian traders in Belarus 
and announced that soon a 
commercial attaché will be 
stationed in Minsk.
He underlined the importance 
of the experiences that the 
businessmen working in Bela-
rus have gained over the years 
and said: “Safeguarding in-
vestments and businesses of 
Iranians in Belarus, presence 
in Eurasian Economic Union 
and Iran’s membership in the 
union are among the impor-
tant issues that we have been 
focusing on in our interactions 
with Belarusian government 

officials.”
“The two countries’ econom-
ic development and transit of 
goods through Belarus are 
also among the important 
issues being followed up,” 
Fatemi-Amin said.
He further mentioned the 
plans for joint cooperation 
between Iranian mining com-
panies and Belarusian heavy 
and semi-heavy machinery 
manufacturing companies for 
joint production of mining ma-
chinery.
Iran-Belarus trade exchanges 
to be 10-folded
The spokesman of the Iranian 
Industry, Mining, and Trade 
Ministry also announced on 
Thursday that Iran and Bela-
rus plan to increase their mu-
tual trade first by 10 times in 
the near future and then by 20 
times in the long term.
Omid Qalibaf said in line with 
the Iranian government’s dy-
namic trade diplomacy, the 
ministry has prepared a de-
tailed roadmap for increasing 
bilateral trade ties between the 
two countries.
He noted that the important 
point of focus in Iran’s bilateral 
trade with Belarus is exporting 
knowledge-based companies’ 
medical facilities to the coun-
try.
According to the official, the 
government has targeted ex-
porting five million dollars of 
such equipment to Belarus 
annually. 
The 14th Iran-Belarus joint 
economic commission was 
held in Tehran five years ago.

Iran, Belarus hold 15th Joint Economic Committee meeting

Iran inks 2 agree-
ments with China to 
facilitate agricultur-
al exports
Iranian Agriculture Ministry has 
signed two cooperation doc-
uments with China’s General 
Administration of Customs to 
facilitate the access of Iranian ex-
porters to the Chinese markets, 
IRIB reported.
The documents were signed by 
Iranian Agriculture Minister Javad 
Sadati-Nejad and Head of China’s 
General Administration of Cus-
toms Yu Jianhua in an online cere-
mony on Thursday.
According to Sadati-Nejad, the 
first document was regarding the 
health requirements for the export 
of fresh citrus fruits from Iran to 
China, which is very important 
considering the annual production 
of 5.5 million tons of citrus fruits 
in the country.
The second document was regard-
ing Iranian honey exports to China, 
the official explained.
Stating that 130,000 tons of honey 
is produced in Iran every year, he 
said: “The honey market in China 
is prosperous and attractive and 
by signing this document we will 
also access this market.”
Iran currently exports about 
$500,000 worth of agricultural 
products to China every year, and 
with the signing of these two doc-
uments, the volume and value of 
exports will increase, according to 
the minister.
The value of Iran’s non-oil exports 
to China reached $4.081 billion 
in the first six months of 2022, 
registering a 31-percent rise year 
on year, according to the data re-
leased by China’s customs admin-
istration.
The Islamic Republic exported 
$3.116 billion worth of goods to 
China in January-June 2021, IRNA 
reported.
Based on the mentioned data, Iran 
and China traded $8.263 billion 
worth of commodities in the men-
tioned six months to register a 23 
percent increase compared to the 
same period in 2021 in which the 
figure stood at $6.722 billion.
China’s exports to Iran in the first 
six months of 2022 also grew by 
16 percent compared to the pre-
vious year to reach $4.182 billion. 
The Asian country had exported 
$3.606 billion worth of goods to 
Iran in the same period of the pre-
vious year.

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

President Raisi vis-
its Hamedan in 30th 
provincial trip
President Ebrahim Raisi traveled 
to Hamedan in Western Iran in his 
30th provincial visit on Thursday, 
IRNA reported.
Upon arrival at Hamedan Airport, 
the president told the press that 
the province has great capacities, 
especially in the agriculture, tour-
ism, and mining sectors, saying: 
“some of these sectors are cur-
rently facing obstacles and prob-
lems that can be solved consider-
ing the efficient and young human 
resources in the province.”
Investigations have been carried 
out in this regard and we have 
reached good conclusions to take 
positive measures for Hamedan, 
the president said.
During the visit, President Raisi 
was accompanied by some of 
the members of his cabinet who 
traveled to various cities on be-
half of the government to meet 
with local officials and discuss 
the challenges and issues of the 
province.
Since the beginning of his ad-
ministration in August 2021, 
President Raisi has traveled to 30 
provinces to interact with people 
up close and get informed about 
the issues of various provinces.
Earlier this month, Raisi had 
wrapped up his 29th provincial 
visit to Markazi Province.

Ambassador: Is-
rael seeking inter-
ference, sedition 
in other countries

Iran’s envoy to Baku has 
warned against the conspir-
acies of the enemies against 
Tehran-Baku friendly rela-
tions.
Speaking to national TV on 
Thursday, Seyyed Abbas 
Mousavi said, “Every time 
the relations between Iran 
and the Republic of Azer-
baijan become closer, third 
parties intensify conspiracies 
and provocations.”
Yet, he added, they fail horri-
bly every time.
“Iran and Azerbaijan are two 
friendly, brotherly and Mus-
lim countries. They have 
always been satisfied with 
having interactions, and they 
always respect each other,” 
he reiterated. 
The diplomat also said visits 
by the officials of the two 
countries, parliamentary del-
egations and other efforts 
are intended to improve re-
lations.
Elsewhere, Mousavi pointed 
to the recent tweet of George 
Deek, the Israeli regime’s en-
voy to Baku, saying that the 
Israeli regime seeks interfer-
ence, sedition and division in 
the affairs of countries.
On July 20, Deek posted a 
picture of himself holding a 
book titled “Mysterious Tales 
of Tabriz,” captioning it, “I’m 
learning so much about Azer-
baijani history and culture 
in Tabriz in this great book I 
was recently presented. What 
are you guys reading these 
days?” 
The controversial tweet was 
immediately circulated on 
social media. Various people 
took pictures with the book 
and posted it online. 
In this regard, Sina Toosi, a 
prominent foreign policy ana-
lyst wrote on his Twitter, “The 
message being sent by these 
hawks (who are emulating 
an Israeli ambassador) is 
that Iran’s territorial integrity 
must be challenged. These 
are the same people who 
claim to care about Iranians’ 
human rights, while sanc-
tioning them to death and 
trying to tear their country 
part.”
But Deek did not stop here. 
On Thursday, July 28, he 
posted another picture, cap-
tioning it, “Can’t wait to read 
this beautiful book about the 
works of the great Azerbaija-
ni poet & philosopher Nizami 
Ganjavi, which I received 
from the Nizami Ganjavi In-
ternational Council.”
Replying to the outrageous 
tweet, Ali Ahmadi, senior 
fellow at the Geneva Center 
for Security Policy, wrote on 
Friday, “The Israelis’ outpost 
in Baku has taken a new tact 
of trolling Iranians about 
Azerbaijan’s secessionist am-
bitions regarding Tabriz and 
aspects of Iranian culture 
Baku wants to claim.
They’re literally reading work 
translated to Azeri from Per-
sian and claiming it’s from an 
‘Azerbaijani poet.’”

As announced by the secretary of Iran’s 
Free Zones High Council, 360 trillion ri-
als (about $1.285 billion) of investment 
has been made in the country’s free 
trade zones in the past Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 20).
Saeed Mohammad also announced that 
60 trillion rials (about $214 million) of 
investment was made in the free zones 
during the first quarter of the current Ira-

nian year (March 21-June 21).
He said 2,500 industrial units are cur-
rently active in the free zones of the 
country. Establishment of free trade 
zones (FTZs) in Iran dates back to Ira-
nian calendar year 1368 (March 1989 
- March 1990) following the fall in the 
country’s oil income in the preceding 
year which prompted the government 
to promote the non-oil exports. The 

first two free trade zones of Iran were 
established in the south of country. The 
first one was Kish Free Trade Zone es-
tablished in 1368 on Kish Island in the 
Persian Gulf and the second one was 
Qeshm Free Trade Zone established the 
year after on Qeshm Island in the Strait 
of Hormuz.  Some five other free trade 
zones have been also established in the 
country since then, including Chabahar 

in southeastern Sistan-Baluchestan 
Province, Arvand in southwestern Khuz-
estan Province, Anzali in northern Gilan 
Province, Aras in East-Azarbaijan Prov-
ince and Maku in West-Azarbaijan Prov-
ince, both in the northwest of the coun-
try.  Development of existing free trade 
zones and establishment of new FTZs 
has become one of the major economic 
approaches of Iranian government.

