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مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان مطرح کرد:

کمبود سرویس مدارس مهم ترین چالش سال تحصیلی

Top 10 Biggest Shopping Malls In The World 2022
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چهار طاقی جهانی نیاسر از عمران نجات یافت!

نجات بنای باستانی
3

 یکی از روش های جلوگیری از مهاجرت های  
بی رویه روستاییان به شهرها ایجاد شغل مناسب 
عالوه بر رونق کشاورزی و دامداری و صنایع دستی 
ایجاد مکان های توریستی و گردشگری است که 
عالوه برجذب توریست منبع مالی و اقتصادی 
خوبی برای روستاییان محسوب می شود. این 
در حالی است که بسیاری از روستاها با داشتن 
بافت قدیمی که میراث باقی مانده از نیاکان خود 
موردتوجه کمتری قرارگرفته است و می توانند با 

احیا، مرمت و نگهداری ازآن ها عالوه بر درآمدزایی 
برای روستاییان پتانسیل مناسب برای جذب 
توریست ها و گردشگران داخلی و خارجی باشند. 
بسیاری از روستاهای شمالی با موقعیت ییالقی 
و بافت باارزش هرساله در جذب توریست ازلحاظ 
اقتصادی ایجاد شغل برای روستاییان باارزش شدن 
زمین های مسکونی و ایجاد مکان های مناسب برای 
گردشگران خود بخشی ازرونق اقتصادی کشور 
هستند و درروستاهای کویری با بافت سنتی داشتن 

قلعه ها و چشمه ها و آب انبارهای قدیمی عالوه 
برزنده نگه داشتن میراث نیاکان محیطی جذاب تر 
برای ساکنین روستاها به حساب می آیند وبا توجه 
به موقعیت های آب وهوایی متنوع بافت قدیمی در 
شمال جنوب و شرق کشورمان درمناطق روستایی 
می توان بهترین کشوردرجذب توریست بود؛ بافت 
فرسوده و بناهای قدیمی روستایی فرصت مغتنم 
صنعت گردشگری هستند اما این مقوله برای 

مدیران نادیدنی است و برای توریست ها جذاب.

 امیر رضا کشانی
سرمقالـــه
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بافت فرسوده و بناهای قدیمی روستایی فرصت مغتنم صنعت گردشگری؛

جذاب برای گردشگرها و مغفوِل مدیران
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تأثیر سیاست های پولی بربازارسرمایه و بازارهای مالی پررنگ تر از همیشه است؛

مــــــرداِد
منفـــــی!

مرگ، پایان کار ایمن ظواهری جراح مصری و تئوریسین تروریست ها؛

 رهبر القاعده
کشته شد

تشریح دالیل ناکامی بزرگ در جبهه عربی-عبری؛

 ناتوی خاورمیانه علیه ایران
ایده ای که ُمرده زاده شد
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی:

 اعضای هیات تحقیق و تفحص
از عملکرد شستا انتخاب شدند

چهره روز

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ارائه گزارش 
هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام:

افزایش سرمایه به منظور سرمایه گذاری 
در حوزه های زیرساختی است
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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ارائه گزارش هیأت مدیره به 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش 

سرمایه برای سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ گفت ...

صفهان
منبع: اخبار ا

مزایده امالك تملیکى مدیریت بانک کشاورزى - مرداد ماه
مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد امالك تملیکى خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با  بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده 2001003560000003 به صورت الکترونیکى به فروش برساند.

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/06/06-ساعت 8 تاریخ بازدید: تا 1401/05/20 ساعت 12  مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/05/26-ساعت 12  زمان انتشار در سایت : 1401/05/13-ساعت 8 
زمان اعالم به برنده:  06/09 /1401 ساعت 9   زمان بازگشایى: 1401/06/07-ساعت 10  

* ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد:
1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایى پاکت ها، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده 

در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.   امالك فوق تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ندارد و امکان فروش نقد و اقساط نیز وجود دارد.  اطالعات تکمیلى امالك مذکور در سامانه ستاد موجود است.

امالك  مزایده مرداد ماه (1401)

  شماره نام شعبه ردیف
  وضعیت ملک    شرایط پرداخت     قیمت پایه  اعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتى آدرس ملکپرونده   

گلپایگان خیابان اردیبهشت به طرف اسفرنجان کوچه 4399گلپایگان 1
یازده سهم مشاع از چهل و پنج 4572/2ده مترى بوستان کد پستى 8771798149

  تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک نقد و اقساط   6,350,000,000 3910670دامدارى سهم 
ندارد  

4042دولت آباد 2
کرمان خیابان طالقانى کوچه 11 بن بست اول سمت 
چپ منزل آخر سمت راست پالك 356 کدپستى 

7613915788
پنجاه و هفت سهم مشاع  از نود و 310 اصلى

  تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک نقد و اقساط   9,850,312,500 225175مسکونى شش سهم 
ندارد  

بوستان 3
دو و نه دهم دانگ مشاع از 146/2548کرج شاهین ویال خیابان ششم شرقى پالك 318813سعدى 

نقد و اقساط   92,800,000,000 445-آپارتمان ششدانگ 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک 
ندارد و پالك با حفظ و صلح کلیه حقوق بانک در پرونده کالسه 01001470 شعبه 38 

شوراى حل اختالف کرج به فروش مى رسد.  

نائین بلوار دکتر حسین فاطمى جنب دانشگاه آزاد هتل 1122نایین 4
سى و یک نیم حبه مشاع از   هفتاد 4430/578گل نرگس 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک نقد و اقساط   104,706,043,750 49613400هتل دو حبه
ندارد 

یک و سى و سه دانگ مشاع از 76/297امتداد جاده شهرضا بعد از سه راه مبارکه دشت مهیار 3844شهرضا 5
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک نقد و اقساط   35,926,226,000 3125002201,58مرغدارى ششدانگ

ندارد. 

جاده اصفهان شهرضا بعد از افتخاریه دشت مهیار جاده 5813شهرضا 6
پنجاه و یک صدم دانگ از 76/61ایران سرسبز 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک نقد و اقساط   27,815,568,464 -780000مرغدارى ششدانگ 
ندارد. ملک بدون مرغدارى ارزیابى گردیده است  

اصفهان خیابان مهر خیابان مهران پالك 18 طبقه دوم تیران7
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک نقد و اقساط   56,000,000,000 176-آپارتمان ششدانگ 11750/34کد پستى 8158968988

ندارد. 

خیابان مشتاق سوم(سلمان فارسى) خیابان مهر آبادتیران8
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک نقد و اقساط   56,100,000,000 124/65-آپارتمان ششدانگ 15193/1381 بن بست شکوفه مجتمع مسکونى هدیه واحد شماره 12 

ندارد. 

اصفهان خیابان بازارچه خیابان الله غربى کوچه علیخانى تیران 9
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک نقد و اقساط   32,897,000,000 117/49-آپارتمان ششدانگ 11704/63نبش کوچه آناهیتا ساختمان آئین طبقه دوم شرقى 

ندارد. 

256/1قریه شهرضا جاده هوك 2166شهرضا 10

پنج و سه چهارم حبه مشاع به 
انضمام ثمنیه اعیانى پنجاه- 

شصت و چهارم حبه مشاع از 72 
حبه 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک نقد و اقساط   15,196,164,000 -174644باغ
ندارد. 

یک دو دهم حبه مشاع از هفتاد 256/1قریه شهرضا جاده هوك 2166شهرضا 11
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک نقد و اقساط   19,666,500,000 -280950باغو دو حبه 

ندارد. 

زرین شهر نوگوران خیابان اصلى کوچه شهید حسن کرمى 6941زرین شهر 12
شانزده سهم مشاع از هفتاد و دو 697/1821انتهاى بن بست اول سمت چپ

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک نقد و اقساط   5,151,200,000 1023/41265مسکونى سهم 
ندارد. 

pwa.agahinaslefarda.ir
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قابل توجه شهروندان 
گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شدن مدارك 
شناسایى خود ممکن 
است شما به عنوان 

مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى 

نوبت اول

شناسه 
آگهى:1360642



در شـــهر

Isfahan News
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بازیکـن تیم فوتبـال ذوب آهـن گفت: 
در ورزش نمی تـوان قـول داد، امـا 
تـاش می کنیـم جـز ۳ تیـم برتـر 
باشـیم، شـاکله تیـم حفـظ شـده و 
همیـن گام محکـم رو بـه جلـو بـرای 

ذوب آهـن اسـت.
آرمـان قاسـمی در گفت وگو با ایسـنا، 
با تأکید بـر عزم جـدی گاندوهـا برای 
جایگاه هـای بـاالی جـدول، اظهـار 
کرد: امسـال نسـبت بـه سـال ها قبل 
زودتـر تمریناتمـان را شـروع کـرده و 
جـز اولیـن تیم هایـی بودیـم کـه تیم 
را بستیم. شـرایطمان نسـبت به فصل 
قبل کـه حـدود ۱۴ تغییـر ایجاد شـد، 
قطعـًا بهتـر خواهـد بـود. در فوتبـال 
نمی تـوان قـول داد، امـا قطعـًا رتبـه 
بهتـری نسـبت به فصـل قبل کسـب 
خواهیـم کـرد و سـعی می کنیـم جز ۳ 

تیم نخسـت باشـیم.
وی افـزود: ذوب آهـن در سـال های 
اخیر به دلیل برخی مشـکات نوسـان 
زیادی داشـت، اما امسـال با حفظ کادر 
فنی و شـاکله اصلی قـدم رو بـه جلو و 
محکمـی را برداشـتیم. بازیکنـان مـد 
نظـر سـرمربی تـا حـد زیـادی جـذب 
تیم شـده و شـاید ۲ یا ۳ نفـر دیگر هم 

به تیـم اضافـه خواهند شـد.
بازیکـن تیـم فوتبـال ذوب آهـن در 
خصـوص شـرایط نقـل و انتقـاالت 
لیـگ امسـال، توضیـح داد: برخـی 
تیم هـا هزینه هـای هنگفتـی کـرده و 
وارد لیگ شـده اند. باید در نظر داشـته 
باشـیم که اگـر بخواهیم سـطح کیفی 
لیگ بـاال بـرود، بایـد سـرمایه گذاری 
بهتـری انجام شـود. ورزش مـا عمومًا 
دولتی اسـت و دسـت بال تیم هـا برای 
هزینه بـاز نیسـت پـس بایـد هدفمند 

هزینـه کنیـم.
قاسـمی اظهـار کـرد: در لیگـی کـه 
 VAR حدود ۵ سـال اسـت از سیسـتم
محـروم بـوده و نتایـج بازی هـا بـا 
رقـم  داوران  سـهوی  اشـتباهات 
از  صحبتـی  نمی تـوان  می خـورد، 

سـقف قـرارداد کـرد.
مسـابقات  بـرای  داد:  ادامـه  وی 
بین المللـی و جـام جهانـی صحبـت 
پیرامـون اسـتفاده از کمـک داور 
رباتیـک مطرح شـده، اما مـا همچنان 
درگیـر داوری ویدیویـی و برنامه های 
تلویزیونـی هسـتیم تـا حقـی از تیـم 
ضایع نشـود کـه در نهایت بـاز هم این 
اتفاق فصـل گذشـته بـرای ذوب آهن 
رخ داد و فریـاد مـا بـه جایـی نرسـید.

ایـن مدافـع ذوب آهـن بـا اشـاره بـه 
آسـیب های اشـتباهات داوری بـرای 
توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح  تیم هـا، 
بـه هزینه هایـی کـه در فوتبـال مـا 
می شـود، اگر بـه باشـگاه اختیـار داده 
شـود، اغلـب می تواننـد از پـس هزینه 
VAR بربیاینـد. امیـدوارم هرچه زودتر 
ایـن اتفـاق بیفتـد، تـا نتایـج بـه طور 

عادالنـه در زمیـن رقـم بخـورد.
قاسـمی همچنین درباره تغییرات کادر 
فنی ذوب آهـن در فصل جدیـد، نوری 
و حدادی فـر را دو نفـر از بهترین هـای 
تاریخ فوتبـال ایـران دانسـت و گفت: 
در چنـد سـال اخیـر کسـی نتوانسـته 
جایگزیـن ایـن دو بازیکـن تاریخ سـاز 
شـود. حضور آن هـا قطعـًا بـه روند رو 
به جلـو ذوب آهـن کمک خواهـد کرد 
و بـا تفکـر قهرمانی کـه دارنـد، تیم را 

به بـاال جـدول سـوق دهند.

می خواهیم جز ۳ تیم 
برتر باشیم

بازیکنتیمفوتبالذوبآهن:

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: امروز مهمترین 
چالش برای این نهاد کمبود سرویس مدارس در سال تحصیلی 

جدید است.
محمدرضا ابراهیمی در جلسه هم اندیشی و هم افزایی سرویس 

مدارس، اظهار کرد: برای درک حساسیت موضوع سرویس 
مدارس کافی است یک لحظه شهر را در زمان بازگشایی مدارس 
بدون سرویس مدارس تصور کنیم، به طور حتم با گره های کور 

ترافیکی سنگینی مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه سرویس مدارس در حکم یک کاس سیار برای 
دانش آموزان است، ادامه داد: توجه ویژه به مباحث فرهنگی در این 
عرصه بسیار حائز اهمیت است که نباید از دید نظارتی شرکت های 

حمل ونقلی دور بماند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: خانواده ها 
جان فرزندان خود را به ما امانت می سپارند، پس سرویس های 
مدارس، رانندگان و شرکت های حمل و نقل باید امین باشند، زیرا 

امانت های الهی را در اختیار دارند.
وی با بیان اینکه سامت جسمی و روحی دانش آموزان توأمان 

مهم است، گفت: باید عنایت ویژه ای در این زمینه داشته باشیم، 
بنابراین در ابتدا شرکت های حمل و نقل انتظارات خود را کامل 
به راننده بیان کنند و در صورت قبول مسئولیت، در طول مسیر 
خدمت رسانی رانندگان، از نظارت های دوره ای و نظارت بالینی 

غافل نشوند.
ابراهیمی تاکید کرد: امروز مهمترین چالش آموزش و پرورش 
کمبود سرویس مدارس است، اما معتقدیم نبود سرویس مدارس 
بهتر از سرویسی است که شرایط قبول مسئولیت و امانت را از 
جنبه های مختلف ندارد، چرا که ممکن است سامت جسمی و 

روحی دانش آموزان متأثر از آن خدشه دار شود.
وی خاطرنشان کرد: کمیت موضوع مهمی است و باید تاش کرد 
کمبودها را جبران کنیم، اما کیفیت موضوعی است که نمی توان 

نسبت به آن بی تفاوت بود.

مدیرکلآموزشوپرورشاستاناصفهانمطرحکرد:

کمبود سرویس مدارس مهم ترین چالش سال تحصیلی  

رییس پلیس آگاهـی فرماندهی انتظامی اسـتان اصفهان گفت: 
مراکز و کارگاه هـای غیرمجاز خرید و فروش ضایعات در اسـتان 
بـه سـبب آنکـه زمینـه افزایـش سـرقت و سـارقان را فراهـم 

کرده انـد، نیازمنـد سـاماندهی فوری اسـت.
سـرهنگ حسـین ترکیـان افـزود: بسـیاری از سـارقان ُخـرد، 
از فضـای ضایعـات فروشـی های غیـر مجـاز بـرای فـروش 
ایـن  از  بسـیاری  و  اسـتفاده می کننـد  اجنـاس سـرقتی 
ضایعات فروشـی های غیرمجاز در حاشـیه شـهرها دایر هسـتند 
و با ایجـاد ناامنـی موجـب نارضایتی شـهروندان سـاکن در این 

مناطـق شـده اند.
رییس پلیـس آگاهی اسـتان اصفهـان افـزود: ایـن کارگاه ها به 
عنـوان مالخر اموال سـرقتی موجب شـده اسـت که معتـادان یا 
افراد سـابقه دار با سـرقت از معابر و سـاختمان های نیمه کاره به 

راحتی اقـدام به فـروش اجناس سـرقتی خـود کنند.
وی با بیـان اینکه در بررسـی های صـورت گرفته برخـی از این 
ضایعـات فروشـی های بـدون مجوز، بـه توزیـع و فـروش مواد 
مخدر نیز اقـدام می کننـد، گفت: شناسـایی ایـن اماکـن و افراد 

همواره در دسـتور کار پلیس اسـتان قـرار دارد.
سـرهنگ ترکیـان افـزود: تـا وقتی کـه ایـن مالخـران در قالب 
خریـد و فـروش ضایعـات در جامعـه فعالیـت داشـته باشـند 
همچنان شـاهد سـرقت های ُخرد از سـوی افراد معتاد هسـتیم 
که بـرای تأمیـن هزینـه زندگـی و مـواد مصرفی خود دسـت به 

ایـن گونـه سـرقت ها می زننـد.
وی تصریـح کرد: ایـن در حالیسـت که اگـر مالخران بـه عنوان 
یکـی از عوامـل اصلـی چرخه سـرقت ریشـه کـن شـوند افراد 
معتاد هـم جایی بـرای فروش امـوال مسـروقه خود پیـدا نکرده 

و بنابـر ایـن انگیزه خـود بـرای سـرقت را از دسـت می دهند.
رییس پلیـس آگاهی اسـتان اصفهان از متولیان سـاماندهی این 
مراکز از جمله شـهرداری درخواسـت کرد که نسـبت به بررسی 
وضعیـت ایـن کارگاه هـا و نظـارت جـدی بـر آنهـا وارد عمـل 

شـوندتا فرصت بـرای افراد مجـرم فراهم نشـود.
وی یادآور شـد: در عین حال پلیـس بصورت مسـتمر طرح های 
عملیاتـی ذوالفقـار را بـا هـدف ارتقـای امنیـت اجتماعـی و 
پاکسـازی نقـاط آلـوده و جـرم خیـز را بمنظـور برخـورد بـا این 

گونـه متخلفـان در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت.
سـرهنگ ترکیـان بـا تاکیـد بـر اهمیـت اجـرای ایـن گونـه 
طرح ها در پیشـگیری از وقوع جـرم در جامعه گفت: شـهروندان 
می تواننـد بـا اطـاع مـوارد مشـکوک بـه مرکـز فوریت هـای 

پلیسـی ۱۱۰، پلیـس را در ایـن امـر مهـم یـاری دهنـد.