Over $1.2b invested in free trade zones in a year

By continuous production of a hydro-
carbon reservoir, the reservoir pres-
sure and production rate decreases.
Production decline is a normal part of 
reservoir flow, but when the decline 
doesn’t match realistic expectations, 
the operator can choose from tech-
nologies that help it improve or re-
store well productivity.
Production improvement technolo-
gies revive oil or gas reservoir, and 
enable operators to get more from 
declining oil and gas fields in order to 
maximize revenues.
In Iran, where the role of oil produc-
tion and export is undeniable in the 
country’s economy, oil production 
enhancement is attached some high 
significance.
In this due, in line with implementing 
the policies of the country’s Resist-
ance Economy for the enhancement 
of production in the hydrocarbon 
reservoirs, reviving the flagging and 
shut-in oil wells is on the agenda.
And as the current Iranian calen-
dar year (began on March 21) is 
named Year of Knowledge-Based and 
Job-Creating Production, reviving 
the flagging and shut-in wells bene-
fitting from the capabilities of knowl-
edge-based firms is a major project of 
Oil Ministry.
A review of the experiences of coun-
tries and oil companies in the world 
in the implementation of such project 
shows that this plan can be quite at-

tractive from an economic point of 
view in the era of decreasing oil rev-
enues and increasing the risk of new 
discoveries and developments.
So, given Iran’s current limitation for 
making investment in the develop-
ment of oil fields and implementing 
production recovery and enhance-
ment, benefitting from the knowl-
edge-based is a necessity.
As stated by Oil Minister Javad Oji, 
implementation of the plan to revive 
the flagging and shut-in wells can add 
80 million barrels to the country’s oil 
production per annum.
Back in last November, saying that 
the ministry’s new plan for boosting 
oil and gas production would focus 
on wells (rather than reservoirs), the 

minister had reiterated, “We believe 
that through the capability of knowl-
edge-based companies and insti-
tutes, we could enhance the produc-
tion of 700 flagging and shut-in wells 
in a shorter time, as digging new 
wells take one and half years, and at 
a lower cost.”
The lowest cost of reviving wells rath-
er than digging the new wells should 
be highly considered, as it makes the 
related plan economically viable no-
ticeably. 
While the cost of digging a develop-
ment onshore or offshore well in Iran 
is about $7 million-$11 million, the 
studies show that the cost of reviving 
a well is one fifth of the cost for dig-
ging a new well.

As stated by the chairman of Iran’s 
Petro Park, production of oil through 
digging a new well needs an average 
investment of $10 million, while re-
viving a well requires just $1 million, 
which is 90 percent lower.
Mohammad-Esmail Kefayati said 
that reviving the flagging and shut-in 
wells is a leading and pivotal plan; it 
has been approved in the Economics 
Council and is in its final stages, so 
that the contracts will be made with 
the knowledge-based companies in 
the next [Iranian calendar] month 
(starts on August 23).
“Then the task will be started, and it 
will be the first time in the country’s 
oil industry that the knowledge-based 
companies’ capabilities will be used 
in the upstream sector in such a 
way”, he noted.
According to Kefayati, Economics 
Council has allocated $700 million to 
revive 750-850 flagging and shut-in 
wells for the annual production of 80 
million barrels of oil.
The project to revive the oil wells is 
very important as preserving and 
boosting crude oil production has 
been one of the concerns of the coun-
try and an important and strategic ne-
cessities in the national energy sector 
and macroeconomics in recent years, 
so using up-to-date technologies in 
order to maximize oil extraction from 
reservoirs and reduce production 
costs is an essential need.

Knowledge-based firms to play main role in reviving oil wells
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Iran lost to Japan 8-7 in the final match 
of the International Blind Sports Feder-
ation (IBSA) 2022 Goalball Asia Pacific 
Championships on Friday.
The competition took place at ISA Sport 
City in Bahrain from July 20 to 29.
Iran’s women’s team also won the 
bronze medal in the competition.

Brazil are the reigning men’s champi-
ons and Russia the current women’s 
world champions, following victories at 
the last Goalball World Championships 
in Malmö in Sweden in 2018.
The world championships will be held 
in Matosinhos, Portugal from Dec. 5 to 
17.

Iran runners-up 
at Asia Pacific 
Goalball Cham-
pionship

Iran to respond to 
countries back-
ing terror groups: 
intelligence chief

The Iranian Minister of In-
telligence Seyyed Esmaeil 
Khatib has issued a warn-
ing to countries supporting 
groups that carry out terror-
ist operations inside Iran, 
saying they must wait for 
a response, according to Al 
Alam.
“The countries that sup-
port the enemies of the 
Iranian people must wait 
for a response,” Khatib as-
serted, addressing a local 
security council meeting 
in Sanandaj, capital of the 
western province of Kurd-
istan. 
The counter-revolutionary 
group Komala/PJAK con-
ducts terrorist acts once in 
a while in western Iran. It 
is supported by the Zionist 
regime of Israel.
The intelligence minister 
said such anti-revolution-
ary forces are working for 
Israel. “The Komala faction 
acts as a mercenary for the 
Zionist entity,” he remarked.
Khatib went on to describe 
the current war against the 
Islamic Republic of Iran as 
a hybrid war. “America, by 
using the soft war and the 
unjust sanctions measures, 
sought to revive its declin-
ing hegemony in the region, 
but it failed to do so,” the 
intelligence chief remarked.
The minister stressed that 
it is necessary to use the 
capabilities of the national 
media, cultural figures and 
virtual space to expose the 
crimes of the counter-rev-
olutionary factions, as well 
as to explain the country’s 
services and successes.
The security and intelligence 
services are well aware 
of any movements of the 
enemy and that offensive 
measures are on the agenda 
of the work of the security 
services, the intelligence 
chief stressed.
“The enemy is trying to 
exploit ethnic groups and 
religions as a challenge to 
the Iranian people, but the 
steadfastness and vigilance 
of the people thwarted these 
plots,” he pointed out. 
Earlier last week, Khatib 
said the Islamic Republic is 
facing all-out wars waged 
by its enemies but it is ca-
pable of winning due to its 
capabilities.
He stressed that today Iran, 
as a major and decisive 
power in the region, is able 
to mobilize all its energies 
and forces to achieve victo-
ry in this confrontation.
The minister pointed to the 
enemy’s frantic attempts to 
launch comprehensive wars 
against the Islamic Republic 
through military, cultural, 
political, and terrorist and 
sabotage alliances, in addi-
tion to virtual space.
In early June, Khatib said 
the enemy has focused on 
stirring popular protests 
and terrorist acts in Iran.

Hossein Qorbanzadeh, head of the 
Iranian Privatization Organization 
(IPO), has said in order to get bet-
ter outcomes from the privatization 
programs, the government must 
diversify methods for handing over 
state-owned companies to the pri-
vate sector.
Speaking to IRNA on Friday, Qor-
banzadeh said the previous govern-
ment did not pay enough attention 
to reforming the structure of pre-
viously implemented privatization 
programs, and the companies were 
not also properly prepared for the 
transfer.
The official noted that IPO is cur-
rently considering 35 govern-
ment-owned companies for pri-
vatization for which the necessary 
considerations will be made.
“In the last decade, more than 900 
companies have been handed over 
to the private sector; and although 
some have not performed well, 
most of them have been very suc-
cessful,” he said.
“The capital market is the best proof 
for this fact; companies such as 
steel, copper, and petrochemicals 
which belonged to the government 
[and were handed over to the pri-
vate sector] have been among the 

most profitable companies,” the 
IPO head added.
According to Qorbanzadeh; the sta-
tus of privatized companies should 
be examined case by case and com-
ponent by component.
“What we need to do now is to en-
trust unprofitable companies that 
are managed in an unfavorable 
way to capable managers and then 
when the entity reaches a stage of 
efficiency and productivity, increase 
the role of the private sector in the 
management,” he explained.
The head of the privatization organ-
ization further noted that the gov-
ernment cannot be indifferent to the 
companies that have been handed 
over to the private sector; Rather, 
these entities should be carefully 
watched over in the direction they 
will move in the future.
Elsewhere in his remarks, Qorban-
zadeh said that based on the nation-
al budget bill for the current Iranian 
calendar year (started on March 
21), the government is expected to 
gain 710 trillion rials (about $2.5 
billion) from selling assets directly, 
while 1.3 quadrillion rials (about 
$4.65 billion) is going to be gained 
from transferring shares to various 
organizations.

Govt. should diversify privatization 
methods: IPO head

 Iran exported 96,000 tons of sponge iron 
during the first quarter of the current Ira-
nian calendar year (March 21-June 21), 
Iranian Mines and Mining Industries De-
velopment and Renovation Organization 
(IMIDRO) reported.
The country’s sponge iron export has fallen 
70 percent in the first quarter of his year 
from the first quarter of the previous year 
when the export stood at 321,000 tons.
As IMIDRO has previously announced, 
Iran’s export of sponge iron increased 
25 percent in the past Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 20), from its 
preceding year.
The IMIDRO’s data put the country’s 
sponge iron export at 1.055 million tons in 
1400, and at 843,000 tons in 1399.
Direct reduced iron (DRI), also called 
sponge iron, is produced from the direct 
reduction of iron ore (in the form of lumps, 
pellets, or fines) into iron by a reducing gas 
or elemental carbon produced from natural 
gas or coal. Many ores are suitable for di-
rect reduction.
While Iran is fighting the U.S. severe sanc-
tions on its economy, and the country’s 
different industrial and economic sectors 
have been affected by the limitations and 

difficulties caused by the sanctions condi-
tion, the country’s mining sector is mov-
ing forward noticeably, overcoming such 
barriers.
Among the mining sector’s different prod-
ucts, sponge iron is an outstanding exam-
ple, as the production of this item is rising 
more and more in the country.
Iranian Mines and Mining Industries De-
velopment and Renovation Organization, 
Iran’s largest metals and mining holding, 
has stated that one of the most important 
reasons for the increase in sponge iron 
production in Iran is the establishment of 
new sponge iron plants, adding that in re-
cent years, with its new strategy and with 
the participation of the private sector, the 
organization has been able to launch sever-
al projects to produce sponge iron.
Meanwhile, in last July, IMIDRO reported 
that Iran’s Mines and Metals Company 
(MME) has established China’s first gas-
based sponge iron production unit using 
the Persian Direct Reduction (PERED) 
technology.
“As the world’s first manufacturer of gas-
based sponge iron, Iran is now transferring 
the technology to the world’s biggest steel 
producer”, IMIDRO announced at the time.

The deal for the construction of the first 
gas-based sponge iron plant was conclud-
ed between China’s CSTM Company and 
MME Company from Iran as the license 
owner of PERED technology.
With a capacity of 300,000 tons, the plant 
has been launched in China’s Taiyuan city.
PERED is a new technology for produc-
ing sponge iron using natural gas as fuel, 
which according to MME is a masterwork 
of the Iranian steel industry and is more 
efficient and effective in all respects such 
as the degree of metallization of the prod-
uct, fuel consumption, operating costs 
and ease of operation compared to similar 
technologies.
This technology is already being used in 
several production units across Iran in-
cluding Shadegan Steel, Miyaneh Steel, 
Neyriz Steel, and Baft Steel companies.
The main difference of the PERED tech-
nology with other technologies is the high 
and tangible quality of the sponge iron 
metallization, which has been reached 
above 95 percent on the initial day. In other 
technologies, however, it is very difficult to 
achieve a degree of metallization above 95 
percent during the first months of a unit’s 
operation.

Quarterly sponge iron export stands at 96,000 tons

Taking care of your skin should be an 
essential part of your health regimen. 
It is, after all, your body’s largest organ. 
The first thing most health professionals 
will tell you to do in order to keep your 
skin healthy is to limit your exposure to 
the sun’s harmful ultraviolet (UV) rays 
and wear protective sunscreen when 
you’re exposed to sunlight.
Vitamin D is one of the best vitamins for 
your skin, along with vitamins C, E, and 
K. 
Vitamin D
Vitamin D is most often made when 
sunlight is absorbed by your skin. Cho-
lesterol converts to vitamin D when this 
happens. Vitamin D is then taken up by 

your liver and kidneys and transport-
ed throughout the body to help create 
healthy cells. This includes the skin, 
where vitamin D plays an important role 
in skin tone. It may even help treat pso-
riasis. 
Calcitriol is a man-made version of a 
kind of vitamin D that humans produce 
naturally. Calcitriol is a topical cream 
that has been effective in treating people 
with psoriasis. A 2009 study published 
in the Journal of Drugs and Dermatol-
ogyTrusted Source found that applying 
calcitriol reduced the amount of skin in-
flammation and irritation in people with 
psoriasis and produced few adverse 
side effects.

You can increase your vitamin D intake 
by:
• getting 10 minutes of sun exposure 
a day (check with your doctor first, 
especially if you have a history of skin 
cancer)
• eating fortified foods, such as break-
fast cereals, orange juice, and yogurt
• eating foods that have vitamin D natu-
rally, such as salmon, tuna, and cod
Vitamin C
Vitamin C is found at high levels in the 
epidermis (outer layer of skin) as well 
as the dermis (inner layer of skin). Its 
cancer-fighting (antioxidant) properties, 
and its role in collagen production help 
keep your skin healthy. This is why vita-

min C is one of the key ingredients found 
in many antiaging skin care products. 
Taking vitamin C orally can enhance 
the effectiveness of sunscreens ap-
plied to your skin for protection from 
the sun’s harmful UV rays. It does this 
by decreasing cell damage and helping 
the healing process of bodily wounds. 
Vitamin C can also help fend off the 
signs of aging because of its vital role 
in the body’s natural collagen synthesis. 
It helps to heal damaged skin and, in 
some cases, reduces the appearance of 
wrinkles. Adequate vitamin C intake can 
also help repair and prevent dry skin.
Vitamin E
Like vitamin C, vitamin E is an antiox-
idant. Its main function in skin care is 
to protect against sun damage. Vitamin 
E absorbs the harmful UV light from 
the sun when applied to the skin. Pho-
toprotection refers to the body’s ability 
to minimize the damage caused by UV 
rays. This can help prevent dark spots 
and wrinkles.
Normally, the body produces vitamin 
E through sebum, an oily substance 
emitted though the skin’s pores. In the 
right balance, sebum helps keep the 
skin conditioned and prevents dryness. 
If you have particularly dry skin, vitamin 
E can possibly help counteract a lack of 
sebum. Vitamin E also helps in the treat-
ment of skin inflammation.
Vitamin K
Vitamin K is essential in aiding the 
body’s process of blood clotting, which 
helps the body heal wounds, bruises, 
and areas affected by surgery. The basic 
functions of vitamin K are also thought 
to help certain skin conditions, such as:
• stretch marks

• spider veins
• scars
• dark spots
• stubborn circles under your eyes
Vitamin K can be found in many different 
topical creams for the skin, and it can 
help treat a variety of skin conditions. 
Doctors frequently use creams that con-
tain vitamin K on patients who have just 
undergone surgery to help reduce swell-
ing and bruising. This may help speed 
up skin healing. However, research on 
vitamin K’s effects on the skin is more 
limited than that for vitamins E and C.
Vitamins are essential for skin health
As vitamins are essential to your health 
and body functions, vitamin deficiencies 
can cause adverse effects on the skin. 
Since vitamins C and E play such impor-
tant roles in protecting your skin from 
the sun, deficiencies in either vitamin 
can increase the risk of skin damage, 
including skin cancer. According to the 
Centers for Disease Control and Preven-
tion, skin cancer is the most common 
type of cancer in the United States. 
Vitamin supplements are easy to come 
by these days, so consult with your 
dermatologist or doctor to start a regi-
men for your health. Next time you walk 
down the skin care aisle at the store, 
take a look to see if these four helpful 
vitamins are ingredients of your favorite 
products.
While vitamins are essential for skin 
health, you might already be getting 
enough of these vitamins through your 
daily diet. A blood test can help deter-
mine whether you have any vitamin de-
ficiencies. You should only take vitamins 
with the guidance of a medical profes-
sional to prevent overdose.

Some Best Vitamins for Your Skin
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/4-best-vitamins-for-skin#talk-to-your-doctor



اقتصاد استان
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رویداد تجربه محور روابط عمومی با 
مرور شکست و موفقیت کسب وکارها 
عمومی  روابط  مدیران  حضور  با 
شرکت های نوآور و مشهور کشور 
برگزار شد. به گزارش ایراسین رویداد 
تجربه محور روابط عمومی با مرور 
شکست و موفقیت کسب وکارها با 
حمایت شرکت فوالد مبارکه برگزار 
شد. در این رویداد که مدیران روابط 
عمومی شرکت های نوآوری همچون 
آژانس  تپسی،  اسنپ،  دیجی کاال، 
تبلیغاتی بادکوبه و یکتانت حضور داشتند 
ارائه دهندگان به مرور مطالبی در مورد 
جایگاه و اهمیت روابط عمومی در 
سازمان ها و جدیدترین نظریه های روز 
علم روابط عمومی در دنیا، تجربیات خود 

را در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند.
• گردهمایی ۳۰۰ نفر از فعاالن 

روابط عمومی استان اصفهان
این رویداد برای اولین بار بود که با 
شیوه ای نوآورانه از ارائه و سطح باالیی 
از ارائه دهندگان با نگاه به زیست بوم 
فناورانه با شرکت حدود ۳۰۰ نفر از 
مدیران روابط عمومی شرکت های 
بزرگ اصفهان، فعالین حوزه روابط 
عمومی، خبرنگاران و پیشکسوتان این 
عرصه در استان اصفهان برگزار می شد.

• مفهوم روابط عمومی در عصر 
حاضر تغییر کرده است

اولین ارائه دهنده این برنامه، امیرحسین 
موسوی مدیر روابط عمومی دیجی کاال 
بود. موسوی در ارائه خود با اشاره به 
عمومی  روابط  در  جدید  مفاهیم 
شرکت های قرن حاضر اظهار کرد: 
صداقت یکی از نکات مهمی است باید 
روابط عمومی ها در برخورد با داخل و 

بیرون از سازمان به آن توجه کنند.
مدیر روابط عمومی دیجی کاال خاطر 
نشان کرد: توجه به جزییات یکی از 
نقاط قوت روابط عمومی سازمان ها و 
شرکت ها است چرا که مردم در عصر 
حاضر بسیار به جزییات توجه دارند و 
به طور مثال توجه به جزییات می تواند 
باعث ارائه یک گزارش خوب از سوی 

سازمان شود.
• قصه برند، بهترین روایت از 

یک برند است

مهدیه معظمی مدیر روابط عمومی 
یکتانت در سخنانی به اشاره به اهمیت 
قصه گونه بودن روایت از یک برند اظهار 
کرد: در تهیه گزارش باید پارامترهای 
متعددی را در نظر گرفت چرا که هر 
گزارش به فراخور نوع مخاطبش، فرم 
و محتوای مختلفی می تواند داشته باشد.