رییسپلیسآگاهیاصفهان:

مراکز خرید و فروش ضایعات در اصفهان نیازمند ساماندهی است

فرهاد حیـدری روز سه شـنبه در گفت و گو بـا خبرنـگار ایرنا افـزود: در زمان 
حاضر نیـز ۳۵ پد فرود بالگرد اورژانس پیش بیمارسـتانی در اسـتان اصفهان 

جانمایی شـده که هنـوز به بهره بـرداری نرسـیده اند.
وی با اشـاره به اینکه تعـدادی پد بالگـرد اورژانس ۱۱۵ نیـز در نقاط مختلف 
اسـتان در حال احداث اسـت ادامه داد: هزینـه احداث این پدها اغلب توسـط 

شـهرداری ها و خیران حوزه سـامت تأمین می شـود.
سرپرسـت اورژانس پیش بیمارسـتانی اصفهان تصریح کرد: متوسط هزینه 

مورد نیاز برای سـاخت هر پد بالگـرد ۵۰۰ میلیون تومان اسـت.
وی دربـاره ویژگی هـای الزم بـرای نقـاط قابل احداث پـد بالگـرد اورژانس 
اظهارداشـت: حداقـل مـکان الزم بـرای راه انـدازی ایـن پدهـا زمینـی به 
مسـاحت ۴۰ مترمربع در ۴۰ مترمربع است که در شـعاع ۲۰۰ متری آن نباید 

هیچ سـاختمان یا مانعی برای برخاسـتن و نشسـتن باشـد.
حیـدری عنـوان کـرد: تمرکـز و فراوانـی پدهـای بالگـرد اورژانـس پیـش 
بیمارسـتانی به ترتیـب در منطقـه شـرق اصفهان، شـاهین شـهر و میمه و 

شـهرضا بیـش از سـایر نقاط اسـتان اسـت.
•سـقفریالیبیمهسـامتدرمراکزفیزیوتراپـیاصفهان

برداشتهشد
مدیرکل بیمه سـامت اصفهان گفت: بـا تصویب کمیته فنی ایـن اداره کل 
از ابتـدای مرداد ماه جاری، پذیرش بیمه شـدگان سـازمان بیمه سـامت در 

مراکز فیزیوتراپـی بدون سـقف ریالی انجام می شـود.
محمدحسـین صفاری روز سـه شـنبه در گفـت و گـو با ایرنـا با بیـان اینکه 
مدیریـت بیمه سـامت می کوشـد تا سـطح دسترسـی مـردم بـه خدمات 
پزشـکی بیشـتر شـود افزود: در راسـتای برقـراری عدالـت در دسترسـی به 
خدمات بـا کیفیـت درمانـی و تعالـی نظـام سـامت، ایـن اداره کل در گام 
نخسـت سـقف ریالی کلیـه مؤسسـات فیزیوتراپـی اسـتان را حـذف کرد.

وی خاطرنشـان کرد: این اقدام با هدف افزایش سـطح دسترسـی و تسهیل 
در پذیرش و ارائه خدمات بیشـتر به بیمه شـدگان سـازمان بیمه سـامت و 

تعامل و همکاری بـا مراکـز فیزیوتراپی طرف قرارداد انجام شـده اسـت.
مدیرکل بیمه سـامت اصفهـان اظهـار داشـت: ایـن اداره کل بـه صورت 
ماهیانـه ۱۴ هـزار سـند فیزیوتراپـی بیمـه شـدگان را پذیرش و رسـیدگی 
می کنـد و بیـش از چهـار میلیـارد و ۳۰۰ میلیـون ریـال بـرای خدمـات 

فیزیوتراپـی بیمـه شـدگان در اسـتان اصفهـان پرداخـت می شـود.
وی اضافه کرد: ۲۵۰ موسسـه فیزیوتراپی در اسـتان اصفهان طـرف قرارداد 

با بیمه سـامت اسـتان هستند.
•مراسمشـیرخوارگانحسـینیدرچهارباغاصفهانبرگزار

د میشو
 دبیر قرارگاه فرهنگی جهاد تبیین اصفهان از برگزاری مراسـم شیرخوارگان 
حسـینی در روز جمعه ۱۴ مرداد در محور فرهنگی چهارباغ اصفهان خبر داد.

حجت االسـام والمسـلمین حسـن بابایی در گفت و گو بـا ایرنا افـزود: این 
مراسـم از سـاعت ۸ صبح آغاز و تـا سـاعت ۲۲: ۳۰ بـا حضور آیت اهلل سـید 
ابوالحسـن مهدوی امـام جمعه موقـت اصفهـان و عضو مجلـس خبرگان 

رهبـری برگزار می شـود.
وی اظهار داشـت: مراسم شـیرخوارگان حسـینی هرسـاله به همت مجمع 
جهانـی شـیرخوارگان حضرت علـی اصغـر )ع( و هیـأت رزمنـدگان برگزار 
می شـود که امسـال مکان برگـزاری در محـور فرهنگی چهاربـاغ اصفهان 

اسـت.

سرپرسـتاورژانـسپیشبیمارسـتانیاصفهان
گفت:تاکنـون۱۹پدبالگـرداورژانـسهواییدر
اسـتانبـهبهرهبرداریرسـیدهاسـتکـهانتقال
بیمـارانومصدومـانازایننقاطانجاممیشـود.

اصفهان دارای ۱۹ پد بالگرد 
اورژانسی است

سرپرستاورژانسپیشبیمارستانیاصفهان:

گزارش

گفـت:  باستان شـناس  یـک 
بی توجهـی و نامهربانی هـا تیشـه 
بـر ریشـه نیمه جـان حمـام تاریخـی 
احمدآباد اصفهـان می زند، حمامی که 
روزگاری عاملی بـرای پاکیزگی مردم 
یک منطقـه بـود، امـا امـروز از نفس 
افتـاده و به حال خود رهاشـده اسـت.

عقیـل عقیلـی دراین بـاره بـه ایسـنا 
گفـت: حمـام تاریخـی احمدآبـاد در 
محلـه قدیمـی جوی آبـاد )گیوآبـاد( 
اصفهـان در مـرز بیـن سـکونت گاه 
امروزی مـردم جوی آبـاد و زمین های 
کشاورزی این محل قرارگرفته است؛ 
جایـی کـه نزدیک تریـن مـکان بـه 
منبـع آب برای تـازه بـودن آب حمام، 
بـا فاصلـه ای نه چنـدان دور از محـل 
سـکونت مـردم و خرابه هـای قـاع 
به جامانـده از گـذر تاریـخ بـرای 
دسترسـی بهتر و برای تخلیه خروجی 
آب حمـام و در مجـاورت آب نزدیـک 
بـه محـل کار کشـاورزان روسـتا قرار 
داشـته اسـت و از ایـن نقطـه بـا یک 
پیـاده روی کوتـاه و طی مسـیر تقریبًا 
۲ کیلومتـری از طریـق کوچه باغ هـا 
به جانب شـمالی محوطه کوه آتشگاه 

اصفهـان خواهیم رسـید.
ایـن باستان شـناس بـا بیـان اینکـه 
بی تردیـد محلـه احمدآبـاد در دوران 
اسـامی ماننـد دیگـر مناطـق و 
محاتـی کـه در شـهر اصفهـان در 
طـی قـرون اسـامی نـام خـود را 
متأثـر از نـام افـراد َخّیـر یـا ثروتمنـد 
یـا بانـی سـاخت یـک مـکان گرفته 
اسـت، افزود: بر اسـاس کتـاب تاریخ 
اصفهـان نوشـته حـاج میـرزا حسـن 
خان جابری انصـاری در صفحه ۴۲۲ 
و در بخـش جغرافیای شـهر و نواحی 
می تـوان فهمـی بهتـر از تقسـیمات 
زمین هـای زراعـی در ایـن ناحیـه از 
شـهر اصفهان داشـت. بر این اساس، 
تأمین کننـده آب محلـه احمدآبـاد، 
مادی جرِوکان بـوده که به ۷۲ سـهم 
تبدیل می شـده اسـت ازجملـه اینکه 
۲۳ سـهم متعلق به باغ برج جروکان، 
یـک سـهم محلـه وازی، ۱۴ سـهم 
محلـه احمدآباد و ۶ سـهم آشنِسـتان 

تعلق داشـته اسـت.
 عقیلـی تصریـح کـرد: همچنیـن 
سیروس شـفقی در کتاب »جغرافیای 
اصفهـان با اشـاره به اینکـه تغییر مرز 
قریه هـا در اصفهـان بـر اسـاس آب و 

جوی هـا بـوده اسـت آورده کـه ایـن 
زمین ها اگر از یک روسـتا باشـند باید 
متعلـق بـه منطقـه جوی آبـاد قدیـم 
تـا جـرِوکان باشـند، ضمـن اینکـه 
زمین های کشـاورزی بر اسـاس نظام 
آبیاری به دسـت خوانین و زمین داران 
در اصفهان تقسـیم بندی شده و حدود 
آن ها تقریباً به این صـورت تفکیک و 

تعیین شـده اسـت.
 او افـزود: احـداث بـاغ ویـا در جبهه 
غربی حمام، جـاده خاکِی ایجادشـده 
براثر عبور و مرور در مجاورت شـرقی 
ایـن محل و شـخم زنی زمیـن زراعی 
در جبهـه جنوبی ایـن بنـای تاریخی 
بـدون توجـه بـه حریـم و عرصـه 
بقایـای ایـن اثـر کـه احتمـااًل قدمت 
آن به دوران پیـش از قاجار و یـا اوایل 
قاجار تعلـق دارد، دالیل اصلـی برای 
تخریـب تدریجـی ایـن اثر هسـتند. 
حمـام تاریخـی احمدآبـاد در شـرایط 
مناسـب حفاظتـی قـرار نـدارد و بوی 
مشـمئزکننده برخاسـته از الشه های 
پراکنـده حیوانات، انبوهی از سـرنگ، 
سرسـوزن و ضایعـات مختلـف و 
وجود حصـاری با بلـوک سـیمانی بر 
اطرافـش وضعیت کنونـی ایـن بنا را 
تشـریح می کند و آن را به گورسـتانی 
متعفـن بـرای زنده به گـور کردنـش 
تبدیـل کـرده اسـت؛ ضمـن اینکـه 
بخش هایـی از دیـوار بـاغ مجـاور و 
دیـوار بلوکـی آن با تعرض بـه عرصه 
و حریم ایـن اثـر، روی بدنـه و اجزای 
معمـاری ایـن حمـام احداث شـده اند 
که بـا یـک بررسـی سـاده می تـوان 
آثار تنبوشـه های سـفالین یا لوله های 
تاریخی انتقـال آب به حمـام را در زیر 
دیواره بـاغ تازه تأسـیس دنبـال کرد.

عقیلـی یـادآور شـد: بـا نگاهـی بـه 
ادبیات اسـاطیری و متـون دوره میانه 
می تـوان ریشـه تاریخـی اسـاطیری 
یا احتمـااًل نزدیک تـری بـرای کلمه 
»جوی آبـاد« در نظـر گرفـت کـه آن 
واژه نیز نام یکـی از جنگجویان دالور 
در نبردهـای ایـران و تـوران از دوران 
کیـکاووس و کیخسـرو در شـاهنامه 
اسـت؛ اما واژه »گیو« از چه ریشـه ای 
نشـئت می گیرد؟ با اسـتناد به تحلیل 
معصومه باقری، اسـتادیار گـروه زبان 
و ادبیات فارسـی دانشگاه شهید باهنر 
کرمـان به طـور خاصـه از تغییـر و 
تحوالتـی کـه بـرای واژه »ویـو« 

ایجادشـده اسـت، در مراحلـی کـه در 
زیـر بـه آن هـا اشـاره کرده ایم، بـه نام 

»گیـو« خواهیم رسـید.
او ادامه داد: در داستان های اساطیری، 
»وایو«، »ویو« یـا ایزد دیگـری با نام 
»واته« از ایزدان هندوایرانی هسـتند، 
»وایـو« ایزد َجـو و تجسـمی از فضا و 
باد اسـت، بـادی دوگانه، بـادی که در 
ابر بـاران زا زندگی به ارمغـان می آورد. 
 »Vā« از ریشه اوستایی »Vaiiu« واژه
به مفهوم وزیدن گرفته شـده اسـت.

ایـن باستان شـناس اضافـه کـرد: در 
مناجات نامه زرتشـتیان نوشته »آلِمت 
هینتز« آمده اسـت که راه »ویـو« راه 
مـرگ اسـت و از او بـا نام ایـزد جنگ 
یادشـده اسـت، اما »نیبرگ« بـر این 
بـاور اسـت کـه »وایـو« روزگاری در 
سرزمین شـرقی از برترین ایزدان بوده 
اسـت تا جایی کـه ایـزد زندگی بخش 
بـوده کـه از میتـرا و اهورامـزدا نیـز 
مقامـی واالتـر داشـته امـا به آرامـی 
شـخصیت او رنگ باختـه و مقـام وی 
تنـزل پیـدا می کنـد، دم و روح جهان 
هستی اسـت، ایزد مرگ آفرین است، 
بادی اسـت کـه در طوفـان، مـرگ را 

نصیـب اشـخاص می سـازد.
 عقیلـی بـا بیـان اینکـه در سـاخت 
دیوارهـای ایـن حمـام بیشـتر از آجر 
بـا انـدودی از شـفته آهک اسـتفاده 
کرده انـد، به طورکلـی بـرای سـاخت 
شـالوده، کف سـازی، احتمـااًل حوض 
که در زیـر آوار و نخاله ها مدفون شـده 

اسـت و ٌکنج ها از سـنگ استفاده شده 
است، خاطرنشـان کرد: دیوارسازی ها 
و تیغه هـای سـقف بـا بهره گیـری از 
همچنیـن  ساخته شـده اند،  آجـر 
مات کاه گل و خشـت نیز در سـاخت 
قسـمت هایی از سـقف، دیوارهـا و 
برخی فضاهای جانبی مشـهود است. 
متأسـفانه سـایر بخش هـای حمـام 
در حیـن سـاخت بـاغ، دیوارکشـی به 
دور آن، خیابان کشـی و تردد ماشـین 
و احشـام از بیـن رفتـه و تنهـا بخش 
کوچکی از آن اثر که بخشـی از هویت 
و شناسـنامه تاریخی_ فرهنگی مردم 
این منطقـه بـوده امـروز در این مکان 

به جامانـده اسـت.
 عقیلی با اشـاره بـه آنچـه از فرهنگ 
اسـتحمام در طـی اعصار اسـامی و 
ادبیـات داسـتانی بـرای ایرانیـان بجا 
مانـده اسـت، گفـت: آثـار جالب توجه 
موجـود از قرن چهـارم هجری قمری 
تـا دوران صفـوی اسـت کـه ایـن 
آثـار نقاشـی و ادبـی، نتیجـه تفکـر و 
خاقیت نویسنده و نقاش در شاهنامه 
فردوسـی، پنج گنج نظامی، ظفرنامه، 
هفت اورنگ و مجلس العشـاق پدیدار 
شـده اند. همچنین با بررسـی منابع و 
مقاله هـای در حـوزه پیش از اسـام و 
نگاهی بـه آثـار آن دوران و آیین های 
پیـش از اسـام درمی یابیم کـه پاکی 
و پاکیزگـی نـزد ایرانیـان باسـتان 
موضوعـی حائـز اهمیـت بوده اسـت 
به طوری کـه در اثـری ماننـد اوسـتا، 

آبان َیشـت یکی از یشـت های کتاب 
مقدس اوسـتا به ایزد آب »اردویسـور 
آناهیتـا« پیشـکش شـده اسـت، بنـا 
بـر بخش هایـی از کتـاب بُنَدِهشـن، 
آب پـس از آسـمان دومیـن آفریـده 
مادی بوده اسـت: »وی ابتدا، آسـمان 
را پدیـد آورد روشـن و وسـیع شـبیه 
بـه تخم مـرغ، دودیگـر، آب را آفریـد 
بـرای از بین بردن دیِو تشـنگی، سـه 
دیگر، زمیـن مـادی را آفریـد. َچهارم، 
گیـاه، پنجـم، گوسـپند، َششـُوم مرد 
پرهیـزکار و...، دهـم دیوان و سـپس، 

آتـش را آفریـد.«
ایـن باستان شـناس اضافـه کـرد: 
در برخـی منابـع دیـده می شـود کـه 
گرمابـه شـامل ظرفـی بـزرگ بـا نام 
)آبـَزن( بـوده کـه بـرای پیشـگیری 
از آلودگـی آب و به منظـور مقـدس 
شـمردن آن بـه کار می رفتـه اسـت، 
همچنیـن آب را پـس از اسـتحمام 
وارد آب تمیـز نمی کـرده و آن را بـر 
زمیـن می ریخته انـد و یـا به آسـمان 
می پاشـیده اند. »اسـترابون« از آداب 
ایرانیـان و اسـتحمام نکـردن در آب 
جـاری می گویـد و دیگـر اینکـه 
ایشـان در آب جـاری مـردار و آلودگی 
نمی ریخته انـد. همین طـور هـرودت 
و آگاسـیاس از احتـرام به ایـن نعمت 
آسـمانی توسـط ایرانیـان باسـتان و 
تعیین شـرایطی بـرای اسـتفاده از آن 
در منابـع دوران تاریخـی سـخن بـه 

میـان آورده انـد.