وی افزود: عالوه بر مشخص کردن 
مخاطب گزارش، موضوع مشخص 
کردن پیام نیز بسیار با اهمیت است چون 
باید سطح پیامی که به مخاطب داده 
می شود نسبت به نوع مخاطب تنظیم 
شود. عالوه بر این داده های مورد نیاز 
در گزارش نیز باید به نحو صحیحی 

انتخاب شده و ارائه شود.
مدیر روابط عمومی یکتانت خاطر نشان 
کرد: یکی از نکات مهمی که عالوه بر 
مشخص کردن داده های مورد نیاز باید 
به آن توجه شود چگونگی تحلیل داده ها 
و نمایش یا مصورسازی آن هاست. 
اهمیت این موضوع به این خاطر است 
که با ارائه تصویر مناسب از داده ها 
می توان مفاهیم را به مخاطب منتقل 
کرد تا مخاطب گزارش بتواند به راحتی 
و بدون پیچیدگی هایی که معمواًل در 
ارائه گزارش ها وجود دارد درک عمیقی 

از داده ها داشته باشد.
• مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن 
در ایجاد دید مثبت مردم نسبت 

به یک برند
فاطمه عسکری آزاد مدیر روابط عمومی 
و مسئولیت اجتماعی اسنپ در ادامه 
این برنامه با ارائه ای در مورد مسئولیت 
اجتماعی و نقش آن در روابط عمومی 
اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی در 
حقیقت رفتار مسئوالنه یک شرکت، 
فراتر از الزامات قانونی منافع شرکت و 

استانداردهای مشخص است.
می توان  حقیقت  در  گفت:  وی 
عنوان  به  اجتماعی  مسئولیت  از 
یک مکانیزم تنظیم گر یاد کرد که 
شرکت ها از طریق آن نقش مثبت خود 
را در جامعه تضمین می کنند. چون 
در جوامع کنونی شرکت ها بر اساس 
اثرگذاری فعالیشتشان بر جامعه، اقتصاد 
و محیط زیست از سوی افکار عمومی و 

ذی نفعانشان قضاوت می شوند.

مسئولیت  و  عمومی  روابط  مدیر 
اجتماعی اسنپ تصریح کرد: به عبارتی 
می توان گفت مسئولیت اجتماعی از نگاه 
مردم موضع آن شرکت در برابر جامعه و 

کره زمین است.
• شبکه های اجتماعی؛ بهشت، 

برزخ یا دوزخ؟
نگار عرب مدیر روابط عمومی تپسی 
در ارائه خود با موضوع نقش شبکه های 
اجتماعی با ذکر تجاربی از برند تپسی 
گفت: استفاده از شبکه های اجتماعی 
توسط برندها دو روی متفاوت دارد. 
این یعنی شبکه های اجتماعی دو لبه 
تیغ دارند و هم می توانند برای برند 
باعث خوشحالی و موفقیت شده و هم 
می توانند موجب شکست یک برند 

شوند.
وی گفت: کسب و کارها با استفاده از 
شبکه های اجتماعی می توانند به خوبی 
از اخبار سطح جامعه و تحوالت آن با خبر 
شوند. این موضوع می تواند بازخوردهای 
مختلفی را در محصوالت ایجاد نموده و 
آن برند را با جامعه و خصوصیاتش همراه 
کند. عالوه براین با تیزهوشی مدیران 
برند می توانیم به موقع بر ترندهایی که 
در شبکه های اجتماعی ایجاد می شود 
موج سواری کنیم تا به اهداف برند خود 

برسیم.
عرب افزود: فضای مجازی و شبکه های 
برای  خوبی  بسترهای  اجتماعی 
روایت گری مسائل مختلف یک برند 
هستند. این یعنی با استفاده از این ابزار 
می توان در صورتی که روایت صحیح و 

جذابی داشته باشیم مخاطب را به سمت 
خود جذب کنیم.

وی خاطر نشان کرد: ارتباط مستقیم و 
لحظه ای با مخاطب و مشتریان یکی از 
شاخصه های مثبت شبکه های اجتماعی 
است که با استفاده از این شبکه ها 
می توان به راحتی درخواست های 
مخاطب را دریافت کرد و به در صورت 
امکان به خوبی به آن پاسخ داد تا با تعامل 
با مخاطب، بازخوردهای مثبت در این 

شبکه ها از برند منتشر شود.
مدیر روابط عمومی تپسی متذکر شد: 
از سوی دیگر شبکه های اجتماعی 
به خاطر اینکه می توانند در لحظه به 
دادگاهی برای قضاوت توسط مخاطبین 
تبدیل شوند ممکن است برای برند آثار 
منفی را نیز داشته باشند. عالوه بر این 
ممکن است شبکه های اجتماعی یک 
برند را به خاطر اتفاقاتی که داخل یا 
خارج از فضای مجازی می افتد دچار 

بحران هایی پیچیده کنند.
• شناخت سازمان و افراد مؤثر 
بیرون و درون سازمان، نکته ای 

مهم و قابل تأمل
هارمیک نواسارتیان مدیر روابط عمومی 
آژانس تبلیغاتی بادکوبه که موضوع 
ارائه او »روابط عمومی در برندسازی 
سازمان ها و شرکت ها؛ روابط عمومی 
شرکت های B۲B« بود در سخنانی 
اظهار کرد: نکته مهمی که در مورد روابط 
عمومی ها نباید فراموش کنیم این است 
که در روابط عمومی نوین مخاطبین 
سازمان در بیرون و درون سازمان هر دو 

باید شناخته شوند.
وی افزود: عالوه بر این باید افراد 
تأثیرگذار بیرون و درون سازمان نیز 
شناسایی شوند تا در موقعی که به کمک 
این افراد نیاز داریم بتوانیم به بهترین نحو 

از آن استفاده کنیم.
مدیر روابط عمومی آژانس تبلیغاتی 
بادکوبه خاطر نشان کرد: داستان برند 
باید برای مخاطبین مختلف از جمله 
مخاطبینی که از آن ها به عنوان عموم 
جامعه یاد می شوند تعریف شود تا با این 
شناخت، نظر مخاطب به برند جلب شود.
• آثار پیدا و پنهان فوالد مبارکه بر 

جامعه و اقتصاد
روابط  مدیر  براتی،  جواد  محمد 
عمومی شرکت فوالد مبارکه در 
رویداد تجربه محور روابط عمومی 
اظهار کرد: فوالد مبارکه اولین و تنها 
شرکتی است که در کشور گزارش 
استانداردهای gri را تهیه و ارائه داده 
و مرجع بین المللی مربوطه آن را تأیید 

کرده است.
وی افزود: تعامل و مشارکت با ذی نفعان 
بخشی جدانشدنی از سازمان ها و یکی از 
حوزه های قابل توجه در شرکت هاست 
و هر سازمان در طول فعالیت های خود 
ناچار به تعامل با ذی نفعان است. مدیر 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
افزود: در حال حاضر ذی نفعان در 
مجموعه ها این توانایی را دارند که بر 
فعالیت های یک شرکت تأثیر بگذارند 
و سازمان ناچار است با آن ها تعامل 

داشته باشد.
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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان گفت: 
خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور امسال در 
استان ادامه خواهد داشت و هیچ مشکلی برای 

خرید و ذخیره سازی گندم وجود ندارد.
محسن ضیایی با بیان اینکه خرید تضمینی 
گندم از خرداد آغاز شد، افزود: ۵۶ مرکز برای 
خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان از جمله 
۴۴ تعاونی روستایی، ۱۰ کارخانه آرد و ۲ 
سیلوی ملکی در استان سازماندهی شده است.

وی گفت: گندم خریداری شده از کشاورزان 

اصفهان در سالجاری نسبت به مدت زمان 
مشابه سال گذشته، از نظر ارزش وزنی ۱۳۳ 
درصد افزایش داشته که نشان دهنده استقبال 

کشاورزان از خرید تضمینی گندم است.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان 
اصفهان با بیان اینکه سال گذشته تا این مدت 
۱۵ هزار و ۴۰۰ تن خریداری شده بود افزود: از 
ابتدای خرید تضمینی این محصول تاکنون 
حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ ُتن گندم مازاد بر نیاز 
کشاورزان به ارزش بیش از سه هزار و ۹۶۱ 

میلیارد ریال از کشاورزان استان اصفهان 
خریداری شده است.

وی با اشاره به شروع خرید تضمینی گندم از 
ابتدای خردادماه، ادامه داد: ۳۵ هزار و ۹۰۰ 
تن از گندم های خریداری شده تاکنون به 
سیلوهای دولتی و کارخانه های آرد سازی 

حمل شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان 
با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۹ هزار و 
۳۱۷ محموله گندم از پنج هزار نفر کشاورز 

خریداری شده است، تصریح کرد: بیشترین 
خرید در شرق اصفهان از شهرهای جرقویه، 
هرند، زیار و ورزنه بوده و اوج آن در زمان حاضر 
شهرستان سمیرم است که پیش بینی می شود 

در روزهای آینده به غرب استان نیز برسد.
زمین های کشاورزی اصفهان حدود ۵۶۳ هزار 
هکتار معادل ۳.۵ درصد از مساحت استان است 
که با توجه به محدودیت منابع آبی سال های 
گذشته، تنها حدود ۲۹۰ هزار هکتار از آن زیر 

کشت رفت.