حمام تاریخی احمدآباد در حال احتضار
یکباستانشناسمطرحکرد:
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رویداد فرهنگی هنری »ماه تمام« به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سرور و ساالر 
شهیدان امام حسین )ع( و یاران باوفای او، ازسوی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور 

وابسته به جهاد دانشگاهی برگزار می شود.
این رویداد در دو بخش مسابقه ادبی و نمایشگاه با محور شخصیت حضرت اباالفضل 
العباس )ع( با تدبر در سوره مبارکه کافرون برگزار می شود و هدف از این رویداد، استفاده 
از زبان هنر در راستای تقویت مناسبات و تعامات هنری، رسانه ای و تبلیغاتی میان 

دانشگاهیان و نخبگان با محوریت قرآن کریم و سیره زندگانی معصومین )ع( است.
بخش مسابقه ادبی رویداد فرهنگی هنری »ماه تمام« شامل دو بخش شعر )کاسیک، 

سپید و نیمایی( و داستان کوتاه است که در بخش شعر نو شاخص هایی مانند فرم، زبان، 
تصویرپردازی، نظم ارگانیکی، اندیشه، تکنیک و خاقیت موردتوجه است و در بخش 
داستان کوتاه نیز، موضوع و تم، طرح، شخصیت پردازی، گفتگو، فضاسازی، پرداخت، 
لحن داستان و زاویه دید مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه شرکت کنندگان 
در هر دو بخش شعر یا داستان کوتاه می توانند حداکثر ۵ اثر که پیش از این در کتابی 

منتشر نشده و برنده جایزه ملی نیز نشده باشند را به این مسابقه ارسال کنند.
عاقه مندان برای شرکت در نمایشگاه هنرهای تجسمی رویداد فرهنگی هنری »ماه 
تمام« نیز می توانند آثار خود را در رشته های خوشنویسی، نقاشی خط، تایپوگرافی و 

نقاشی ارائه کنند که به غیراز رشته نقاشی، موضوع سایر رشته ها سوره مبارکه کافرون 
است. در این بخش نیز هر شرکت کننده می تواند حداکثر ۵ اثر برای شرکت در 

نمایشگاه ارائه کند و حجم آثار ارسالی باید کمتر از ۲ مگابایت باشد.
شرکت کنندگان در هر دو بخش مسابقه ادبی و نمایشگاه رویداد فرهنگی هنری »ماه 
تمام« تا هفتم شهریورماه فرصت دارند تا آثار خود را ارسال کنند. برگزیدگان این رویداد 
مهرماه سال جاری اعام و از آن ها تجلیل خواهدشد. عاقه مندان برای اطاعات 
بیشتر در مورد شرایط مسابقه ادبی و نمایشگاه رویداد فرهنگی هنری »ماه تمام« 

می توانند به نشانی isqa.ir مراجعه کنند.

برگزاری رویداد 
فرهنگی هنری 
»ماه تمام«

گفت و گو
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شهرستان

Isfahan News

رئیـس کمیته طـب ایرانی کمیسـیون 
بهداشـت مجلـس از بررسـی عملکرد 
و  ایرانـی  حـوزه طـب  در  دسـتگاه ها 
مکمـل در نشسـت ایـن کمیتـه خبـر 
داد و گفـت: متاسـفانه سـوء مدیریت و 
تعـارض منافع اجـازه سـاماندهی طب 

ایرانـی و مکمـل را نمی دهـد.
زهرا شـیخی در تشریح نشست کمیته 
طـب ایرانـی کمیسـیون بهداشـت و 
درمان مجلس شـورای اسالمی، گفت: 
بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع طـب 
حـوزه  علمـی،  ظرفیت هـای  ایرانـی، 
تخصصی طب ایرانی و اسـتقبال مردم 
از رویکـرد علمـی و جایـگاه تخصصی 
ایـن دانـش از معاونت پارلمانـی و امور 
مجلس ریاسـت جمهوری و مسئوالنی 
انقـالب فرهنگـی،  از شـورای عالـی 
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت 
پزشـکی، معاونـت علمـی و فنـاوری 
ریاسـت جمهـوری، جهاد کشـاورزی و 
جهـاد دانشـگاهی دعوت کردیـم تا در 
جریـان عملکرد دسـتگاه های مختلف 
در حـوزه طـب ایرانـی و مکمـل قـرار 
گیریم البته متاسفانه مسـئوالن وزارت 
عالـی  شـورای  و  کشـاورزی  جهـاد 
انقـالب فرهنگـی علیرغـم دعـوت در 

جلسـه حضـور نیافتند.
در  حاضـر  دسـتگاه های  افـزود:  وی 
کردنـد  ارائـه  را  گزارشـی  نشسـت 
و مشـخص شـد کـه کـدام یـک از 
دسـتگاه ها در توجـه بـه ایـن مهم کم 
کاری و کـدام یـک به درسـتی به این 

نپرداختنـد. موضـوع 
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس 
وزارت  چنـد  هـر  داد:  ادامـه  یازدهـم 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی 
متولـی اصلـی حـوزه سـالمت اسـت 
ایـن  در  مختلفـی  دسـتگاه های  امـا 
امـر دخیـل هسـتند و بـا توجـه بـه 
سـند  حـوزه  در  کـه  مأموریت هایـی 
وزارت  بـه  دارویـی  گیاهـان  ملـی 
و  علمـی  معاونـت  و  جهادکشـاورزی 
فناوری سـپرده شـده و در حوزه صنایع 
دارویـی وزارت صمـت وظیفـه دارد اما 
دسـتگاه های  بیـن  هماهنگـی  عـدم 
کـم  و  اسـت  مشـهود  مختلـف 

می شـود. دیـده  کاری هایـی 
شـیخی افـزود: البتـه معتقـد هسـتم 
و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  چـون 
آمـوزش پزشـکی متولـی اصلـی حوزه 
سـالمت اسـت مدیریـت اصلـی ایـن 
موضـوع را بایـد ایـن وزارت بـر عهده 
طـب  شـده  رهـا  وضعیـت  و  بگیـرد 
ایرانی را سـاماندهی کنـد؛ به طور قطع 
حلقه هـای مختلف اقدامـات و کارهای 
بزرگـی در حـوزه طـب ایرانی و مکمل 
و تولیـد گیاهان دارویـی و فرآورده های 
طبیعـی انجـام داده انـد امـا بایـد یـک 
نـخ تسـبیح واحد وجود داشـته باشـد و 
ایـن حلقه های مختلـف را به همدیگر 
وصـل کند و سـاماندهی موضـوع باید 

توسـط وزارت بهداشـت انجـام شـود.

رئیس کمیته طب ایرانی کمیسیون 
بهداشت در تشریح نشست کمیته طب 

ایرانی کمیسیون بهداشت مجلس:

آوار سوءمدیریت و تعارض 
منافع بر سر ساماندهی طب 

ایرانی می ریزد

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

 اخبـار اصفهان  سـخنگوی کمیسـیون اقتصادی مجلـس، گفت: 
۱۵ نفر از نمایندگان در نشسـت امروز کمیسـیون اقتصادی به عنوان 

اعضـای هیـات تحقیق و تفحص از عملکرد شسـتا انتخاب شـدند.
مهـدی طغیانـی در تشـریح نشسـت کمیسـیون اقتصـادی مجلـس 
شـورای اسـالمی ادامه داد: بر اسـاس آیین نامه داخلـی افراد انتخاب 
شـده به عنـوان اعضای هیات تحقیـق و تفحص از عملکرد شـرکت 
سـرمایه گـذاری تأمیـن اجتماعـی )شسـتا( در میـان خـود اعضـای 
هیـات رئیسـه را انتخـاب و بـا حکم رئیس مجلس شـورای اسـالمی 

فعالیـت را آغـاز می کنند.
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلس شـورای اسـالمی، افزود: دسـتور 
کار بعـدی کمیسـیون اقتصـادی انتخـاب و معرفـی کاندیدهـا بـرای 
انتخـاب ناظـران مجلـس شـورای اسـالمی در مجامـع و شـوراهای 
مرتبـط بـا ایـن کمیسـیون بـود کـه شـامل هیـات نظـارت اندوخته 
اسـکناس، شـورای پـول و اعتبـار، شـورای اقتصـاد، هیـات نظـارت 
بـر چـاپ و تحویـل اوراق بهـادار، هیات امنـاء صندوق توسـعه ملی، 
شـورای عالـی اجـرای سیاسـت های کلـی اصـل 44 قانون اساسـی، 

هیـات واگـذاری فعالیت هـا و بنگاه هـای دولتی به بخـش غیردولتی، 
سـتاد مرکـزی مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز، شـورای عالـی مقابلـه 
و پیشـگیری از جرائـم پولشـویی و تأمیـن مالـی تروریسـم، شـورای 
رقابـت، شـورای مرکزی زکات، شـورای فقهی، هیـات مقررات زدایی 
و بهبـود محیـط کسـب و کار، هیـات عالـی نظـارت بر سـازمان های 
صنفـی کشـور، مجمـع عمومی صنـدوق تأمیـن خسـارت های بدنی، 
هیـات امنـای صنـدوق بیمـه حـوادث طبیعـی سـاختمانی و شـورای 

بیمه می شـود. عالـی 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در 
تشریح نشست کمیسیون اقتصادی:

اعضای هیات تحقیق و 
تفحص از عملکرد شستا 
انتخاب شدند

آگهى فراخوان عمومى شناسایى پیمانکاران
 (ارزیابى کیفى)

موضوع فراخوان : احداث سالن ورزشى چند منظوره و ساختمان ادارى امور ورزش مجتمع فوالد مبارکه
 از آنجاییکه این شرکت در نظر دارد نسبت به ساخت سالن ورزشى جدید و ساختمان ادارى امور ورزش، داخل فنس مجتمع فوالد مبارکه 
اقدام نماید ، لذا از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه فوق الذکر داراى تخصص و توانایى و همچنین سابقه کار مشابه میباشند ، دعوت 

میگردد ضمن ارسال نامه اعالم آمادگى نسبت به ارسال مدارك و مستندات ممهور به مهر شرکت بر اساس موارد ذیل اقدام نمایند:
 1) سوابق کار مشابه با موضوع فراخوان با تایید سازمان ورزش و جوانان در سالهاى اخیر

2) مدارك رتبه سازمان برنامه و بودجه حداقل 4( ابنیه)
3) توان فنى - پشتیبانى شامل: چارت سازمانى ، تحصیالت و رزومه پرسنل دفتر فنى

 4) توان تجهزاتى شامل : لیست تجهیزات و ماشین آالت به همراه اسناد مالکیت و امکانات اجرایى نصب و مونتاژ مصالح ساختمانى ، 
دستگاه جوش و ...

 5) مدارك مرتبط با توانایى مالى شرکت شامل صورت هاى مالى حسابرسى شده 
6) گواهینامه صالحیت ایمنى از اداره کار 

نحوه ارسال اسناد و مدارك : کلیه متقاضیان در صورت تمایل ، الزم است حداکثر تا تاریخ 25 مردادماه 1401 نسبت به ارسال اسناد و 
مدارك به نشانى : اصفهان ، 75 کیلومترى جنوب غربى اصفهان ، شرکت فوالد مبارکه ، صندوق پستى 161-84815 اقدام نمایند. 

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن3098-0315273 سرکار خانم قاسمى یا شماره تماس -51590315273 آقاى آذرخش 
تماس حاصل فرمایید. 

ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد
بدیهى است پس از بررسى اسناد ، از شرکتهاى توانمند جهت مراحل بعدى دعوت به عمل خواهد آمد.

کد آگهى: 24-1401 روابط عمومى شرکت فوالد مبارکه اصفهان  

نوبت اول

 یلـدا توکلـی  نیاسـر ایـن روزها خبر سـاز 
بـدون  عـده ای  پیـش  روز  چنـد  اسـت  شـده 
هماهنگـی، اقـدام بـه تعریـض محـور مجـاور 
چهارطاقـی نیاسـر کردنـد کـه بـا حضـور بـه 
موقـع یگان حفاظـت میراث فرهنگـی، موضوع 
مـورد پیگیـری قرار گرفـت و با حکم دادسـتان 
کاشـان، تـا صدور نظـر کارشناسـی کمیته فنی 
میـراث فرهنگی کاشـان ایـن امر متوقف شـد. 
در حقیقـت به علت عدم توجه مسـووالن شـهر 
نیاسـر در جوار چهارطاقی مجوز معدن برداشـت 
سـنگی داده شـده اسـت کـه در صـورت ادامـه 
انفجارهـا و رفت وآمد ماشـین آالت سـنگین در 
زمان نزدیکی شاهد ویرانی کامل این مرده ریگ 

اردشیر اول ساسـانی خواهیم بود.  
معروف تریـن  از  یکـی   •

ایـران چهارتاقی هـای 
شـهر نیاسـر در ۲۰ کیلومتری غرب کاشان 
قـرار گرفتـه و بنـای تاریخـی چهارتاقـی 
نیاسـر یکـی از آثـار تاریخـی ایـن شـهر 
اسـت. ایـن سـازه کـه آتشـکده ساسـانی 
نزدیکـی  در  نیـز خوانـده می شـود  نیاسـر 
چشـمه اسـکندریه قـرار دارد و قـرار گرفتن 
آن در یـک منطقـه توریسـتی، آن را در رده 
یکـی از معروف تریـن چهارتاقی هـای ایران 
قـرار داده اسـت. چهـار طاقـی نیاسـر که با 
نـام آتشـکده ساسـانی خوانـده می شـود در 
نزدیکـی چشـمه اسـکندریه در یک منطقه 
توریسـتی قـرار دارد و در تاریـخ ۲۱ آبـان 
۱۳۱۷ بـا شـماره ثبـت ۳۱۶ به عنـوان یکی 
از آثـار ملـی ایـران بـه ثبت رسـیده اسـت. 
در واقـع کهـن باغ شـهر نیاسـر می تواند از 
شـهرهای ثبـت شـده در فهرسـت میـراث 
جهانـی در راسـتای حفـظ و اصالـت ایـن 
شـهر و بافـت آن الگـو بـرداری کنـد تـا 
زمینه جهانی شـدن شـهر نیاسر در یونسکو 
فراهـم شـود کـه در ایـن راسـتا فرهنـگ 
اهمیـت  شـهر  ایـن  مـردم  بـرای  سـازی 

بسـزایی دارد.
• بنـای نیاسـر نمونـه کامـل یـک 

گنبـد ساسـانی
گنبـد  یـک  کامـل  نمونـه  نیاسـر  بنـای 
ساسـانی اسـت کـه بـر زیـر بنایـی مربـع 
نهاده شـده اسـت. در دوران اسالمی از این 
بنـا بـه دلیـل موقعیت خـاص و واقع شـدن 
در مسـیر راه کاشـان و دلیجـان بـه عنوان 
مـورد  اضطـراری  مواقـع  در  >عالمـت< 
بزرگـی  حالـت  می گرفـت.  قـرار  اسـتفاده 
و عظمتـی کـه در ایـن چهـار طاقـی بـه 
چشـم می خـورد از تعـادل عناصر متشـکله 
و تـوازن و هماهنگـی ترکیـب بنـا نشـات 
می گیـرد. مصالـح سـاختمانی بـه کار رفته 
در آن عبـارت اسـت از قلـوه سـنگ هایی 
کـه ابتـدا بـه صـورت درهـم بـا مخلوطـی 
از گـچ سـاخته شـده سـپس به نسـبتی که 
احداث بنا پیشـرفته دسـت چین شـده و سر 
انجـام در قسـمت باالیـی طاق هـا آنهـا را 
تراشـیده و شـکل داده انـد در ایـن جاسـت 
بـه  تراشـیده  از سـنگ های  اسـتفاده  کـه 
شـکل آجرهای بـزرگ به چشـم می خورد؛ 
تـراش و برشـی مبتکرانـه کـه بـه کمـک 
گوشـه  و  خرطومی هـا  توانسـته اند  آن 

بندی هـا را کـه گنبـد بـر آنها اسـتوار شـده 
بسـازند. اولیـن چینه هـای گنبـد بـاز هم از 
سـنگ های مکعب اسـت، سـپس مخلوطی 
از گـچ سـنگ ریزه کـه باعـث سـبکی وزن 
گنبـد شـده بـه کار گرفتـه شـده اسـت. بنا 
را انـدودی از گـچ پوشـانده و گچ بری هـای 
ظریفـی داشـته کـه هنـوز زیر طـاق بندی 

اسـت. درها مشـهود 
• آسیب و تخریب به چهار طاقی

قدمـت  دلیـل  بـه  تاریخـی  بنـای  ایـن 
بـه  منحصـر  موقعیـت  همچنیـن  و  زیـاد 
فـرد تقویمـی آن بـرای محاسـبه فصـول 
فهرسـت  در  گذشـته  سـالهای  مختلـف، 
آثـار ملـی کشـور بـه ثبت رسـیده اسـت و 
با توجه بـه ویژگیهای آن مسـئوالن پایگاه 
میـراث فرهنگی نیاسـر قصد دارنـد پرونده 
ایـن اثـر را بـرای ثبـت در فهرسـت میراث 
جهانـی و معرفـی بـه دوسـتداران میـراث 
فرهنگـی آمـاده کننـد. البتـه معلوم نیسـت 
تـا ۲ سـال آینـده بـا توجـه بـه مشـکالتی 
کـه بـرای چهارطاقـی نیاسـر ایجاد شـده، 
چیـزی از ایـن اثـر تاریخـی باقـی مانـده 
باشـد. مسـئوالن سـازمان میراث فرهنگی 
از فعالیـت معـدن سـنگ در حریـم این اثر 
تاریخـی آگاهـی دارند و می داننـد که وجود 
معـدن بـه مرور باعـث آسـیب و تخریب به 
چهـار طاقـی می شـود اما اقـدام موثـری تا 
کنـون صـورت نگرفتـه اسـت. لـذا. چنیـن 
مسـئوالن  شـاید  کـه  می شـود  اسـتنباط 
میـراث فرهنگـی به جـای چاره اندیشـیدن 
بـرای ایـن اثـر تاریخـی، منتظـر تخریـب 
کامـل آن هسـتند. زیـرا، در گذشـته علـت 
تخریـب برخـی از بناهـای تاریخـی عـدم 
ثبـت ملـی عنـوان می شـد امـا چهارطاقی 
نیاسـر با وجود ثبـت نیز در آسـتانه تخریب 

قـرار گرفته اسـت.
• روند رو به نابودی

مدت 4 سـال اسـت کـه در محـدوده حریم 
چهارطاقـی نیاسـر کاشـان کـه مهم تریـن 
تاریخـی عهـد ساسـانی محسـوب  بنـای 
می شـود، معـدن سـنگ ایجـاد شـده و از 
آن زمـان تـا کنـون ایـن بنا بـه تدریـج در 
حـال تخریـب اسـت. اسـتفاده از بیل هـای 
مکانیکـی بـرای برداشـت سـنگ از ایـن 
معـدن باعـث ایجاد لـرزه بر بنـای تاریخی 
شـده اسـت و همیـن امـر باعـث شـده تـا 
چهارطاقی نیاسـر کـه یکی از آثـار تاریخی 
مهـم کشـور بـه شـمارمی رود طـی چنـد 
سـال گذشـته رونـد رو بـه نابـودی را طـی 

. کند
• تمـام تالش خـود را بـرای عدم 
تمدیـد این قرارداد انجـام خواهیم 

داد
دکتـر فریبرزدولـت آبـادی، معـاون میـراث 
فرهنگی سـازمان میراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری اسـت وی بـا تاکیـد 
از  باعـث شـده  اینکـه معـدن سـنگ  بـر 
نظـر منظـر بصـری ایـن بنـا دچار مشـکل 
شـود و البتـه لرزه هـای حاصـل از فعالیـت 
بیلهـای مکانیکـی نیـز مشـکالتی را برای 
آن ایجـاد کـرده اسـت. وی در خصـوص 
چهارطاقـی نیاسـر افـزود: ایـن بنـا مربوط 
بـه دوره ساسـانی اسـت و از حدود 4 سـال 
پیـش کـه مجـوز احـداث معدن سـنگ در 
نزدیـک چهارطاقـی نیاسـر داده شـده تـا 
کنـون بـه طـور غیـر مسـتقیم در معـرض 
خاطـر  وی  اسـت.  گرفتـه  قـرار  تخریـب 
نشـان کرد: در صـورت بهره بـرداری ازاین 
معـدن بطور حتم بنای تاریخـی چهارطاقی 
دچـار آسـیب و تخریـب جـدی خواهد شـد 

بـه همین دلیـل سـازمان میـراث فرهنگی 
بـا ایجـاد پایگاهی در نیاسـر مانـع تخریب 
ایـن اثـر خواهـد شـد. دولـت آبـادی گفت: 
در صورتـی کـه زمـان قـرارداد همـکاری 
ایـن معدن بـا وزارت صنایع و معـادن تمام 
شـود و برای تمدید آن اقدام خواهد شـد در 
این شـرایط تمـام تالش خـود را برای عدم 
تمدیـد این قـرارداد انجـام خواهیـم داد. اما 
ایـن سـئوال مطـرح اسـت، با وجـودی که 
سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری از 
وجـود این معدن سـنگ و تأثیـر مخرب آن 
بـر روی چهارطاقی نیاسـراطالع دارد، پس 
چگونـه اسـت که هیـچ اقدامی طـی این 4 
سـال در خصـوص خـارج کـردن معـدن از 
محـدوده حریـم این بنـا انجام نداده اسـت.

• عملیات تخریب متوقف شد
میـراث  اداره  رئیـس  دانایی نیـا  احمـد 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
اشـاره  بـا  وی  اسـت  کاشـان  شهرسـتان 
بـه اینکـه بـا پیگیری هـا و ورود ایـن اداره 
عملیـات  کاشـان،  دادسـتان  مسـاعدت  و 
تخریـب در حریـم ثبتـی چارتاقـی نیاسـر 
متوقـف شـد گفـت: هـر اقدامـی در حریـم 
آثـار تاریخـی نیـاز بـه اسـتعالم و مجـوز 
میـراث فرهنگـی دارد و متاسـفانه جهـت 
اقـدام، هیـچ گونـه مجـوزی صـادر  ایـن 
نشـده اسـت. وی تصریـح کـرد: بالفاصلـه 
پـس از اطـالع از این موضـوع با هماهنگی 
انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان  دسـتور  و 
شهرسـتان کاشـان اجرای عملیات عمرانی 
در حریـم ایـن بنـای ۲ هـزار سـاله متوقف 
شـد و ایـن موضـوع بایـد در شـورای فنـی 
میـراث فرهنگی مورد بررسـی قـرار بگیرد. 
وی ادامـه داد: چهارطاقـی نیاسـر مصـداق 
بـارزی از دانـش معماری و فناوری سـاخت 

در دوره ساسـانی است و همه جامعه نسبت 
بـه ایـن اثـر فاخـر به عنـوان یک اثـر ملی 
می کننـد.  مسـئولیت  احسـاس  فراملـی  و 
غیرکارشناسـانه،  نـگاه  کـرد:  اظهـار  وی 
برخـی  غیرتخصصـی  و  غیرعلمـی 
سـازمان ها و یـا اشـخاص بـا دیدگاه هـای 
تخصصـی و جامع نگـر منطبـق و همـراه 
نیسـت کـه زمینه هـای آسـیب و تخریـب 
آثـار تاریخـی را در چنیـن مجموعه هایـی 
رقـم خواهـد زد اذعـان داشـت: وی افـزود: 
دهم مـرداد عده ای بـدون هماهنگی، اقدام 
بـه تعریض محور مجـاور چهارطاقی کردند 
کـه بـا حضـور بـه موقـع یـگان حفاظـت 
میـراث فرهنگـی، موضـوع مـورد پیگیری 
قـرار گرفـت و با حکم دادسـتان کاشـان، تا 
صـدور نظر کارشناسـی کمیته فنـی میراث 
فرهنگـی کاشـان ایـن امـر متوقـف شـد. 
رئیـس اداره میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری شهرسـتان کاشـان، تصریـح 
کـرد: در راسـتای تعامـل بـا دسـتگاه های 
اجرایـی و رفـع مشـکالت مـردم، طـی دو 
جلسـه بـا شـهردار نیاسـر، مقـرر شـده بود 
تـا در قالـب یـک تفاهم نامه، ضمـن احیای 
محورهای فرهنگی-تاریخی نیاسـر توسـط 
شـهرداری نیاسـر، رفـع ایـن گـره ترافیکی 
در شـورای فنـی منطقـه شـمال اصفهـان 
دانایی نیـا  و محقـق شـود.  بررسـی شـده 
تأکیـد کـرد: رفع موانع و مشـکالت، وظیفه 
ماسـت، امـا صیانـت از تاریـخ و مواریـث 
فرهنگـی را رسـالت خـود می دانیـم، زیـرا 
تکیـه بـر داشـته های فرهنگـی، افتخار هر 
ایرانـی و بسـتر ایجاد تحوالت گردشـگری 
و اقتصـاد پایـدار اسـت و در ایـن راسـتا از 
هیـچ تالشـی فروگـذار نخواهیم بـود. وی 
گفـت: امیدواریـم مسـئوالن دسـتگاه های 

اجرایـی و مـردم، به شـیوه مطلـوب، ضمن 
معمـاری،  گران بهـای  میـراث  پاسداشـت 
بـرای حفـظ آثـار فرهنگـی و تاریخـی بـه 
اداره میراث فرهنگی کاشـان یـاری کنند و 
ایـن امـر را وظیفـه و ِدین خود به گذشـته، 
افـزود:  دانایی نیـا  بداننـد.  آینـده  و  حـال 
تعامـل بـا دسـتگاه ها و نهادهـای اجرایـی 
شـهر، شـرط الزم و مهمی اسـت کـه اداره 
میـراث فرهنگـی آن را بـا جدیـت دنبـال 
می کنـد و امـروز بـا همه نهادهای شـهری 
و روسـتایی منطقـه، تعامل بسـیار مطلوبی 
اسـاس  تاریخـی،  آثـار  امـا حفـظ  داریـم، 
شـکل گیری ایـن نهـاد تخصصـی اسـت.

• چهارطاقـی نیاسـر نمونـه کاملی 
از اسـلوب رایج معماری ساسـانی

در واقـع از غامض تریـن موضوعاتـی کـه 
از گذشـته تـا بـه امـروز در باستانشناسـی 
و  ماهیـت  بـوده  مطـرح  همـواره  ایـران 
کاربردچهارطاقـی اسـت کـه بـه اشـتباه در 
نظـر عمـوم بـا آتشـکده یکسـان فـرض 
مناسـب ترین  حاضـر  حـال  در  می شـود. 
نـام بـرای ایـن نـوع بناهـا همـان عنـوان 
چهارطاقـی اسـت چـرا کـه الفـاظ دیگـر 
ذهـن  بـه  را  کاربـری خاصـی  پیشـاپیش 
در  چهارطاقـی  یـک  می بخشـد.  تداعـی 
سـاده ترین فـرم خـود عبارت انـد از بنایی با 
قائـده مربعی و متشـکل از چهـار پایه قطور 
کـه دربردارنـده چهاردهنـه طـاق متقارن و 
معمـواًل گنبـدی هم بر فراز آن قـرار گرفته 
اسـت. بـا ایـن تعریـف چهارطاقـی نیاسـر 
معمـاری  رایـج  اسـلوب  از  کاملـی  نمونـه 
ساسـانی اسـت. این بنـا در منطقـه ییالقی 
نیاسـر در ۳۰ کیلومتـری کاشـان در کنـار 
چشـمه آبـی قـرار گرفتـه اسـت. مهم ترین 
منبـع تاریخـی کـه بـه چهارطاقـی نیاسـر 
اشـاره دارد تاریـخ قـم )تألیـف ۳۷۸ قمری( 
از منابـع معتبـر قـرن چهارم هجری اسـت 
کـه ایـن بنـا را طـی شـرحی سـودمند بـه 
عنـوان  و  می دهـد  نسـبت  اول  اردشـیر 
می کنـد کـه آن را اردشـیر بابـک بنـا کرده 
اسـت و آنچنـان بود که چـون او از اصفهان 
بازگردیـد ملـک اصفهـان و اشـراف اهـل 
و  بـود  را کشـته  او  او و سـرهنگان  بیـت 
فرمـود تـا سـرهای ایشـان را در جوال هـا 
نهـاده و همـراه وی می آوردنـد. چـون بـه 
چشـمه نیاسـر رسـید و دیـد که آب از سـر 
فـرو  آن  دامـن  وبـه  آن کـوه می جوشـید 
می ریخـت آن موضـع را بـه غایـت خـوش 
یافـت و بـر آن موضـع نـزول کردنـد و بعد 
از آن سـر وتن را بشسـت و مجلس شـراب 
سـاخت. مجلـس او را بـه انـواع ریاحین پر 
کردنـد. آفریـدون گفـت کـه ایـن ریاحیـن 
مناسـب حـال اصحـاب حرب نیسـت. پس 
فرمـود تـا آن سـرها کـه از اصفهـان آورده 
بودنـد برابـر او بنهادنـد و بـه زبـان عجـم 
گفـت: هرآینـد خـرن آفرینـان سـر یعنـی 
مجلـس خـود را بـه سـرهای شـجاعان و 
دلیـران بیاراییـد. پـس چنـد روز در آنجـا 
مقـام کـرد و بفرمود بر آن چشـمه شـهری 
بنـا کردنـد با آتشـکده و آن شـهر را نیاسـر 

نهادند. نـام 

چهار طاقی جهانی نیاسر از عمران نجات یافت!

نجات بنای باستانی
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A trade delegation from Rus-
sia’s Sakha Republic led by 
the state’s Deputy Prime 
Minister Kirill Bychkov visit-
ed Tehran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines 
and Agriculture (TCCIMA) on 
Tuesday to meet with Tehran 
private sector representatives 

and to explore avenues of mu-
tual cooperation.
As reported by the TCCIMA 
portal, the meeting was at-
tended by Head of Iran Export 
Confederation Mohammad 
Lahouti, TCCIMA Deputy Head 
for International Affairs He-
samedin Hallaj, and the eco-

nomic representative of the 
Russian Embassy in Tehran 
as well as managers of some 
Iranian companies.
Cooperation in various fields 
including foodstuff, wood-
work, oil and gas, information 
and communication technolo-
gy, precious stones, and con-

struction were among the is-
sues raised and discussed by 
the two sides in this meeting.
Addressing the gathering, 
Lahouti pointed to the begin-
ning of a new era of economic 
cooperation between Iran and 
Russia after the recent visits 
of the presidents of the two 
countries and expressed hope 
that these meetings would in-
crease the two sides’ econom-
ic exchanges.
Referring to the imposition 
of sanctions against Iran and 
Russia, Lahouti said: “Coop-
eration between the two coun-
tries can help neutralize the 
sanctions.”
He stated that Russia, as 
Iran’s largest northern neigh-
bor, can be a corridor for the 
expansion and development 
of Iran’s foreign trade, and in 
return, the country can ben-
efit from Iran’s capacities to 
increase its trade interactions.
Lahoti underlined the creation 
of a joint financial channel for 
the transfer of funds as one of 
the solutions for developing 
relations under sanctions and 
said: “Changing the model 
of bilateral cooperation from 
export and import to joint co-
operation such as swapping, 
re-export, and joint produc-
tion is a necessity. Therefore, 
in order to achieve the men-
tioned goals, it is necessary to 

establish joint industrial and 
commercial committees be-
tween the two countries.”
The official who is also the 
head of the TCCIMA Trade 
Facilitation and Export De-
velopment Committee said: 
“Having 30,000 active mem-
bers TCCIMA is ready to take 
the lead in creating these joint 
committees.”
Elsewhere in the gathering, 
Bychkov, in his turn, pointed 
out the potential fields of co-
operation between the Rus-
sian and Iranian private sec-
tors and stated that there is a 
bright perspective for the fu-
ture of economic cooperation 
between the two countries.
“Sakha is the largest region of 
the Russian Federation and its 
area is equal to that of India,” 
he said.
According to Bychkov, Rus-
sia’s largest gas fields are 
located in the Republic of 
Sakha, and despite its large 
size, the region has a very 
small population.
“The volume of foreign trade 
of this state was five billion 
dollars last year, which was 
60 percent more than the 
same period of the preced-
ing year. This state has also 
been ranked first in the Rus-
sian Federation in terms of 
attracting foreign capital,” 
he said.