دبیـر انجمـن انبوه سـازان مسـکن اسـتان اصفهـان گفـت: ورود افـراد غیر 
تخصص به حـوزه سـاختمان مانند دالالن سـکه و ارز موضوعـی خطرناک 
اسـت بدتر از آن اینکه این افـراد در صدد انتخـاب پیمانکار و تهیـه و طراحی 

نیـز بـر می آیند.
مهدی شیخ سـجادیه افزود: تعاریف درسـتی برای حوزه سـاختمان در قانون 
وجـود دارد و قانون مشـخص کرده اسـت که چه کسـانی مجـری ذیصالح 

هسـتند و می توانند ساختمان سـازی کنند.
وی تصریـح کـرد: پـس از حادثـه مترو پـل یک سـری سـخت گیری هایی 
اضافه شـده اسـت کـه نبایـد فشـارهای زیـادی بـه سـازندگان وارد کنیم و 

هزینه هـا را بـاال ببریـم و سـخت گیری هـا را اضافـه کنیم.
وی با بیان اینکه بهترین کار این اسـت که هر کاری به اهل آن سـپرده شـود 
ادامه داد: زمانی مسـکن در جامعه با مشـکل مواجه می شـود که افـرادی که 
در زمینه طـال و فرش فعال هسـتند بخواهند مـازاد پول خود را به سـاختمان 
سـازی اختصاص دهند و بدتر از آن اینکه خودشـان نسـبت به ایـن کار اقدام 

کنند و انتخاب پیمانکار و تهیـه و طراحی نقشـه را انجام دهند.
شـیخ سـجادیه همچنین گفت که بطـور قطع فرونشسـت زمین در اسـتان 

اصفهان وجـود دارد امـا نه تـا این حد کـه مـا روی آن تبلیـغ می کنیم.
وی تصریـح کرد: فرار سـرمایه بـه اندازه کافـی در اصفهـان وجـود دارد و در 
زمان حاضر بـا اقداماتی که درصـدی از آن بزرگ نمایی اسـت فرار سـرمایه 

افزایـش پیـدا می کند.
 شیخ سـجادیه با اشـاره به اینکه بر اساس تحقیقات انجام شـده، فرونشست 
زمین حتی در اسـتان هایی مانند گلسـتان هم کـه از نظر آب مشـکلی ندارند 
هم وجـود دارد گفـت: البته باید یـک سـری آزمایش های ژئوتکنیـک بویژه 
بـرای طرح های بزرگتـر انجـام شـود و آزمایش خـاک جدی تر گرفته شـود 
و می توانیـم با انجام یـک آزمایـش ژئوتکنیک صحیـح و فنی، این مسـائل 

را پوشـش دهیم.
وی اضافـه کرد: مشـکل بـزرگ امـروز اصفهـان کم آبی اسـت کـه تقصیر 
هیچکدام از ما نیسـت و بر اثر اشـتباهات مدیریتی در طبیعت رخ داده است و 

اصفهـان را به ایـن روز انداخته اسـت.
دبیر انجمن انبوه سـازان مسـکن اسـتان اصفهان افـزود: امروز بـرای جبران 
خطاهای مدیریتـی در زمینه کم آبی اسـتان اصفهان دیگر کمی دیر شـده و 
صدای مـا هم به جایـی نمی رسـد و تنها بایـد به کمک خـدا امیدوار باشـیم.

وی با بیـان اینکـه انبوه سـازی بیشـتر برای قشـر متوسـط به پاییـن انجام 
می شـود و در لوکس سـازی با موضوع انبوه تناسـبی ندارد افـزود: بطور قطع 
قشـر مخاطب ما در انبوه سازی، قشـر متوسـط از جمله دهک های چهارم و 

پنجم جامعـه را در بـر می گیرد.
دبیر انجمن انبوه سـازان مسـکن اسـتان اصفهان خاطرنشـان کـرد: ضوابط 
و مقـررات موجود موجب شـده کـه نتوانیم آپارتمـان با قیمت مناسـب برای 

قشـر نیازمند مسـکن در جامعه بسـازیم و این ضوابط ما را مجبور می کند که 
آپارتمان هـا را پارکینگ و پارکینگ مهمان بسـازیم و بـه ازای هر واحد هفت 
متر البی اختصاص داده شـود کـه این مـوارد با احـداث آپارتمـان کوچک و 

ارزان در تناقض اسـت.
وی گفـت: بـا ایـن شـرایط بـه ازای فروش هـر متـر مربـع مسـکن، باید ۲ 
مترمربع بسـازیم و همین امر قیمت تمام شده سـاختمان را افزایش می دهد.

وی ادامـه داد: مذاکراتی را بـا معاونت شهرسـازی اداره کل راه و شهرسـازی 
اسـتان انجام شـده اسـت تا در حـد توان بـا عنوان مسـکن حمایتـی بتوانیم 

ضوابـط را در ایـن زمینه اصـالح کنیم.
شـیخ سـجادیه اظهار داشـت: میلیون ها متر مربع مسـکن در سـال سـاخته 
می شـود و برج های بسـیاری در کالنشهرهای مختلف کشـور احداث شده و 
اشـتباهاتی هم در این زمینه رخ می دهد اما این اشـتباهات سـازمانی نیسـت 
بلکه اشـتباهات فردی اسـت کـه در اثـر یک سـری تعامالت غیر سـازمانی 
در برخـی از طرح ها پیـش می آید کـه اتفاقاتی نظیـر متروپل آبـادان را ایجاد 

می کنـد.
وی افـزود: بـرای انبـوه سـازی امـکان ایـن وجـود نـدارد کـه نظـارت صد 
در صـدی بـر روی تمـام واحدهـا داشـته باشـیم و انتظـار بـر این اسـت که 
سـازمان های ناظـر در این زمینـه به تعهـدات خود عمـل کنند البتـه مالک 

هـم بـی تقصیر نیسـت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان:

خرید تضمینی گندم از کشاورزان اصفهان تا شهریور ادامه دارد

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان:

ورود دالالن ارز و سکه به حوزه ساختمان خطرناک است

رویدادی کم سابقه در عرصه روابط عمومی استان اصفهان برگزار شد؛

برگزاری رویداد تجربه محور روابط عمومی در فوالد مبارکه

سـید رضـا مرتضـوی در همایـش تجـارت الکترونیـک در مرکـز 
همایش هـای اتـاق بازرگانـی اصفهـان افـزود: یکـی از سیاسـت های 
دولت سـیزدهم، توسـعه اقتصاد دیجیتال اسـت و رویکردهای مبتنی بر 

ایـن مسـیر در بخش هـای مختلـف در پیـش گرفتـه شـده اسـت.
وی اظهـار داشـت: اسـتان اصفهان بـا توجـه بـه برخـورداری از صنایع 
و شـرکت های فنـاور، هنرهـای مختلـف بویـژه صنایـع دسـتی و 
ظرفیت هـای نیـروی انسـانی و گردشـگری چـاره ای بـه جـز تعریـف 

رویکردهـای خـود بـر اسـاس تجـارت الکترونیـک نـدارد.
مرتضـوی با بیـان اینکـه ما به ایـن بخـش بعنـوان یکـی از راهبردهای 
اساسـی اسـتان می پردازیـم، اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط خاص 
حاکم بر اسـتان، برنامه ریزی هـا در این خطـه در ۲ محور اساسـی یعنی 
گردشـگری و صنایع بـا فناوری برتـر صورت می گیـرد و اقتصاد اسـتان 

در آینـده در ایـن محورهـا تعریف خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه وقتـی از تجـارت الکترونیـک صحبـت می شـود در 
واقع به دنیای فنـاوری اطالعـات وارد می شـویم، اظهار داشـت: امروزه 
بدون ارتباط وسـیع بـا دنیـا و معرفـی درسـت از ظرفیت های اسـتان در 
بخش هـای مختلـف از جملـه گردشـگری نمی توانیـم در آن زمینـه، 

عملکـرد مطلوب داشـته باشـیم.
مرتضوی بـه ظرفیت های باالی اصفهان در زمینه صنایع دسـتی اشـاره 
و اضافـه کـرد: صنایع دسـتی راهبـرد اصلـی حوزه هنـر اصفهان اسـت 
و این شـهر را بـه پایتخـت صنایع دسـتی دنیـا می شناسـند اما اگـر این 
قابلیت هـا به خوبی بـه دنیا معرفی نشـود در پسـتوی کارگاه ها و دسـتان 

هنرمنـدان دچار غبـار غفلت و بـی توجهی می شـود.
اسـتاندار اصفهان بـا بیـان اینکـه درک عمومی و گفتمـان رایـج درباره 
تجـارت الکترونیـک بـرای فراگیـر شـدن آن ضـروری اسـت، گفـت: 
نسـل جدیـدی وارد این میـدان شـده و به همـه ابعـاد آن اشـراف دارد و 
ما بایـد گام هـای موثری بـرای حمایـت از آنهـا و فراگیر کـردن تجارت 

الکترونیـک برداریـم.
وی با تاکید بـر اینکه تجـارت الکترونیک و عرصه فنـاوری اطالعات در 
دوران کرونـا در بخش های مختلـف مانند فروش محصـوالت و آموزش 
بسـیار به ما کمـک کـرد، خاطرنشـان کـرد: در هدفمندسـازی یارانه ها 
نیز تجـارت الکترونیـک کمک کرد تا از گام هایی که دچار مشـکل شـده 

بود بـه نحو مطلـوب عبـور کنیم.
مشـاور عالی رییس اتـاق بازرگانـی اصفهان نیز در این مراسـم بـا تاکید 
بر اینکه امروزه اهمیت تجـارت الکترونیک و نقش آن در توسـعه جوامع 
بـر کسـی پوشـیده نیسـت، گفـت: اصفهـان در بسـیاری از زمینه هـای 
صنعتـی و تولیدی همـگام با دنیـا حرکت می کند امـا در زمینـه بازاریابی 

و توسـعه صـادرات اینگونه عمل نکرده اسـت.
علی کرباسـی زاده بـا بیان اینکـه عمـده فعالیت های صنعتـی و تولیدی 
در این اسـتان بصـورت سـنتی شـکل گرفته اسـت، افـزود: ما هنـوز به 
خوبـی با ادبیـات تجـارت جهانی آشـنا نیسـتیم و بهمیـن دلیل بـا وجود 
ظرفیت های بسـیاری، بدلیـل ضعف نـرم افـزاری نتوانسـتیم آنطور که 

بایـد خـود را در جهان معرفـی کنیم.
وی با اشـاره بـه اینکه شـرکت های دانـش بنیان کشـورمان نیـز از نظر 
دانش فنـی دسـتاوردهای بسـیار خوبی داشـته اند، اظهـار داشـت: ما به 
تحول در همـه بخش ها نیاز داریـم که فنـاوری اطالعات در ایـن زمینه 
می توانـد بسـیار کمـک کنـد و بخش هـای صنعـت، معـدن، خدمـات و 

گردشـگری ما را توسـعه دهد.
تـا  اول  الکترونیـک«  »تجـارت  تخصصـی  رویـداد  نخسـتین 
هشـتم مردادمـاه بـا هـدف افزایـش ارزش کسـب و کارهـا از مسـیر 
 ابـزار تجـارت الکترونیـک در اصفهـان برگـزار شـد و امـروز بـه کار

خود پایان داد.