Tehran, Sakha private sectors gather to explore trade opportunities

Oil Ministry following 
strict plans to fund 
development pro-
jects: Oji
Iranian Oil Minister Javad Oji said 
on Monday that his ministry is 
seriously following the plans for 
funding the oil industry’s develop-
ment projects, Shana reported.
Speaking on national TV, Oji not-
ed that recent studies show that 
over $160 billion of investment is 
required to complete the country’s 
oil industry development projects 
over the next eight years.
“Planning has been done to pro-
vide this figure, and considering 
the current progress [in our plans] 
there will be no problem in this re-
gard,” he said.
The official noted that the current 
government has so far attracted 
over $80 billion for the country’s 
oil and gas projects and an agree-
ment worth $40 billion has also 
been signed with Russia’s Gaz-
prom.
Our priority is developing joint oil 
and gas fields, he said, adding: 
“In the downstream sector, we 
reached an agreement with Gaz-
prom to build gas transmission 
and export pipelines to countries 
such as Oman and Pakistan.”
“We have also signed 28 contracts 
with a total value of over one bil-
lion dollars for collecting flare gas, 
most of which have been signed 
with private companies that will 
use the collected gas as payment,” 
Oji added.

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

75 water desalina-
tion plants operating 
across Iran
Iran’s National Water and Wastewa-
ter Engineering Company is operat-
ing and constructing 95 water desal-
ination plants with a total capacity of 
634,000 cubic meters per day across 
the country, of which 75 plants are 
currently operational, according to 
an official with the company.
Speaking to the Energy Ministry’s 
news portal Paven, Fariba Golrizan 
the financial director of National 
Water and Wastewater Engineering 
Company, said that over 38.5 tril-
lion rials (about $138.5 million) has 
been invested in the mentioned 95 
projects.
Stating that about three percent 
of the country’s drinking water is 
supplied through water desalination 
plants, she said: “Over 92 percent 
of the country’s water desalination 
plants are located in Hormozgan, 
Bushehr, Sistan-Baluchistan and 
Khuzestan provinces.”
According to the official, most of 
the country’s desalination plants are 
operated by the private sector which 
sell their produced water to the En-
ergy Ministry through long-term 
contracts.
She noted that, on average, about 
98,000 rials (over $0.35) was spent 
to produce a cubic meter of water by 
the county’s water desalination facil-
ities in the previous Iranian calendar 
year (ended on March 20), which 
was paid to the contractors by the 
government.
The official further noted that the 
government plans to support the 
country’s desalination companies to 
increase their output.
“Based on the government’s plan to 
develop the capacity of water desal-
ination plants and to expand the use 
of these facilities, over the next four 
years, at least 400,000 cubic meters 
per day will be added to the capacity 
of the country’s water desalination 
plants,” Golrizan said.
She also mentioned the projects for 
transferring the Persian Gulf water 
to central provinces and said: “In 
addition to the desalination plant 
projects, there are also large water 
transfer projects, which are pri-
marily implemented with the aim 
of supplying water to the industri-
al sector, however, when there is a 
need for drinking water, this capacity 
can be used and will be used in the 
future.”

TPO to establish 
export investment 
fund to support 
knowledge-based 
businesses
Head of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) Alireza Pey-
man-Pak has said his organ-
ization is pursuing a plan for 
establishing an Export Invest-
ment Fund in collaboration with 
the National Development Fund 
(NDF) and the country’s bank-
ing system to support knowl-
edge-based exporters.
“The National Development 
Fund has announced its ap-
proval and the banks are also 
fully prepared in this regard; On 
the other hand, considering the 
position of knowledge-based 
and technological products, 
international companies also 
welcome participation in this 
sector,” Peyman-Pak said on 
Tuesday. The export investment 
fund creates the capacity for 
knowledge-based companies 
to enter the international arena, 
he said, adding: “By introducing 
knowledge-based companies 
that have business potential, the 
Export Investment Fund creates 
an opportunity to attract foreign 
investment and to support this 
sector.” According to the offi-
cial, the idea for establishing 
the mentioned fund has been 
proposed by the Vice Presiden-
cy for Science and Technology 
and the TPO is currently nego-
tiating with the relevant entities 
to realize this idea. Emphasizing 
that the Export Investment Fund 
will be responsible for support-
ing knowledge-based export-
ers, the deputy minister noted: 
“To have an efficient fund, the 
mechanism and format must be 
designed properly from the very 
beginning so that we do not face 
problems when it starts provid-
ing services.”

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

Iran Urges UK, 
France to Pressure 
U.S.
The spokesman for Iran’s For-
eign Ministry on Tuesday reit-
erated the futility of threats and 
sanctions against Tehran, urging 
Britain and France to force the 
U.S. to take the necessary deci-
sions to pave the way for a re-
vival of the 2015 deal instead of 
siding with the party responsible 
for the agreement’s troubled 
condition. “Instead of standing 
alongside the culprit for current 
situation of JCPOA, UK & France 
need to press their ally to take 
needed decisions for a lasting 
& strong agreement,” Nasser 
Kanaani said in a post on his 
Twitter account.

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

Iran’s Davoudi 
Claims Gold at 
Asian Weightlifting 
Championships
Iran’s Ali Davoudi has claimed 
the super-heavyweight title on 
the final day of the 2020 Asian 
Weightlifting Championships in 
Tashkent, Uzbekistan.
Davoudi underlined his status 
as Iran’s top contender in Tokyo. 
Davoudi, 22, who has won Youth 
and Junior world titles, missed 
his final attempt at 245kg but 
he made 196-239-435 to see 
off the challenge of Man Asaad 
from Syria (195-238-433) and 
Japan’s Eishiro Murakami on 
415kg. Iran’s Kianoush Rostami 
in 89kg and Rasoul Motamedi in 
109kg had previously claimed 
the gold medals in the compe-
tition. 

Transit of commodities through 
Iran increased 31 percent in the 
first four months of the current 
Iranian calendar year (March 21-
July 22), as compared to the same 
period of time in the past year, the 
spokesman of Islamic Republic of 
Iran Customs Administration (IRI-
CA) announced.

Ruhollah Latifi said that 4.921 mil-
lion tons of goods were transited 
via the country in the mentioned 
four-month period.
“From the beginning of this year 
to the end of the fourth month, we 
witnessed the continuous growth 
of transit of commodities through 
Iran”, the official highlighted.

After seven years of reduction in 
the transit of goods from the coun-
try, the growth path of transit re-
sumed in the past Iranian calendar 
year (ended on March 20) and with 
the passage of 12.65 million tons of 
goods through Iran, a growth of 68 
percent was achieved, the official 
has previously noted.
The 68-percent growth in transit 
last year and the 39-percent rise 
in the first two months of this year 
promise to reach 15 million tons of 
goods passing through Iran in the 
current year, which has been un-
precedented in the entire history of 
the country, he added.
The policy of paying attention to 
neighbors and developing political 
and economic relations with neigh-
boring countries in the current 
government, increasing attention 
to road and rail routes in the world 
and the efforts and cooperation of 
transportation and trade-related or-
ganizations in establishing or acti-
vating corridors through the coun-

try has led to significant growth in 
transit of goods through Iran.
Iran is one of the countries that has 
a special status in trade and transit 
relations due to its strategic loca-
tion and special geography, as the 
country is the passage of several 
important international corridors.
Considering its geographical loca-
tion, Iran can play a significant role 
in the transit of goods in the region 
and benefit a lot from its status in 
this due.
Paying attention to upstream doc-
uments, especially the country’s 
development plans, and the gov-
ernment’s decision to develop 
transit, paying special attention to 
infrastructure development, reduc-
ing transit time, making it cheaper 
to cross Iran and making more ad-
vantages over competitors, due to 
the short path for customers, can 
lead to facilitating the development 
of transit so that the country can 
reach the desired growth in this 
due.

Transit of goods via Iran rises 31% in 4 months on year

Iran exported non-oil products valued 
at $2.398 billion to Iraq in the first four 
months of the current Iranian calendar 
year (March 21-July 22), according to 
the data released by the Islamic Republic 
of Iran Customs Administration (IRICA).
Based on the IRICA data, Iraq was Iran’s 
second main export destination in the 
four-month period.
Increasing non-oil exports to the neigh-
boring countries is one of the major 
plans that the Iranian government has 
been pursuing in recent years.
The value of Iran’s exports to Iraq rose 
20 percent during the previous Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 
20) as compared to the preceding year.
As reported, Iran exported $8.916 billion 
worth of commodities to its neighbor 
in the mentioned year, making Iraq the 
Islamic Republic’s second-biggest trade 
partner.
Exports to Iraq accounted for 18.3 per-
cent of the country’s total non-oil ship-
ments in the previous year.
As stated by the chairman of the Iran-

Iraq Joint Chamber of Commerce, Iran 
is planning to boost its annual trade with 
neighboring Iraq to $20 billion.
Speaking in a business forum between 
Iran and Iraq’s Kirkuk province last 
December, Yahya Al-e Eshagh said the 
Iranian and Iraqi governments are deter-
mined to develop regional cooperation 

in all areas.
“Despite all events that are happening in 
the region, the relationship between the 
two countries of Iran and Iraq are on the 
upward trajectory,” the official said.
The current administration of Iran under 
President Raisi has shown great interest 
in broadening and enhancing trade and 

economic ties with neighboring states, 
he emphasized.
Elsewhere in his remarks, the chairman 
of the Iran-Iraq Joint Chamber of Com-
merce pointed to the country’s planning 
for a $20 billion trade with Iraq and put 
the current trade volume exchange be-
tween the two countries at about $13-
$14 billion.
Iran and Iraq signed a memorandum 
of understanding (MOU) on economic 
cooperation back in January 2021, at 
the end of the fourth meeting of the two 
countries’ Joint Economic Committee.
During the committee meeting, techni-
cal committees were formed in various 
business fields to discuss technical and 
engineering services and other topics 
of interest. The meeting also proposed 
and supported the establishment of a 
joint investment fund between the two 
countries and hopes to continue its path.
Good agreements were also reached to 
review establishing a shipping corridor 
and increasing the number of Iraqi air-
crafts passing over Iran.

Iran exports commodities worth nearly $2.4b to Iraq in 4 months
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 2,412 
points on Tuesday.
As reported, TEPIX closed at 1.43 mil-
lion points, as over 3.615 billion secu-
rities worth 21.662 trillion rials (about 
$77.92 million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 1,658 

points, and the second market’s index 
gained 5,184 points.
TSE is on the four Iranian stock ex-
changes, the other three ones are 
Iran Mercantile Exchange (IME), Iran 
Energy Exchange (IRENEX), and Iran’s 
over-the-counter (OTC) market, known 
as Iran Fara Bourse (IFB).

TEDPIX gains 
2,400 points on 
Tuesday

IAEA chief should 
act within his ju-
risdiction: Iran
Iran on Tuesday urged the head 
of the UN nuclear watchdog to 
not overstep his authority and 
maintain impartiality in the ca-
pacity of the director general 
of the International Atomic 
Energy Agency (IAEA).
“The IAEA director gener-
al should not overstep the 
bounds of his professional 
duties and should always keep 
neutrality in mind, given the 
oath he takes at the start of his 
career,” Behrouz Kamalvandi, 
the spokesman of the Atomic 
Energy Organization of Iran 
(AEOI) told Iran Daily in an ex-
clusive interview.

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

Neighboring states 
to participate in 
South Khorasan 
projects: Governor 
general
Neighboring countries of Iran 
are ready to participate in eco-
nomic and industrial projects 
of South Khorasan Province, 
eastern Iran, which enjoys 
great capacities for a big leap 
in production and processing 
of agricultural and mineral 
products, said the provincial 
governor general.
Javad Qena’at noted that dur-
ing the meetings held with 
some ambassadors of neigh-
boring countries and Central 
Asian states to boost coop-
eration and economic ties, 
favorable results achieved in 
many areas which will lead to 
joint investments.
Pointing out that most of ex-
ports by the eastern province 
are destined to Afghanistan, 
he said agricultural products 
have the lion’s share in exports 
to the country.

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

Tehran Province 
to export Islamic 
handicrafts
Plans have been drawn up for 
the export of Islamic handi-
crafts and cultural products 
from Tehran Province, said 
the managing director of the 
province’s Union of Handicraft 
Cooperative Units.
Speaking in an exclusive in-
terview with Iran Daily, Kha-
tereh Ostad-Rezaei said that 
the huge market of Islamic 
countries is a competitive 
place which can help boost 
the country’s handicraft sec-
tor, especially during religious 
occasions.
She said a special workgroup 
involving the activities related 
to the production of religious 
handicrafts has been formed 
in the province.

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

Iran’s Firm Re-
sponse to Futile 
U.S. Move
Iran has begun the process of 
feeding gas into cascades of 
new centrifuges as its top dip-
lomat proposed a new round 
of negotiations in Vienna to 
restore the country’s 2015 nu-
clear deal with the West.
Behrouz Kamalvandi, spokes-
man of the Atomic Energy 
Organization of Iran (AEOI), 
told state television Monday 
night that an order was given 
to begin feeding gas into “hun-
dreds” of both first-generation 
IR-1 and advanced IR-6 ma-
chines.

Top 10 Biggest Shopping Malls In The World 2022
By: PARISA JAMADISource: https://infos10.com/biggest-shopping-malls-in-the-world/

If you travel around the world and love to shop, 
then you will want to know about the biggest 
shopping mall in the world in 2022. Here is the list 
of top 10 Biggest Shopping Malls in the world in 
2022. Let’s see!
10. The Dubai Mall 
The Dubai Mall is the largest shopping mall in Du-
bai. It is the second largest mall in the world after 
Iran Mall by total land area.
Located in Dubai, United Arab Emirates, it is part 
of a $20 billion downtown complex (called Down-
town Dubai) adjacent to the iconic Burj Khalifa, and 
includes more than 1,200 shops. In 2011, it was 
the most visited building on the planet, attracting 
more than 54 million visitors each year.
• Location: Downtown Dubai, United Arab Emirates
• Opening date: 4 November 2008; 12 years ago
• Total retail floor area: 502,000 square metres 
(5,400,000 sq ft)
09. 1 Utama 
1 Utama is one of the biggest shopping malls in 
Bandar Utama, Selangor, Malaysia. It has an area 
of 5,590,000 square feet (519,000 m2) and has 
713 stores. It is the largest shopping mall in Ma-
laysia. 
• Location: Bandar Utama, Malaysia
• Opened: September 1995
• Total retail floor area: 5,590,000 sq ft (519,000 
m2)
08. Mall of America 
Mall of America is one of the biggest shopping 
malls located in Bloomington, Minnesota, a suburb 
of the Twin Cities of Minnesota, United States. It 
opened in 1992, and is the eighth largest shopping 
mall in the world in 2022, and the largest in the 
Western Hemisphere.
About 40 million people visit the mall annually and 
eighty percent of visitors are from Minnesota, Wis-
consin, Iowa, Nebraska, Dakota, Illinois, Ohio and 
Canada.
• Location: Minnesota, United States 55425
• Number of stores: 520
• Total retail floor area: 520,257 m2 (5,600,000 sq 
ft)

07. ICONSIAM
ICONSIAM is a mixed-use mall on the banks of the 
Chao Phraya River in Thailand. It is one of the larg-
est shopping malls in Asia, opened to the public 
on 9 November 2018, as well as hotels and ac-
commodation. 
It was opened in 2018, with a gross leasable area 
of 525,000 m2 (5,650,000 sq ft) and over 1000 
stores, making it the seventh largest mall in the 
world in 2022.
• Location: 299 Charoen Nakhon Soi 5, Charoen 
Nakhon Road, Khlong San, Bangkok, Thailand 
10600
• No. of floors: 10 (including underground)
• Total retail floor area: 525,000 m2 (5,650,000 sq 
ft)
06. CentralWorld 
The eight-story Centralworld in Bangkok is Thai-
land’s second largest shopping mall and one of 
the top 10 biggest shopping malls in the world in 
2022. It was opened in 1990. In 2006, after three 

years of design and renovation, Centralworld was 
expanded into a 550,000 m (5,900,000 sq ft) 
shopping mall and 830,000 m (8,900,000 sq ft) 
complex. It topped the nearest rival Siam Paragon 
in terms of size.
• Location: Pathum Wan, Bangkok, Thailand
• No. of stores and services: 495
• Gross leasable area: 550,000 m2 (5,900,000 sq 
ft)
05. CentralPlaza WestGate
Centralplaza Westgate is the largest mall in Thai-
land, consisting of cinemas and stores. It was 
opened in August 2015. 
• Location: Bang Yai, Nonthaburi, Thailand 11010
• No. of floors: 6
• Total retail floor area: 550,278 m2 (5,923,140 sq 
ft)
04. Golden Resources Mall
Golden Resources Shopping Mall is a major shop-
ping mall located near the northwest Fourth Ring 
Road in Beijing, People’s Republic of China. At 

the time of its opening, it was the largest mall in 
terms of gross leasable area. In 2022, it is the third 
largest mall in the world after Iran Mall and South 
China Mall. 
• Location: Fourth Ring Road @ Yuanda Road in 
Beijing, China
• No. of stores and services: 1000+
• Total retail floor area: 557,419 square metres 
(6,000,010 sq ft)
03. SM Tianjin
SM Supermall, owned by SM Prime Holdings, is a 
chain of shopping malls in the Philippines.
Its area is 565,000 m2 (6,080,000 sq ft) and it has 
more than 2500 shops. SM Tianjin is composed of 
five different buildings each named after the five 
traditional Chinese elements Earth, Fire, Water, 
Metal, and Wood. It is the second largest mall in 
China, it was opened in 2016.
• Location: Tianjin, China
• Shops: 2500+
• Total retail floor area: 565,000 m2 (6,080,000 sq 
ft)
02. New South China Mall
South China Mall in Dongguan, China is the sec-
ond largest mall in the world 2022 after Iran Mall. 
Which includes a musical fountain, food court, 
mosque and hotel.
South China Mall opened in 2005.
• Location: Dongguan, China
• Owner: Founder Group
• Total retail floor area: 659,611 square metres 
(7,099,990 sq ft)
01. Iran Mall
Iran Mall is the largest shopping mall in the world 
2022. It is located near Chitgar Lake in northwest-
ern Tehran, Iran. Iran Mall is the largest mall in the 
world by total land area (1,950,000 m2). This is 
equal to the combined area of Dubai Mall and New 
South China Mall.
• Industry: Retail
• Founded: first phase: 2018
• Headquarters: Chitgar Lake, Tehran, Iran
• Total retail floor area: 1,950,000 m2 (21,000,000 
sq ft)

Transit of goods via Iran’s com-
mercial ports has increased by 
44 percent since the beginning of 
the current Iranian calendar year 
(March 21), according to the head 
of the country’s Ports and Maritime 
Organization (PMO).
“Port transit has grown by 44 per-
cent this year, and despite the re-
strictions caused by the sanctions, 
the development plans of this or-
ganization in various sectors and 
areas are being pursued seriously,” 
Ali-Akbar Safaei said at a meeting of 
the organization’s supreme council 
on Monday.
As reported by the TPO portal, the 
meeting was attended by senior of-
ficials including the representatives 
of Ministry of Finance and Eco-
nomic Affairs, Ministry of Defense, 
Ministry of Transport and Urban 
Development, Planning and Budget 
Organization (PBO), and the mem-
bers of the PMO executive commit-
tee, as well as a group of managers 
with this organization.
Speaking at the meeting, Safaei 
stated that currently, more than 200 
large and small commercial ports 
are providing services to regulate 
sea traffic and ship goods in the 
north and south of the country.

He pointed to the development of 
the marine fleet as one of the most 
serious demands of this organi-
zation from commercial shipping 
companies and announced the 
purchase of eight large commercial 
vessels to operate in the Caspi-
an Sea and the order to build four 
ocean-going vessels in the south of 
the country.
Elsewhere in the gathering, Meh-
di Nourani, head of the Center for 
Assembly Affairs and Contract Su-
pervision at the Transport Ministry, 
pointed to the positive performance 
of the PMO in the current year, say-
ing that there have been improve-
ments in various sectors including 
port transit, loading and unloading 
of goods, growth of non-govern-
mental investments and develop-
ment of port infrastructure, espe-
cially in small ports.
Referring to the government’s new 
approach for the development of 
port and maritime cooperation with 
neighboring countries and the re-
gion, he emphasized: “By using the 
capacities of all entities and institu-
tions active in the field of trade, it 
is possible to increase the contri-
bution of the Ports and Maritime 
Organization in international trade.”

Transit through 
Iran’s commercial ports increases 44%

It has been proven that the govern-
ment is not successful when it comes 
to business and economy. Nobody can 
dispute this fact.

Iran started a gradual process toward 
privatization in the years after the war 
against Iraq which ended in the late 
1980s. The privatization plan was in-
tended to expedite under Article 44 of 
the Constitution.
However, Iranians do not have a good 
experience with privatization. Most 
probably, the chief reason is that pri-
vatizations did not or are not taking 
place in a competitive and transparent 
manner.
Despite this bad experience, it is es-
sential that the government allow the 
private sector to enter the car market 

and put an end to the monopolization 
by Iran Khodro and Saipa, which their 
substandard cars have wasted billions 
of dollars due to fuel inefficiency cou-
pled with a lack of enough safety.
The car market is highly lucrative for 
the private sector. This time the gov-
ernment is not going to sell Iran Kho-
dro or Saipa to the private sector. It 
must only allow the private sector to 
establish companies to manufacture 
their own brands. Except for setting 
certain rigid standards, the govern-
ment should not interfere with their 
own management systems.
Also, it is important that the license 
to produce cars not be given to appli-
cants or companies connected to top 
officials or centers of power. If this is 
not observed strictly, it will also prove 

a failure.
The government must also give priori-
ty to the production of electric vehicles 
(EV) as such cars are taking the center 
stage in the world. Just as in previous 
years that the government allowed 
persons who had a certain amount 
of money to establish banks, such a 
mechanism can be applied to the pro-
duction of cars.
If the private sector starts to produce 
electric passenger cars, then condi-
tions will be provided to gradually free 
the price of gasoline.
In that condition, the current car com-
panies, which have monopolized the 
market, will be forced to either adapt 
to the new situation and make a transi-
tion to zero-emission vehicles or close 
down.

Why not allowing private sector 
to enter the car market?
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مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکه در 
ارائه گـزارش هیأت مدیـره به مجمع 
عمومـی فوق العـاده صاحبان سـهام 
در خصـوص افزایـش سـرمایه برای 
سـال منتهی به ۲۹ اسـفندماه ۱۴۰۰ 
گفت: این افزایش سـرمایه به منظور 
احـداث نیـروگاه سـیکل ترکیبـی، 
خرید ۵۰ دسـتگاه لوکوموتیـو، جبران 
مخـارج انجام شـده بابـت مشـارکت 
در افزایـش سـرمایه شـرکت های 
سـرمایه پذیر و جبـران مخـارج بابت 
سـرمایه گذاری های صورت گرفتـه، 

بوده اسـت.
محمدیاسـر طیب نیـا مدیرعامـل 
شـرکت فـوالد مبارکـه در ارائـه 
گـزارش هیأت مدیـره بـه مجمـع 
عمومـی فوق العـاده صاحبان سـهام 
در خصـوص افزایـش سـرمایه برای 
سـال منتهی به ۲۹ اسـفندماه ۱۴۰۰ 
گفت: این افزایش سـرمایه به منظور 
احـداث نیـروگاه سـیکل ترکیبـی، 
خرید ۵۰ دسـتگاه لوکوموتیـو، جبران 
مخـارج انجام شـده بابـت مشـارکت 
در افزایـش سـرمایه شـرکت های 
سـرمایه پذیر و جبـران مخـارج بابت 
سـرمایه گذاری های صورت گرفتـه 

بـوده اسـت.
وی افـزود: بـه دلیـل محدودیت های 
ناشـی از قطعـی سراسـری بـرق در 
کشـور و تحت تأثیر قرار گرفتن تولید 
در شـرکت و این که انرژی الکتریکی 

پیش نیـاز مهـم در توسـعه صنعـت 
اسـت و هزینه هـای سـنگین توقـف 
خطـوط تولید فـوالد ناشـی از قطعی 
برق می باشـد، شـرکت فوالد مبارکه 
درصـدد احـداث نیـروگاه سـیکل 
ترکیبی اسـت تا تولید برق در نیروگاه 
سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی ۹۱۴ 
مگاوات ساعت و ظرفیت عملی ۷۵۰ 
مـگاوات سـاعت را محقـق کنـد تـا 
زمینـه افزایـش تولیـد ۵۰۰ هـزار تن 

تختال دیگـر را عملیاتـی کند.
مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه 
تصریح کـرد: انعقاد قـرارداد خرید ۵۰ 
دسـتگاه لوکوموتیو دیزل الکتریک با 
شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو 
مپنـا بـرای تسـهیل حمـل و نقـل و 
جابه جایی محصوالت خود در شـبکه 
ریلـی کشـور کاهـش هزینه هـای 
حمـل )تعـداد ۲۹ دسـتگاه در سـال 
۱۴۰۱ و تعـداد ۲۱ دسـتگاه در سـال 
۱۴۰۲ و مجموعاً ۵۰ دستگاه( از دیگر 
دالیـل ایـن افزایش سـرمایه اسـت.

طیب نیـا خاطرنشـان کـرد: پرتفوی 
فـوالد  شـرکت  سـرمایه گذاری 
مبارکـه اصفهـان، یـک پرتفـوی 
اسـتراتژیک در راسـتای تحقـق 
سیاسـت های مـدون بـر مبنـای 
نقشـه راه سـرمایه گذاری شـرکت 
می باشـد؛ سیاسـت هایی نظیر خرید 
و فروش سهام مشـارکت در افزایش 
سـرمایه شرکت های سـرمایه پذیر و 

... با انجام تحلیل های استراتژیک در 
زنجیـره تولید فـوالد در گـروه فوالد 

مبارکـه انجـام می گیـرد.
در  مشـارکت  کـرد:  تاکیـد  وی 
افزایـش سـرمایه های شـرکت های 
سـرمایه پذیر نیـز بـا هـدف حفـظ 
درصـد سـهامداری و در راسـتای 
تحلیل هـای فوق الذکـر صـورت 
می گیـرد. سیاسـت تکمیـل زنجیره 
تولیـد در سـطح گـروه منجـر بـه 
تسـهیل عملیات افزایش تولیـد و در 
نتیجـه افزایـش سـودآوری می گردد 
و همچنیـن شـرکت فـوالد مبارکـه 
اصفهان قصـد دارد بـه منظور تحقق 

اهداف شـرکت های زیرمجموعه در 
راستای افزایش سـرمایه های در نظر 
گرفته شـده آن هـا، بخشـی از منابع 
حاصل از افزایش سرمایه پیشنهادی 
را صـرف مشـارکت در افزایـش 
سـرمایه شـرکت های سـرمایه پذیر 

نمایـد.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه اظهـار 
داشـت: فوالد مبارکه در ایـن افزایش 
سـرمایه همچنیـن قصـد جبـران 
مخـارج بابـت سـرمایه گذاری های 
صورت گرفتـه را دارد و ایـن در حالـی 
اسـت کـه در حوزه هـای زیرسـاختی 
و زیربنایـی در صنعـت فوالد کشـور 

گام های بلنـدی برداشـته و علی رغم 
اعمـال تحریم هـا و محدودیت هـای 
بین المللـی طی سـال های گذشـته، 
امـروز بـه نقطـه ای رسـیده کـه این 
تحریم هـا را مدیریـت و بـا حمایت از 
نخبـگان و شـرکت های دانش بنیان 
نقـش مهمـی را در ایـن عرصـه ایفا 

. می کنـد
با تصویـب افزایـش سـرمایه ۸۰.۸۸ 
درصدی فـوالد مبارکه از محل سـود 
انباشـته در مجمع عمومی فوق العاده 
شـرکت فـوالد مبارکـه، بزرگ ترین 
افزایش سـرمایه بورس از محل سـود 

انباشـته محقق شد.
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معـاون توسـعه بازرگانـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان اصفهـان گفـت: امسـال 
بـرای ایـام محـرم و هیئت هـا و موکب هـا 
نزدیـک بـه ۱۰ هـزار تـن کاالهای اساسـی 
شـامل برنج، شـکر، گوشـت قرمز و گوشـت 
مرغ برای اسـتان اصفهـان، از تهران سـهمیه 

گرفتیـم.
امیـد شـریفی اظهار کـرد: امسـال بـرای ایام 
محـرم و هیئت هـا و موکب ها نزدیـک به ۱۰ 

هزار تن کاالهای اساسـی شـامل برنج، شکر، 
گوشـت قرمـز و گوشـت مـرغ بـرای اسـتان 

اصفهان، از تهـران سـهمیه گرفتیم.
معـاون توسـعه بازرگانـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان اصفهـان گفـت: مکانیزم 
توزیع این کاالها با محوریت سازمان تبلیغات 
اسـامی تعریف شـد و در اختیار این سـازمان 
قرار گرفـت و از ایـن طریق در بیـن هئیت ها 
و موکب هـا در مرکـز اسـتان و شهرسـتان ها 

توزیع شـد.
وی با بیان اینکـه توزیع ایـن اقـام از ۱۰ روز 
قبل از محرم آغاز شـده اسـت، افـزود: با توجه 
بـه فعالیـت هیئت هـا و همچنین تعـداد قابل 
توجـه آن هـا در اسـتان اصفهـان از توزیع این 

اقام اسـتقبال خوبی شـد.
شـریفی عنـوان کـرد: همچنین بـرای هیات 
ها سـهمیه ویژه و فـوق العاده نـان پیش بینی 
شـده اسـت که از طریـق کار گروه هـای آرد و 

نان اسـتانی، فرمانداران نانوایی های شـاخص 
خود را معرفی کـرده و آرد بـه آن ها تخصیص 
داده می شـود تـا در ایـام محـرم در اختیـار 

موکب هـا و هیئت هـا قـرار گیرد.
وی گفـت: بـا پیگیری هـای انجـام شـده 
سـهمیه مضاعفی را در اقـام پرمصرف مانند 
برنج گرفتیـم و در اختیار هیات هـا قرار گرفت 
و همچنیـن تـاش می کنیـم سـهمیه های 

جدیـدی را نیـز بگیریم.