استاندار اصفهان گفت: راهبرد تجارت الکترونیک از 
عوامل رشد بازار صنایع دستی و گردشگری استان است 
و می تواند ما را به سمت شرایط مطلوب در این بخش ها، 

هدایت کند.

استاندار اصفهان در همایش تجارت الکترونیک:

تجارت الکترونیک، عامل رشد بازار 
صنایع دستی و گردشگری اصفهان است

گزارش

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
از اختالل در توزیع آب در این استان به دلیل 
سیالبی شدن رودخانه زاینده رود خبر داد و 
گفت: گل آلود شدن رودخانه باعث افزایش 
کدورت آب در تصفیه خانه بابا شیخعلی و 

کاهش عملکرد این تصفیه خانه شده است.
منصور شیشه فروش افزود: هم اینک برخی 
مناطق استان اصفهان با قطعی و افت فشار 

آب مواجه است.
»تصفیه خانه باباشیخعلی بزرگ ترین واحد 
تصفیه و تأمین آب آشامیدنی استان اصفهان 
است که در سال های اخیر به سبب برخی 
حوادث غیر مترقبه از قبیل سیالبی شدن 
رودخانه یا ریزش مواد نفتی به زاینده رود 
دچار اخالل در عملکرد شده که پیامد این 
حوادث، قطعی موقت آب شرب بخش 

بزرگی از ساکنان استان بوده است.«
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
همچنین با اشاره به سیل و آبگرفتگی 
چاه تأمین آب شرب سه روستای بخش 
مهردشت و تأمین اضطراری آب در این 
مناطق اظهار داشت: این مشکل با محوریت 
شرکت آب و فاضالب استان و بمنظور رفع 

آن در دست بررسی و اقدام است.
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
اصفهان در زمینه وضعیت بارش های شبانه 
روز گذشته و سیالبی شدن برخی مناطق 
استان گفت: در پی ادامه بارش های رگباری، 
سیالب و رواناب در روستاهای شهرستان 
فریدن، بویین میاندشت، رزوه و مندرجان 
از توابع چادگان و روستاهای بخش کرون 
و شهرهای میمه و وزوان، منطقه عشایری 
زردفهره فریدونشهر و روستای پهلوشکن 
و محور جاده ای پادنا سی سخت جاری 
و خساراتی به راه ها، بخش کشاورزی و 
تعدادی از اماکن مسکونی مناطق یاد شده 

وارد شد.
شیشه فروش افزود: در ۲۴ ساعته گذشته 
محور جاده ای تیران و کرون، داران، گلپایگان 
و دهق علویجه برای ساعاتی مسدود و ارتباط 
مخابراتی سه روستای بخش میمه با قطعی 

مواجه و با بازسازی فیبر نوری برقرار شد.
وی ادامه داد: در این مدت جریان سیالبی از 
سه حوزه شهرستان ورزنه به سمت تاالب 
گاوخونی و همچنین سیالب در بخش کرون 
بسمت رودخانه مرغاب و سد خمیران هدایت 

شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
افزود: امدادرسانی به خانوارهای عشایری 
در محاصره سیل در بخش پادنای علیای 
سمیرم صورت گرفت و محورپادنا به سی 
سخت که بعلت رانش مسدود شده بود 

بازگشایی شد.
وی خاطرنشان کرد: بمنظور کنترل سیل در 
یزد تجهیزاتی شامل یک دستگاه جرثقیل 
پنج تنی، سه دستگاه تویوتا شاسی بلند، یک 
دستگاه موتور پرکینز، چهار دستگاه موتور 
روبین، ۱۰ دستگاه اسپیکو، هفت دستگاه 
لجن کش، پنج دستگاه موتوربرق، ۶ دستگاه 
لودر، یک دستگاه بلدوزر، ۲ دستگاه بیل 
مکانیکی، چهاردستگاه کامیون، سه دستگاه 
پمپ کف کش و ۳۳ نفر نیروی امدادی به آن 

استان ارسال شده است.
ناپایداری و بارش های جوی و مخاطرات 
احتمالی بارندگی های تابستانی تا یکشنبه 

آتی در استان اصفهان ادامه دارد.

 توزیع آب در اصفهان
با اختالل مواجه شد

 مدیرکل مدیریت بحران
استانداری اصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

مجـری طرح هـای زیربنایـی اسـتان اصفهـان گفـت: وقـت آن رسـیده که 
مدیریـت شـهری در نوسـازی نـاوگان سـبک و سـنگین سـازمان بـار، ورود 
پیدا کنـد. امیدوارم ایـن سـازمان با حمایتـی که مدیریت شـهری و شـورای 
اسـالمی شـهر خواهند کـرد، بتواند دوره رشـد و تثبیت خـود را طـی کند و به 

بلـوغ کامل برسـد.
علیرضـا صلواتـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایمنـا، در حاشـیه بازدیـد از 
نمایشـگاه تخصصـی مدیریـت شـهری و حمل ونقـل و ایمنـی اظهـار کرد: 
سـازمان بار، نهاد نوپایی اسـت کـه نیاز بـه مراقبـت، تقویت و حمایـت دارد. 

اهمیـت و کارایـی آن در ایجـاد اطمینان خاطـر برای شـهروندان در سـازمان 
بـار در مجموعه های شـهری هنـوز درک نشـده اسـت و مسـئوالن موضوع 

واقـف نشـده اند.
وی افـزود: ایـن سـازمان می توانـد در مسـائل محیط زیسـتی و سـاماندهی 
حرکتی و تصادفات بسـیار مؤثر باشـد. اگر سـازمان بار حمایت شـود و جایگاه 
خـود را پیـدا کنـد، می توانـد بیشـتر از سـازمان هایی چـون تاکسـی رانـی و 

اتوبوسـرانی تأثیرگذار باشـد.
مجـری کل طرح هـای زیربنایی اسـتان اصفهان گفـت: تمام مـردم در طول 

شـبانه روز با خدمات سـازمان بار سـروکار دارند و این مهم نیاز به سـاماندهی 
را در این سـازمان بیشـتر خواهد کـرد؛ مسـئوالن در مباحـث حمایتی، صنف 
راننده هـا، نوسـازی ناوگان سـبک و سـنگین این سـازمان می تواننـد از تمام 

ظرفیت هـای خود جهـت خدمت رسـانی به مـردم اسـتفاده کنند.
صلواتی ادامـه داد: وقت آن رسـیده که مدیریت شـهری در نوسـازی ناوگان 
سـبک و سـنگین سـازمان بار ورود پیدا کند. امیدوارم این سـازمان با حمایتی 
که مدیریت شـهری و شـورای اسـالمی شـهر خواهند کرد، بتواند دوره رشـد 

و تثبیـت خود را طـی کند و بـه بلوغ کامل برسـد.

مجری طرح های زیربنایی استان 
اصفهان:

مدیریت شهری در 
نوسازی ناوگان 

سازمان بار ورود 
کند
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 مریم یادگاری  همایش بررسی فرصت های 
سرمایه گذاری اصفهان و قطر با حضور عضو هیات رئیسه 
اتاق بازرگانی اصفهان و رایزن تجاری سفارت قطر در 

تهران برگزار شد.
در این همایش فرشـته امینـی عضو هیات رئیسـه اتاق 
بازرگانـی اصفهـان بـر ضـرورت دسترسـی بـه آمـار و 
اطالعات صادراتی به کشـورهای حاشیه خلیج فارس از 
طریق قطر تاکیـد کرد همچنیـن به دلیل وجـود تقاضا 
بـرای ارسـال کاال بـه این کشـور، خواسـتار اسـتفاده از 
ظرفیت هـای پـروازی اصفهـان به قطـر برای ارسـال 

کاال به این کشـور شـد.
در ادامـه حمدبن علـی االحبابی رایزن تجاری سـفارت 
قطـر در تهـران بـا اشـاره بـه دیرینـه بـودن مـراودات 
تجـاری ایـران و قطر گفـت: حجـم مبـادالت تجاری 
دو کشـور 160 میلیـون دالر بـوده که نسـبت به سـال 
گذشـته 35 درصد افزایش داشـته و امید اسـت این آمار 

در سـال جاری افزایـش چشـمگیری یابد.
وی افـزود: در حـال حاضر بیـش از 830 شـرکت ایرانی 
در قطر مشغول فعالیت هسـتند که مالکیت 18 شرکت 
صددرصد ایرانی اسـت. االحبابی تعـداد پروازهای قطر 
به ایـران در طول هفتـه را 36 پرواز بیـان و تصریح کرد: 
این در حالی اسـت کـه تبادالت تجـاری از طریـق دریا 
نیز بین ایران و قطـر برقرار بـوده و سـالیانه در حدود 25 
هزار گردشـگر نیز میان دو کشـور در حال تردد هستند.