معـاون هماهنگی امـور اقتصـادی اسـتانداری اصفهان گفـت: ۵۷۷ میلیـارد تومان 
تسـهیات بمنظور تکمیل و بهره برداری واحدهای تولیدی و حفظ یا ایجاد اشـتغال 

در جلسـه کمیته رونق تولید اسـتان تصویب شـد.
امیررضا نقش در حاشـیه هفتمین جلسـه کمیته بررسـی تسـهیات رونق تولید در 
سـال ۱۴۰۱ در گفت و گو با خبرنـگار ایرنا افزود: در جلسـه امروز ۲۰ طرح در دسـتور 
کار قرار داشـت که پس از بررسـی آنهـا، ۱۷ طرح بـا ۵۷۷ میلیارد تومان تسـهیات 

تصویب شـد.
وی با بیان اینکه این جلسـه با حضور اعضای کمیته بررسی تسـهیات رونق تولید، 
نماینـدگان برخی بانک هـا و تعدادی از فعـاالن اقتصادی اسـتان برگزار شـد، اظهار 
داشـت: از ۱۷ طرح مصوب هشـت طرح بـا ۱۲۲ میلیـارد تومان سـرمایه ثابت برای 
اجرای طرح های صنعتـی و ۹ طرح بـا ۴۵۵ میلیارد تومان سـرمایه در گـردش برای 

تثبیت اشـتغال است.
نقش اضافه کـرد: با اجـرای ۱۷ طرح مصـوب، برای ۴۳۵ نفر اشـتغال ایجـاد و برای 

یکهزار و ۶۸۲ نفر اشـتغال تثبیت می شـود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اسـتانداری اصفهان با بیان اینکـه طرح های مذکور 
در بخـش صنعـت و در مناطـق مختلف صنعتی اسـتان بودنـد، گفت: صورتجلسـه 

مربـوط به ایـن طرح هـا به بانک هـای عامـل اباغ می شـود.
وی با اشـاره به اینکـه کمیته بررسـی تسـهیات رونق تولیـد در زمینه کشـاورزی، 
گردشـگری و اصناف نیز برگزار می شـود، خاطرنشـان کـرد: در ۹ ماه گذشـته حدود 
هفت هـزار میلیـارد تومان تسـهیات رونـق تولید بـرای بحـث تولید و اشـتغال در 
اسـتان تصویب و یکهزار و ۳۰۰ پرونده در سـتاد تسـهیل و رفع موانع تولید بررسـی 

شـده است.
نقـش بـا تاکیـد بـر ضـرورت انتقـال دارایـی شـرکت های فعـال در اصفهـان بـه 
بانک های داخل اسـتان، اضافـه کرد: برخـی از واحدهـای صنعتی اسـتان قابلیت و 
توانایی تبدیل شـدن به شـرکت دانش بنیان را دارند که ضروری اسـت بـرای انجام 

فرایندهـای اداری و ثبـت آن و بهـره منـدی از مزایای آن اقـدام کنند.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان همچنیـن بـا اشـاره بـه 
ظرفیت های بـاالی بخش معدنی در شـرق اسـتان اصفهـان، تصریح کرد: بیشـتر 

محصوالت ایـن بخش در زمـان حاضر بـه صورت خام بـه فروش می رسـد بهمین 
دلیل در تاش هسـتیم تا واحدهای فراوری مانند سـنگبری نوین بـا الزامات محیط 

زیسـتی و کم مصرف بـودن در زمینـه آب در ایـن منطقه ایجاد شـود.
وی افـزود: امـروز مـواردی در این زمینه در جلسـه کمیته بررسـی تسـهیات رونق 

تولیـد، بررسـی و بر حمایـت از آنها تاکید شـد.
در هفتمین جلسه کمیته بررسی تسـهیات رونق تولید، فعاالن اقتصادی و صاحبان 
واحدهـای تولیـدی و صنعتـی اسـتان در زمینه هـای مختلـف مانند تولیـد قطعات، 
معدن، نسـاجی و لـوازم خانگـی طرح هـا و درخواسـت های خـود را مطـرح کردند و 

مورد بررسـی قـرار گرفت.
اصفهان بـا بیش از پنج میلیـون نفر جمعیت و حـدود ۹ هزار واحد تولیـدی کوچک و 

بزرگ قطب صنعتی کشـور بشـمار می آید.
سـهم اصفهـان در صنعـت کشـور ۱۱ درصـد، سـرمایه گذاری ۱۰ درصد و اشـتغال 
صنعتی هشـت درصـد و رتبه ایـن منطقـه در طرح های نیمه تمـام صنعتـی و تعداد 

معـادن کشـور اول و از نظر ذخایـر معدنی دوم اسـت.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

10 هزارتن کاالی اساسی سهمیه هیات ها وموکب ها در اصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خبر داد:

تصویب ۵۷۷ میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تولیدی

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ارائه گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام:

افزایش سرمایه به منظور سرمایه گذاری در حوزه های زیرساختی است

امیر زاغیان افزود: تأمین زمین بعنوان مهم ترین اقدام برای تحقق پذیری 
سیاستگذاری نهضت ملی مسکن در گام اول محسوب می شود و سهمیه استان 
اصفهان در چهار سال حدود ۲۰۳ هزار واحد و سالی ۵۰ هزار واحد است که 
بطور معمول مهمترین بحث در سال اول این سیاستگذاری تأمین زمین است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار 
داشت: تاکنون برای بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی پروانه ساخت گرفته شده 

و مراحل ساخت ساز در این واحدها شروع شده است.
وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان با بیش از ۴۲۳ هزار نفر متقاضی از نظر 
میزان ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن پس از تهران بعنوان دومین استان 

کشور است.
زاغیان با اشاره به اینکه واحدهای طرح نهضت ملی بدون احراز سکونت به 
متقاضیان سایر شهرها و استان ها اختصاص پیدا نخواهد کرد، بیان کرد: بر 
اساس بررسی کان که بر مبنای سه رقم اول ُکد ملی افراد ثبت نام شده 
انجام شده بطور تقریبی بیش از ۶۰ درصد از مجموع ثبت نام شوندگان در همه 
شهرهای جدید و شهرهای باالی صدهزار نفر استان از همان شهر هستند و 
کمتر از ۲۰ درصد کد ملی آنها مربوط به خارج از استان است که دستکم پنج 

سال سابقه سکونت در محل را دارند.
وی افزود: متقاضیان باید شرایط الزم از جمله احراز سکونت، سبز بودن فرم 

جیم دریافت نکردن وام های دولتی و نداشتن مالکیت را داشته باشند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
طرح نهضت ملی مسکن بدالیل برنامه ریزی جمعیتی در شهر اصفهان انجام 
نشده است و در راستای سیاست گذاری های قبلی برنامه ریزی شهری که 
شهرهای جدید بهارستان، فوالدشهر و شاهین شهر در اطراف اصفهان برای 
سکونت سر ریز جمعیت تعریف شده بود، وظیفه ظرفیت پذیری این ساکنان 

را بر عهده دارند.
وی تصریح کرد: دولت به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن به چشم سر ریز 
جمعیت نگاه نمی کند و این افراد ساکنانی هستند که قرار است در این طرح خانه 
دار شوند و بر اساس قانون احراز سکونت که متقاضیان باید دستکم پنج سال 

در آن شهر سکونت داشته باشند و این افراد دیگر مهاجر محسوب نمی شوند.
به گفته وی، در نهضت ملی ساکنان همان شهر خانه دار می شوند و قرار نیست 
مهاجر پذیری یا مهاجر فرستی انجام شود و با خانه دار شدن این افراد، ظرفیت 
بعنوان خانه های خالی ایجاد می شود که این ظرفیت باید در آینده مدیریت شود.

زاغیان اضافه کرد: با استفاده از تجارب مسکن مهر در طرح نهضت ملی 
مسکن هم سعی کردیم که تمام این زمین ها را نزدیک شهرها و مجاور خدمات 
زیربنایی و روبنایی شهری قرار داشته باشند و همه این زمین های الحاقی مورد 
تأیید تمام کمیسیون های تخصصی شهرسازی استانی و کشوری قرار گرفته اند 
و از تمام شرایط الزم برخوردارند و پس از آن وارد فرآیند تفکیک یا واگذاری 

به افراد می شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان با بیان اینکه ۱۳۰ هزار نفر از متقاضیان 
طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان حائز شرایط 
هستند گفت: تاکنون برای بیش از ۷۰ درصد متقاضیان 
حائز شرایط در طرح نهضت ملی مسکن استان تأمین 

زمین انجام شده است.

معاون اداره راه و شهرسازی اصفهان:

 بیش از ۷0 درصد زمین
نهضت ملی مسکن تأمین شد

خبر ویژه

مدیر عامل سازمان تاکسـیرانی شهرداری 
اصفهان گفت: آماده به کارگیری گسـترده 
راننـده سـرویس مـدارس بـرای سـال 

تحصیلـی جدید هسـتیم.
محمـد پـرورش، در جلسـه هم اندیشـی و 
هم افزایی سـرویس مـدارس، اظهـار کرد: 
قبـل از شـیوع کرونـا هشـت هـزار راننده 
سـرویس مدارس در سـازمان تاکسـیرانی 
شـهرداری اصفهـان فعالیـت می کردنـد، 
امـا در حـال حاضـر بیـش از شـش هـزار 
نفـر از این شـغل خـارج شـده اند، از این رو 
بـا کمبود شـدید راننـده سـرویس مدارس 

مواجه هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از بزرگتریـن 
چالش های سازمان تاکسـیرانی شهرداری 
بـرای آغـاز سـال تحصیلـی جدیـد نبـود 
راننـده سـرویس مـدارس اسـت، افـزود: 
یکـی از تأکیـدات سـازمان تاکسـیرانی 
بـرای نرخ گذاری سـرویس مـدارس برای 
سـال تحصیلی جدیـد، جمع بنـدی نظرات 
متولیان امـر و پرداختـن به ایـن موضوع از 
زوایـای مختلـف بـود که ایـن مهـم تا حد 

ممکـن صـورت گرفـت.
مدیرعامل سـازمان تاکسـیرانی شهرداری 
اصفهـان بـا اشـاره بـه جلسـات متعـدد 
کارگـروه مـاده ۱۸ بـرای تعییـن نـرخ 
سـرویس مـدارس سـال تحصیلـی جدید 
دانش آمـوزان، تصریـح کـرد: در ابتـدا که 
نرخ مصوب کارگـروه تعیین شـد، رضایت 
رانندگان را به دنبال داشـت، امـا در ادامه با 
توجه بـه تورم ایجاد شـده، شـاید رانندگان 
رضایت کامـل از ایـن میـزان افزایش نرخ 

را نداشـته باشـند.
وی بـا تاکیـد بـر تصویـب نـرخ جدیـد 
سـرویس مدارس توسط شـورای اسامی 
شـهر و تأیید فرمانداری، خاطرنشـان کرد: 
متولیـان امـر خاصه مدیـران مـدارس باید 
در این زمینـه جهـادی و ویژه اقـدام کنند.

پـرورش بـا بیـان اینکـه بـدون شـک 
مهمتریـن اولویـت سـازمان، سـرویس 
مدارس دانش آموزان اسـت، ادامـه داد: در 
این راسـتا از بیسـت ودوم مردادماه تبلیغات 
گسـترده ای را در سـطح شـهر برای جذب 

راننـده سـرویس آغـاز می کنیـم.
مدیر عامل سازمان تاکسـیرانی شهرداری 
اصفهـان اظهـار کـرد: از آموزش وپرورش 
نیز درخواسـت می شـود که در اسـرع وقت 
سـهمیه بندی های خود را به شـرکت های 
حمل ونقل سـرویس مدارس اعـام کنند، 
البتـه حداکثر زمان بـرای اعـام ثبت نام و 
میـزان سـهمیه از سـوی مدیـران مدارس 
آموزش وپـرورش چهـارم شـهریورماه 

. ست ا
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات ایـن سـازمان 
بـرای راننـدگان سـرویس های مـدارس 
گفـت: بخشـودگی جرائـم دیرکـرد تمدید 
پروانـه شـرکت های سـرویس مـدارس 
دانـش آمـوزان، اعطـای تخفیف ویـژه در 
خصوص دیرکرد دریافت مجـوز رانندگان 
سـرویس مدارس، اعطای تسهیات برای 
مخزن گاز با دریافت تعهد جهت سـرویس 
مـدارس، اولویت سـهمیه بندی بر اسـاس 
جذب راننده اعام شـده از جملـه اقدامات 
ایـن سـازمان بـرای حمایـت از راننـدگان 

سـرویس مدارس اسـت.
پـرورش افـزود: بـر اسـاس تفاهم نامه ای 
که بین سـازمان تاکسـیرانی و کمیته امداد 
منعقد شده اسـت، وام قرض الحسنه خرید 
خـودرو بـه میـزان ۱۰۰ میلیون تومـان به 
رانندگان سـرویس مدارس ارائه می شـود.

آماده جذب راننده سرویس 
مدارس هستیم

 مدیر عامل سازمان تاکسیرانی
شهرداری اصفهان:

خبر اول
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مدیرکل کمیته امداد اسـتان اصفهان گفت: در سـال جاری 
۲۲ میلیـارد تومان تسـهیات بانکـی به ۲۹۳۶ دانشـجوی 
تحـت حمایـت کمیتـه امـداد اسـتان اصفهـان، پرداخـت 

خواهد شـد.
کریـم زارع در گفت وگـو با خبرنـگار ایمنـا، کمک بـه ادامه 
تحصیل و حمایت مالی از دانشـجویان نیازمنـد را از اقدامات 
فرهنگی دانسـت و اظهار کـرد: در سـال جـاری ۲۲ میلیارد 
تومان اعتبـار بانکی بـرای کمک هزینه شـهریه و تحصیل 

دانشـجویان تحت حمایت درنظر گرفته شـده اسـت.
وی با اشـاره به افزایش بیش از سـه برابری وام دانشـجویی، 
افزود: اعتبار این تسـهیات در سـال گذشـته هفت میلیارد 
تومان بوده اسـت و با افزایش صورت گرفتـه، ۲۹۳۶ مددجو 

می توانند از تسـهیات دانشـجویی بهره مند شوند.
مدیرکل کمیتـه امداد اسـتان اصفهـان با بیان اینکه شـش 
میلیـارد تومـان ایـن تسـهیات از طریـق صنـدوق امـداد 
والیـت و ۱۶ میلیـارد تومان با همـکاری بانک هـای عامل 

پرداخت خواهد شـد، تصریح کرد: دانشـجویان در هر مقطع 
تحصیلی می توانند از تسـهیات پنج تا ۵۰ میلیـون تومانی 

در دوره تحصیـل خـود بهره مند شـوند.
وی پرداخـت کمـک هزینـه شـهریه بـه دانشـجویان را در 
تحصیـات مددجویـان مؤثـر دانسـت و خاطرنشـان کرد: 
این حمایـت دانشـجویی، کمک شـایانی در ایجاد اشـتغال 
خواهد داشـت و مسـیر روشـنی برای خودکفایـی خانواده ها 

ایجـاد خواهـد کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان 
اصفهان خبر داد:

افزایش تسهیالت 
بانکی برای 
دانشجویان تحت 
حمایت کمیته امداد

رئیس اداره هماهنگی امورمناطق وسازمان های معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به افزایش دو برابری نرخ 
پارکینگ های شهرداری، گفت: با وجود افزایش قیمت، همچنان 
ارزان ترین پارکینگ ها را در بین شهرهای کشور داریم. مجید عموچی 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان هم اکنون ۴۳ 
پارکینگ در اختیار دارد که مجموعاً ظرفیت پارک ۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه 
خودرو را دارد، اظهار کرد: از این ۴۳ پارکینگ، ۵ پارکینگ روباز داریم و 
بقیه پارکینگ های مسقف و طبقاتی است که در سطح شهر مشغول 

خدمت رسانی به شهروندان هستند.

وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای شهر اصفهان برای افزایش نرخ 
پارکینگ های شهرداری، گفت: نرخ قبلی برای خودروهای شخصی در 
پارکینگ های مسقف، در ساعت اول ورود ۱۲۰۰ تومان و از ساعت دوم 
به بعد هر ساعت ۸۰۰ تومان بود. با تصویب افزایش دو برابری، این نرخ 
برای ساعت اول ورود ۲۴۰۰ و ساعت دوم به بعد هر ساعت ۱۶۰۰ تومان 
تعیین شد. البته این افزایش نرخ هنوز اباغ نشده است، ضمن اینکه در 
حال حاضر حتی بعد از افزایش هم ارزان ترین نرخ پارکینگ شهری را 

در کل کشور داریم.
رئیس اداره هماهنگی امور مناطق و سازمان های معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه آخرین جلسه افزاش نرخ 
پارکینگ ها ۲۸ فروردین سال ۹۸ بود، گفت: با وجود تورم سال ۹۸، ۹۹ و 
۱۴۰۰، افزایش نرخ پارکینگ ها اعمال نشده بود. البته پیشنهاد ما افزایش 
۱۵۰ درصدی بود تا نرخ پارکینگ ها به ۳ هزار تومان برسد اما شورای 
شهر به لحاظ رعایت مسائل اجتماعی با صد در صد افزایش قیمت 
موافقت کرد. وی با بیان اینکه افزایش نرخ پارکینگ های شهری عمًا در 
استفاده از پارکینگ ها تأثیری ندارد، گفت: با وجود افزایش صددرصدی، 
نرخ پارکینگ ها هنوز عدد باالیی نیست، اما شاید برای خودروهایی که 
به صورت طوالنی مدت در پارکینگ های شهر پارک می کنند تأثیر 

داشته باشد. عموچی با اشاره به اینکه پارکینگ های شهر یک مسئله و 
سیاست گذاری آن یک مسئله دیگر است، توضیح داد: ظرفیت پارکینگ 
به ویژه در مرکز شهر کافی نیست، اما سیاست گذاری هم باید به صورتی 
باشد که باعث افزایش حجم تردد در هسته مرکزی شهر نشود، چراکه در 
مرکز شهر مراکز جذب سفر زیادی داریم و هرچقدر هم پارکینگ ساخته 
شود باز هم شهروندان با وسایل نقلیه شخصی می آیند که باعث افزایش 
ترافیک و آلودگی هوا می شود، درحالی که یکی از دالیلی که باعث 
می شود شهروندان از وسیله نقلیه شخصی استفاده نکنند و از حمل ونقل 

عمومی استفاده کنند، دغدغه پیدا کردن جای پارک خودرو است.
وی با بیان اینکه باید برنامه ریزی کنیم چه کسانی می توانند با وسیله نقلیه 
شخصی به مرکز شهر بیایند و چه کسانی نه، تصریح کرد: شاید کارمندان 
ارگان هایی مثل شهرداری و استانداری نباید پارکینگ رایگان و ارزان 
در اختیار داشته باشند، چون هر روز به مرکز شهر می آیند و می توانند 
رفت وآمد خود را با وسایل نقلیه عمومی برنامه ریزی کنند، اما با معمواًل 
این اتفاق می افتد که کارمندان اول صبح پارکینگ های مرکز شهر را 
پرمی کنند. حاال تصورکنید درساعات بعدی روزکه برخی شهروندان کار 
ضروری دارند و یا امکان استفاده از وسایل نقلیه عمومی را ندارند ظرفیت 

پارکینگ ها تکمیل است.