رایزن تجـاری سـفارت قطر در تهـران همسـایه بودن 
ایـران و قطـر و سـهولت دسترسـی بـه ایـن کشـور، 
زیرسـاخت غنـی ایـن کشـور در حـوزه راه، باربـری، 

تکنولـوژی و آموزش همچنیـن انعقاد تفاهـم نامه های 
زیادی بین طرفین را از جمله پتانسـیل های این کشـور 

برای تبـادالت تجـاری بـا ایـران بیـان کرد.

االحبابی بـا اشـاره به زیرسـاخت خـوب این کشـور در 
حوزه حمـل و نقـل هوایـی نیـز گفـت: 177 هواپیما به 
150 کشـور از قطر در حـال پرواز هسـتند و باند »حمد« 

بـه عنـوان بزرگ تریـن بانـد خاورمیانـه از مهم تریـن 
مراکـز خدمات لجسـتیکی در دنیا محسـوب می شـود.

وی افتتاح بندر دوحـه را نیز یکی دیگر از پتانسـیل های 
لجسـتیکی قطر معرفی کرد همچنین گفت: دو منطقه 
آزاد اقتصـادی رأس بوفنتـاس )Ras Bufontas( و ام 
الهـول )Umm Alhoul( از لحاظ تکنولـوژی و خدمات 
صنعتـی دارای شـرایط بسـیار خوبـی بـرای صنایـع 
کوچک و متوسـط هسـتند و امکان سـرمایه گـذاری با 
هزینه هـای کـم و مشـوق های سـرمایه گذاری نیـز در 

ایـن مناطق فراهم شـده اسـت.
رایـزن تجـاری سـفارت قطـر در تهـران مهم تریـن 
صـادرات ایـران به قطـر در سـال گذشـته را مربـوط به 
هیـدروژن و ماشـین آالت راهسـازی و عمـده اقـالم 
وارداتی کشـور قطـر از ایـران را نیـز شـامل موادغذایی 

و فـرش دانسـت.
وی مطالعـه و بررسـی دقیق بازار کشـور قطـر را ضامن 
موفقیت تجـار ایرانی در بازار این کشـور بیـان و تصریح 
کرد: سـفارت قطـر مسـاعدت های الزم برای تسـهیل 

مـراودات تجاری طرفیـن را انجام خواهـد داد.
مدیربازاریابی و روابط بین الملل اتـاق بازرگانی اصفهان 
نیز با بیان اینکـه قطـر در اولویت های صادراتی اسـتان 
اصفهان قرار دارد بر اسـتفاده از ظرفیـت کارگو ترمینال 
فرودگاه شهیدبهشـتی اصفهان برای توسـعه تعامالت 

تجاری اصفهـان و قطـر تاکید کرد.

گونـــاگون
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تالشــگران ذوب آهــن اصفهــان در بخــش کــوره بلنــد بــا تولیــد 
۹805 تــن چــدن مــذاب در تاریــخ ســی ام تیرمــاه، رکــورد روزانه 

جدیــدی را در تولیــد چــدن بــا ســه کــوره بلنــد ثبــت کردنــد.
همایــون صمیمــی مدیــر بخــش کــوره بلنــد ذوب آهــن اصفهان 
ــا  ــرژی و کک در دنی ــت: قیمت هــای ان ــر گف ــن خب ــا اعــالم ای ب
رو بــه افزایــش اســت و بــا توجــه بــه تأمیــن حــدود 70 درصــد از 
زغــال مصرفــی کارخانــه از معــادن داخلــی و 30 درصــد از کک و 
زغــال مصرفــی از خــارج از کشــور و تأمیــن منابــع مالــی و انتقال 
این حجــم از مــواد اولیــه، نیــاز اســت مصــرف کک را در کارخانه 

کاهــش دهیــم.
وی افــزود: در ایــن راســتا از ســال قبــل چند تیــم کاری تشــکیل 
ــه طــور میانگیــن  شــده کــه نتایــج خوبــی نیــز رقــم خــورده و ب
نســبت بــه ســال قبــل مصــرف کک خشــک حــدود ۴0 کیلوگرم 
کاهــش یافتــه اســت و در کــوره بلنــد شــماره 2 نیز مصــرف کک 
خشــک بــه کمتــر از 500 کیلوگــرم بــه ازاء هر تــن چدن رســیده 
اســت و انشــاا... بــا بهــره بــرداری از پــروژه تزریــق پــودر زغــال 
ــش  ــه کاه ــمگیری در زمین ــای چش ــد، رکورده ــوره بلن ــه ک ب

مصــرف کک حاصــل خواهــد شــد.

مدیر بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان خبر داد:

ثبت رکورد تولید روزانه ۹۸۰۵ تن چدن مذاب در ذوب آهن

 حسـین محزونیه  هنـوز نفت 
و بازارهای انرژی بعـد از کرونا و در 
پـی آن حمله پوتیـن کمر راسـت 
نکرده انـد کـه طبیعـت ایـن بـار 

سـیل خدمـت نفت رسـید.
بارندگی شـدید کم سـابقه و وقوع 
سـیل در امـارات متحـده عربـی 
باعـث تعطیلـی ناگهانـی یکـی از 
بزرگترین بنادر بانکرینگ سوخت 
جهان شـد و بـا وجود ازسـرگیری 
تدریجـی فعالیـت در روز پنـج 
شـنبه، اختـالالت همچنـان مانع 

سوخت رسـانی شـده اسـت.
اگرچـه در زمـان نوشـتن ایـن 
گـزارش، بلومبـرگ گـزارش کرد 
بازگشـایی بنـدر فجیره آغاز شـده 
اسـت امـا بعضـی از لنگرگاه هـا 
همچنـان خدمات دهـی ندارنـد.

• ارتـش بـرای هدایـت 
عملیـات امـداد بـه فجیره 

فت ر
پـس از این کـه فعالیت هـا در بندر 
فجیـره بـر اثـر وضعیـت جـوی 
غیرمعمول، بـا اختالل روبرو شـد، 
ارتش برای هدایت عملیـات امداد 
در اسـتان فجیره به کمک طلبیده 
شـد. پایگاه خبری MSN با اشـاره 
بـه بیانیه هـای دولتـی گـزارش 
کـرد بیـش از 800 نفـر تاکنـون 
امدادرسـانی شـده اند و 3800 نفـر 
به پناهگاه های اضطـراری انتقال 

یافته انـد.
بنـدر فجیـره کـه در کرانه شـرقی 
امارات متحده عربی اسـت، دروازه 
اسـتراتژیکی به سـوی بندر هرمز 
اسـت کـه یـک پنجـم از نفـت 
جهـان از طریق آن عبـور می کند. 
کانـال آب عمیق ایـن بنـدر برای 
نفتکش هـای بـزرگ، فجیـره را 
بـه قطـب اصلـی بانکرینـگ در 

خاورمیانـه تبدیـل کـرده اسـت.
• آرگـوس: این بنـدر کاماًل 

تعطیل شـده
آرگوس به نقـل از یـک معامله گر 
بانکـر نوشـت: ایـن بنـدر کامـاًل 
تعطیل شـده و وی تأخیر بیشـتر و 
عقب افتادن تحویـل محموله ها را 

پیـش بینـی می کند.
• ۲۲۱.۸ میلی متر بارندگی 

در امیرنشین
بارندگی هـای اخیـر، باالتریـن 
سـطح بـارش در ایـن امیرنشـین 
در حـدود سـه دهـه گذشـته 
بـه شـمار مـی رود و هواشناسـی 
221.8 میلی متـر بارندگـی را ثبت 
کـرده اسـت و تصاویـر ویدیویـی 
محلـی نشـان می دهـد بسـیاری 
از بخشـهای این اسـتان، دچار آب 

گرفتگـی شـده اند.
بنـدر فجیـره کـه در سـال های 
اخیر ارتقاهای بانکرینگ بسـیاری 
داشته اسـت، با تاخیرهای طوالنی 
مواجه شـده اسـت. این تاخیرهای 
طوالنـی ایـن اواخـر باعـث شـد 
بعضـی از صادرکننـدگان ایـن 
منطقـه، محموله هـای خـود را به 
مقصد عمـان و عراق تغییـر دهند 
تـا زمـان انتظـار را کاهـش دهند.

بر اسـاس گـزارش اویـل پرایس، 
فجیـره در ژوئـن، پایین تریـن 
حجـم فـروش سـوخت سـوخت 
دریایـی را در چهـار مـاه گذشـته 
گـزارش کرده انـد کـه 2.8 درصـد 
در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال 
گذشـته و بیـش از 13 درصـد در 
مقایسـه بـا مـاه مـه سـال 2022، 

کاهـش داشـت.

گزارش روز
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دوباره طبیعت خدمت 
نفت رسید

مختل شدن فعالیت بزرگترین 
قطب بانکرینگ سوخت 

خاورمیانه؛

 فرهـاد کلهر  معـاون بانـک، بیمـه و شـرکت های دولتـی وزیر 
اقتصاد معرفی نخسـتین خودپـرداز چنـد ارزی بانک ملـی ایران با 

امکان برداشـت همزمـان دالر، یـورو و ریال از طریق کـران کارت 
را اقدام بسـیار مثبـت بانک ملـی ایران عنـوان کرد و گفـت: بانک 
ملی ایـران در بهـره گیـری از روش های نویـن تأمین مالی کشـور 
تاکنـون گام هـای بلندی برداشـته اسـت. سـید عباس حسـینی در 
حاشـیه بازید از غرفـه ایـن بانـک در چهاردهمین دوره نمایشـگاه 
بیـن المللـی صنعـت مالـی کشـور افـزود: بـه نظـر می رسـد ایـن 
اقـدام بانـک بسـیار مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه و امیدواریـم هر 
چـه زودتر شـاهد اثربخشـی ایـن ظرفیت هـای ایجاد شـده و بهره 
گیـری از روش هـای نویـن تأمیـن مالـی باشـیم. معـاون بانـک، 
بیمه و شـرکت های دولتـی وزارت اقتصـاد در پایـان از محصوالت 
 و دسـتاوردهای نویـن بانـک ملـی ایـران در ایـن نمایشـگاه

بازدید کرد.
 عباس آقایی  تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی استان اصفهان 
در راستای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها، از مرز ۹000 

میلیارد ریال گذشت.
ــرح  ــرای ط ــتای اج ــان در راس ــتان اصفه ــاورزی اس ــک کش بان
ــا هــدف حمایــت  ــه یارانه هــا و ب ــع عادالن مردمــی ســازی و توزی
ــور، از  ــدی دام و طی ــای تولی ــق واحده ــدگان و رون ــد کنن از تولی
ابتــدای خــرداد مــاه تــا پایــان تیــر مــاه بــا پرداخــت ۴800 فقــره 
ــاالن  ــه فع ــال ب ــارد ری ــر ۹050 میلی ــغ ب ــه دار بال تســهیالت یاران
ــز رتبــه نخســت در کشــور شــد. گفتنــی  بخــش دام و طیــور، حائ
ــه  ــع عادالن ــازی و توزی ــی س ــهیالت مردم ــت تس ــت پرداخ اس
یارانه هــا نقــش بســزایی در تأمیــن ســرمایه در گــردش و 
پشــتیبانی از واحدهــای تولیــدی دام و طیــور داشــته و مشــکالت 
ــه حــذف ارز ترجیحــی خریــد نهاده هــای کشــاورزی را  ــوط ب مرب

ــع نمــوده اســت. ــادی رف ــا حــد زی ت

گام موثربانک ملی ایران در به کارگیری 
روش های نوین تأمین مالی

 بانک کشاورزی اصفهان
پیشران پرداخت تسهیالت

همایش بررسی فرصت های سرمایه گذاری اصفهان و قطر برگزار شد:

اتاق بازرگانی میزبان ضیافت فرصت ها

 سعید واعظ  از دست دادن همزمان »عزت اله پورقاز« و »گیورگی 
گولسیانی« در بازار نقل وانتقاالت تابستانه باعث شد تا طالیی پوشان 
اصفهانی در خط دفاعی با کمبود بازیکن برای فصل جدید مواجه شوند 
و اولین اقدام مدیران باشگاه سپاهان، جذب محمد دانشگر مدافع سابق 
استقالل با قراردادی 3 ساله بود تا دانشگر در فصل آینده به یکی از 
مهره های کلیدی خط دفاعی طالیی پوشان بدل شده و بتواند جمع 

شاگردان مورایس کار خود را دنبال کند.
مدیـران سـپاهان البته بـا توجه بـه درخواسـت کادرفنی بـرای جذب 
مدافـع، بـه دنبـال انتخـاب یـک جانشـین خارجـی بـرای گیورگـی 
گولسـیانی بودنـد و چندیـن گزینه را مورد بررسـی قـرار دادنـد که در 
نهایت گزینه نهایـی مدنظر کادرفنی انتخاب شـده و امـروز با امضای 

قـراردادی 2 سـاله از مدافـع جدید سـپاهان رونمایی شـد.
»رناتو داسـیلویرا« مدافع 30 سـاله اهل کشـور برزیل، مدافعی اسـت 

کـه توسـط باشـگاه سـپاهان معارفـه شـد. او در روزهای گذشـته در 
تمرینـات طالیی پوشـان اصفهانی حضـور یافتـه تا کادرفنی شـرایط 
فنـی ایـن بازیکـن را مـورد بررسـی قـرار دهنـد و در صـورت تأییـد 

قـراردادش بـا سـپاهان نهایی شـود.
داسـیلویرا سـابقه حضور در سـری )B( برزیل را دارد و آخریـن تیم او، 
ویال نووا بـود که ایـن مدافـع 1۹0 سـانتی متری در قلب خـط دفاعی 
آن حضوری ثابت داشـت. البتـه که ویال نـووا با حضـور در قعر جدول 
رقابت هـا روزهـای خوبـی را در دسـته دوم رقابت هـای باشـگاهی 
برزیل سـپری نمی کند و کاندیدای نخسـت سـقوط به دسـته پایین تر 

به شـمار مـی رود.
سـپاهان اولین مقصـد خارجـی رناتـو داسـیلویرا اسـت، چرا کـه این 
مدافع برزیلی از همان روزهای نخسـت دوران فوتبالی اش در سـطوح 
مختلف فوتبـال برزیل بـه میدان رفتـه و حاال در چالشـی جدیـد باید 

در لیگ ایـران زیرنظـر ژوزه مورایـس بازی کنـد. با جذب داسـیلویرا 
و دانشـگر و البتـه تمدیـد قـرارداد بـا مهـدی زاده و نژادمهـدی، حاال 
دغدغـه کادرفنـی سـپاهان بـرای چینش خـط دفـاع میانـی برطرف 
شـده و ژوزه مورایـس دسـت بـازی بـرای انتخـاب بازیکـن در ایـن 

پسـت دارد.
رناتـو داسـیلویرا بعـد از الویـس کامسـوبا و مانوئـل فرناندز، سـومین 
خریـد خارجـی سـپاهانی ها در بـازار تابسـتانه اسـت و حـاال 
طالیی پوشـان تنها سـهمیه خرید یـک بازیکن خارجی دیگـر را دارند 
که باید دیـد در فاصلـه دو هفته تا آغاز فصـل جدید لیگ برتـر فوتبال 
ایران، کـدام بازیکـن به جمع شـاگردان مورایـس اضافه خواهد شـد. 
گفتنـی اسـت کـه کامسـوبا بـا توجـه بـه پاسـپورت اسـترالیایی اش، 
سـهمیه آسـیایی محسـوب می شـود و سـهمیه خرید بازیکن خارجی 

)غیـر آسـیایی( بـرای طالیی پوشـان محفوظ اسـت.

معــاون ورزشــی تفریحــی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان از آغــاز بــه کار یــک طرح 
پژوهشــی پیرامــون فعالیت هــای ورزشــی ســالمت 

ــر داد. محــور در اصفهــان خب
احســان بعیــدی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: ایــن طــرح 
ــور  ــر حض ــر س ــه ب ــی ک ــایی موانع ــتای شناس در راس
مــردم در ورزش هــای ســالمت محــور وجــود دارد، 
انجــام می شــود و براســاس آن کلیــه پژوهش هــای 
ــا محوریــت شناســایی شــاخص ها،  10 ســال گذشــته ب
ــوع از  ــن ن ــهروندان در ای ــارکت ش ــع مش ــل و موان دالی

ــد. ــد ش ــردآوری خواه ــی گ ــای ورزش فعالیت ه

او افــزود: بــه دنبــال انجــام ایــن طــرح پژوهشــی قــرار 
اســت راهکارهــای افزایــش انگیــزه بــرای حضــور 
شــهروندان در فعالیت هــای ورزشــی ســالمت محــور و 

ــود. ــام ش ــود آن انج ــرای بهب ــزی ب برنامه ری
بعیــدی بررســی میــزان تأثیــر برنامه هــای ورزش 
همایش هــای  کوهگشــت ها،  ماننــد  همگانــی 
پیــاده روی و برنامه هــای خانوادگــی در ایــن طــرح 
ــر  ــت و خب ــم آن دانس ــای مه ــی را از بخش ه پژوهش
داد: پــس از بررســی میــزان مشــارکت، راه هــای 
 ارتقــای کیفیــت ایــن برنامه هــا نیــز بررســی

خواهد شد.

معــاون ورزشــی تفریحــی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ــم  ــکات مه ــر ن ــان از دیگ ــهرداری اصفه ــی ش ورزش
در ایــن طــرح را پایــداری حضــور شــهروندان در 
فعالیت هــای ورزشــی ســالمت محور دانســت و 
گفــت: از ایــن طریــق راهکارهــای حضــور منظــم 
ــای  ــتر فعالیت ه ــذاری بیش ــرای تاثیرگ ــهروندان ب ش

ورزشــی بــه دســت می آیــد.
او خاطرنشــان کــرد: ایــن طــرح پژوهشــی بــا همــکاری 
معاونــت ورزشــی تفریحــی ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
ورزشــی و معاونــت برنامه ریــزی و پژوهــش شــهرداری 

اصفهــان در حــال انجــام اســت.

»رناتو داسیلویرا« مدافع 30 ساله برزیلی با سپاهان بست

خط دفاع سپاهان 1۹۰ سانتیمتر بلندتر شد
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