رئیس اداره هماهنگی امور مناطق و سازمان های معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

پارکینگ های اصفهان، ارزان تر از همه شهرهاست
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چندی پیش شـرکت صنایـع غذایی زرماکارون مدعی شـده 
اسـت که توان ورود به صنعت خودروسـازی کشـور بـا تیراژ 
سـالیانه یـک میلیـون دسـتگاه را دارد. پیگیری ایرنا نشـان 
می دهد این شـرکت در دولت گذشـته مجوز چنیـن فعالیتی 
را گرفته اسـت که با توجـه به روابط حسـنه آن بـا مقام های 

دولت گذشـته، عجیب هم نیسـت.
بررسـی سـوابق شـرکت یاد شـده، ابهامات و شـائبه هایی را 
در خصـوص امـکان ایجـاد قطب سـوم خودروسـازی ایجاد 
کـرده اسـت. آنجایـی کـه احتمـال مـی رود سـوژه انحرافی 
برای افـکار عمومی به منظـور تأثیر بر سـهام داغ کنی باشـد 
و شـاید اصـًا تـا پنـج سـال دیگـر خبـری از خودروسـازی 
نباشـد. مسـووالن شـرکت بهتـر اسـت پاسـخ دهند کـه آیا 

ادعـای ورود یک شـرکت بـدون هیـچ سـابقه ای در صنعت 
خودروسـازی بـه ایـن صنعـت، یـک کار تبلیغاتـی نیسـت؟ 
راه انـدازی کارخانـه خودروسـازی نیازمنـد میلیاردهـا دالر 
سـرمایه گذاری اسـت، آیـا ایـن شـرکت چنیـن سـرمایه ای 
دارد؟ اگـر قـرار اسـت از طریـق دریافـت وام ایـن سـرمایه 
تأمین شـود، آیـا این شـرکت بـه بانک هـا هیچ گونـه بدهی 
ندارد؟ آیـا زمین کارخانـه خودروسـازی مدنظـر نیازمند اخذ 

مجـوز تغییـر کاربری نیسـت؟
برپایـه ایـن گـزارش، ابهـام در چگونگـی تشـریفات مزایده 
خریـداری زمین تخصیـص یافتـه بـرای راه اندازی سـایت 
»زرخـودرو« در حوالـی شـرکت سـیمان آبیـک و موقعیـت 
جغرافیایـی و محیطـی آن که نیاز بـه هزینه سـرمایه گذاری 

دسـت کم پنج سـاله دارد و از طرفی دلیل طـرح این موضوع 
در شـرایط فعلـی، قابـل تأمل اسـت. با توجـه به مسـتندات 
امیدنامه عرضـه اولیـه ۲۵ درصدی سـهام »زرنـام« و تعهد 
محضری مدیریت این شـرکت مبنـی بر واریـز مبالغ حاصل 
از عرضه اولیه به حسـاب بانک توسـعه صادرات ایـران بابت 
تسـویه بدهـی ارزی ۱۰۰ میلیـون یورویـی، نشـان می دهد 
که ایـن شـرکت عمًا پولـی در بسـاط نـدارد که بـه فروش 

دارایی هـا روی آورده اسـت.
بنابراین سـودای تولید خـودرو برای این شـرکت فعًا در حد 
یک حرف خواهد بـود. مگر اینکه کنسرسـیومی متشـکل از 
صنعـت غذایـی بـا آورده نقـدی بـاال بخواهنـد در واردات یا 

مونتاژ خودرو سـهیم باشـند.

 رضا اخالق پور  اولین هفته مرداد 
در حالی به پایان رسید که شاخص 
کل بازار سهام با ثبت بازدهی منفی 3.۱ 
درصدی، بیش ترین کاهش هفتگی 
سال ۱۴۰۱ را به ثبت رساند. این در 
حالی است که انتظار می رفت پس از 
انتشار گزارش های سه ماهه شرکت ها، 
بازگشایی نمادهای بزرگ و افزایش 
نرخ تورم، حداقل در کوتاه مدت بورس 
به روند صعودی بازگردد، اما متغیرها و 
عواملی ازجمله افزایش احتمال رکود 
اقتصادی، نامشخص بودن نتیجه 
مذاکرات هسته ای و افزایش نرخ بهره 
در آمریکا برای مقابله با تورم، مانع رشد 

بورس شد.
• فراز و نشیب های قیمت نفت و 

تأثیر آن بر بازار سرمایه
در شرایطی که پس از جنگ روسیه و 
اوکراین، قیمت جهانی نفت به باالی 
۱۰۰ دالر برای هر بشکه رسید، اما 
اکنون برخی نگرانی ها در خصوص 
افزایش احتمال رکود اقتصادی، سبب 
کاهش قیمت جهانی نفت شده است. 
همچنین پس ازاینکه لیبی در چندین 
میدان نفتی در هفته های گذشته تولید 
نفت را دوباره از سر گرفت، نگرانی ها در 
خصوص عرضه نفت، اندکی کاهش 
یافت و این موضوع نیز مزید علت شد 
تا قیمت جهانی نفت روند کاهشی در 
پیش بگیرد. طبیعی است کاهش قیمت 
جهانی نفت بر قیمت کامودیتی ها و 
به تبع آن سوددهی شرکت های فعال 
در این صنعت تأثیر منفی خواهد داشت.

• نرخ ارز، در انتظار نتیجه 
مذاکرات هسته ای

متغیرهای  از  دیگر  یکی  برجام،   
مهمی است که می تواند بر نرخ ارز 
و شاخص کل بورس تأثیر جدی 
بگذارد. )به این ترتیب که( اگر مذاکرات 

هسته ای به نتیجه برسد و برجام احیاء 
شود، انتظارات برای رشد نرخ دالر در 
بازار آزاد از بین می رود و نرخ کنونی ارز 
نیمایی به تثبیت می رسد. این موضوع 
هرچند در ابتدا ممکن است بر سوددهی 
برخی از شرکت های صادرات محور 
تأثیر منفی بگذارد؛ اما در ادامه با توجه 
به افزایش میزان صادرات و رفع 
محدودیت های موجود به نفع گروه 
خودرویی ها و بانکی ها خواهد بود؛ اما 
درصورتی که مذاکرات هسته ای به 
طول بینجامد، نرخ ارز در بازار آزاد و 
سامانه نیما رشد خواهد کرد و باعث رشد 
سوددهی شرکت های صادرات محور 
و در مقابل کاهش سود شرکت های 
ارزبر، خودرویی ها و بانکی ها خواهد 

شد.
• تأثیر تورم و نرخ بهره بر 

اقتصاد جهان
نرخ بهره، بر بازارهای رقیب ازجمله 
بازار کاالیی و سهام تأثیرگذار خواهد 
گذاشت. پس از آغاز جنگ روسیه و 
اوکراین که باعث افزایش قیمت 
جهانی غات و انرژی و رشد شدید 
نرخ تورم شد، بانک مرکزی آمریکا 
-فدرال رزرو- برای جبران و جلوگیری 
از رشد بیشتر تورم، نرخ بهره بانکی را 
افزایش داد و انتظار می رود همچنان 
شاهد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو 
باشیم. افزایش نرخ بهره و تقویت دالر 
آمریکا، قیمت جهانی کامودیتی ها را 
تضعیف خواهد کرد؛ چون افزایش نرخ 
بهره و تقویت دالر آمریکا، شتاب رشد 
اقتصادی کشورهای صنعتی جهان 
را کند می کند و این موضوع بر میزان 
تقاضای کامودیتی ها در بازارهای 

جهانی تأثیر منفی خواهد داشت.
جهانی  قیمت  کاهش  اثر   •
کامودیتی ها بر بازار سهام ایران

در حال حاضر، بسیاری از شرکت های 
بزرگ و شاخص ساز بورس تهران، 
کامودیتی محور هستند، بنابراین طبیعی 
است که افت قیمت کامودیتی ها هرچند 
می تواند بر سوددهی شرکت های 
کامودیتی محور تأثیر منفی داشته باشد، 
 »P/E« اما با توجه به پایین بودن نسبت
سهام شرکت های کامودیتی محور 
و همچنین احتمال افزایش نرخ ارز، 
نگرانی بابت کاهش شدید سودآوری 
شرکت های کامودیتی محور منطقی 
نیست. از سوی دیگر، درصورتی که 
برجام احیاء نشود، افزایش نرخ ارز 
نه تنها افت قیمت جهانی کامودیتی 
ها را جبران خواهد کرد، بلکه می تواند 
منجر به رشد سوددهی شرکت های 

کامودیتی محور هم شود.
• تغییر نرخ بهره، تصمیمی مهم 

و دشوار

یکی از دغدغه های فعاالن بازار سرمایه، 
نرخ بهره بانکی است؛ چون یکی از 
بازارهای رقیب برای بازارسرمایه، بازار 
پول است. افزایش نرخ بهره عاوه بر 
بحث رقابت، موجب افزایش هزینه های 
مالی شرکت ها هم می شود. در حال 
حاضر نرخ بهره بین بانکی در کشور 
ما، یکی از باالترین نرخ ها در منطقه 
است. البته با توجه به تورم باالی ۴۰ 
درصدی، به نظر می رسد بانک مرکزی 
برای کاهش نرخ بهره کار دشواری 
پیش رو خواهد داشت؛ چراکه کاهش 
نرخ سود بانکی، سبب می شود تا عمًا 
زیان بیشتری به سپرده گذاران بانک ها 
تحمیل شود و از سویی دیگر، بحث 
احتمال کسری بودجه است. دولت 
امسال باید حدود ۱3۰ هزار میلیارد 
تومان تأمین مالی از محل فروش 
اوراق انجام بدهد و اگر فروش نفت 

طبق پیش بینی ها در بودجه محقق 
نشود، باید روی فروش اوراق تمرکز 
بیشتری انجام شود که این موضوع، 
کار را برای بازار سرمایه سخت تر خواهد 
کرد. لذا به نظر می رسد در وضعیت 
فعلی، سیاست گذاری در خصوص تغییر 
نرخ بهره بانکی، از تصمیم های مهم و 

دشوار بانک مرکزی ایران باشد.
درمجموع به نظر می رسد هرچند در 
حال حاضر بورس تهران رمقی برای 
بازگشت به روزهای رونق خود ندارد 
اما با توجه به سوددهی و ارزنده بودن 
این  شرکت ها،  از  بسیاری  سهام 
مناسبی  فرصت  می تواند  موضوع 
برای سرمایه گذاری در نمادهای ارزنده 
بازار ازجمله کامودیتی ها -البته بادید 

میان مدت و بلندمدت- باشد.
کارشناس بورس و بازار 
سرمایه
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سـخنگوی سـپاه بـا اشـاره بـه قدردانـی سرلشـکر سـامی از پیشـتازی 
یگان هـای سـپاه در خدمـت صادقانـه، مجاهدانـه و خاقانـه بـه هموطنان 
زلزلـه زده هرمزگان گفـت: خاقیت و نوآوری در خدمت رسـانی بـه مردم در 
حـوادث و بایای طبیعـی راهبـرد قطعی سـپاه اسـت. در پی اتمـام عملیات 
امـداد و خدمت رسـانی سـپاه بـه زلزلـه زدگان هرمزگان، سـردار سرلشـکر 
پاسـدار حسـین سـامی فرمانـده کل سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی از 
همـت جهـادی و خاقیـت و نوآوری هـای یگان هـای سـپاه در سـرعت 
بخشـی خدمـات و تأمیـن نیازهـای اساسـی مـردم آسـیب دیـده از زلزله در 

منطقه سـایه خوش اسـتان هرمـزگان قدردانی کرد. سـردار شـریف با اعام 
ایـن خبـر افـزود: در پـی زلزله اخیـر اسـتان هرمـزگان به دسـتور سرلشـکر 
سـامی یگان هـای نیـروی دریایـی سـپاه، سـپاه امـام سـجاد )ع( اسـتان 
هرمزگان و قـرارگاه مدینـه نیروی زمینی سـپاه سـاعتی پس از وقـوع زلزله 
با سـازماندهی و گسـیل ظرفیت های خود به صحنـه امداد، نجـات و خدمت 
رسـانی به مردم زلزله زده سـایه خوش بندرلنگه شـتافتند. سـخنگوی سـپاه 
تأمین نیازهای ضروری و اساسـی مـردم زلزله زده به ویژه جابجایی و اسـکان 
موقـت را از دغدغه هایی دانسـت کـه بحمـداهلل در حادثـه اخیر با سـرعت و 

خاقیـت مجموعه آمـاد و پشـتیبانی سـپاه در سـاخت و تولیـد کانکس های 
مسـکونی با فنـاوری جدیـد و مجاهـدت نیروهای حاضـر در صحنـه مرتفع 
شـد. سـردار شـریف در تشـریح خاقیـت و نـوآوری بـه کار گرفته شـده در 
کمک رسـانی بـه حادثه دیـدگان زلزله سـایه خـوش بندرلنگه گفـت: تولید، 
تأمین، ارسـال، اسـتقرار، نصـب، آماده سـازی و آغـاز تحویـل ۴۸۹ کانکس 
مسـکونی ۱۵ متـری مجهز بـه سـامانه سرمایشـی بـه مـردم زلزلـه زده در 
کمتر از ۴۸ سـاعت پـس از وقوع زلزلـه، حکایـت از تحـول در فرایند خدمت 

رسـانی های مردمـی کشـور در شـرایط بحـران و سـختی ها دارد.

خالقیت و نوآوری 
در خدمت رسانی 
به مردم راهبرد 
قطعی سپاه است

تاکید بر »راهبرد قطعی سپاه« از 
سوی سخنگوی سپاه؛

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

دومین سالگرد تأسیس پنجره واحد 
فیزیکی شروع کسب وکار استان در اتاق 

بازرگانی اصفهان برگزار شد:

تسهیل فرآیند ثبت 
شرکت، نتیجه راه اندازی 

پنجره واحد فیزیکی

سیزده عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( به رهبری عربستان 
سعودی و ده شریک آنها به رهبری روسیه بر سر دوراهی قرار دارند. پس از 
تصمیم آنها مبنی بر کاهش بیش از ۹ میلیون بشکه ای در آوریل ۲۰۲۰ برای 
مقابله با کاهش تقاضای مرتبط با همه گیری، این ائتاف حداقل بر روی 
کاغذ به سطح تولید خود در دوره پیش از همه گیری کرونا نزدیک شده است.

بنابراین در نشست چهارشنبه آنها باید در مورد برنامه تولید خود در آینده 
تصمیم گیری کنند. هر چند تا پیش از آن اکثر آنها با توجه به سطح باالی 
قیمت جهانی نفت تمایلی به افزایش پرهزینه و کم صرفه سطح تولید خود 
نداشتند ولی اکنون برای اجرای این سناریو تحت فشار واشنگتن قرار دارند.

پس از سفر اخیر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی که 
به باور بسیاری از تحلیلگران یکی از اهداف آن متقاعد کردن ریاض برای 
افزایش تولید نفت و کمک به کاهش قیمت طای سیاه بود، نتیجه نشست 
آتی اوپک پاس مشخص خواهد کرد که آیا او در این امر موفق بوده است 

یا خیر.
بایدن پس از دیدارهای دوجانبه با رهبران عربستان سعودی که در اواسط 
ژوئیه انجام شد، گفته بود: »من هر کاری از دستم بر می آید انجام می دهم 
تا عرضه نفت را افزایش دهم.« او سپس تصریح کرد که نتایج عملی این 
مذاکرات »تا دو هفته آینده« در بازار نفت قابل مشاهده نخواهد بود. جیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی او نیز همان زمان به خبرنگاران گفت که هر 
اقدامی برای افزایش تولید نفت »در چارچوب تصمیمات نشست آتی اوپک 

پاس انجام خواهد شد.«
بر این اساس، به نظر می رسد که دولت ایاالت متحده منتظر انتشار اخبار 
خوشی از نتیجه نشست روز چهارشنبه اوپک پاس است. اخباری که می تواند 
برگ برنده جو بایدن برای جلب رضایت افکار عمومی نگران از تورم فزاینده 
در آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره باشد و قدری از نگرانی دموکرات ها را 

برای از دست دادن اکثریت نسبی شان بکاهد.
اما مساله اینجاست که اوپک پاس برای تصویب سیاست افزایش تولید 
ناگزیر به جلب اتفاق آرای اعضای خود است و به همین دلیل چاره ای جز 
لحاظ منافع مسکو ندارد؛ منافعی که در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین 

در تضاد به منافع آمریکا قرار گرفته است.
بنابراین اوپک پاس ناچار به بندبازی در میان تضاد منافع مسکو و واشنگتن 
است تا از یک سو، همراهی مسکو را با سیاست های خود تضمین کند و 
از سوی دیگر تاش های اخیر برای بهبود روابط واشنگتن و ریاض نقش 
بر آب نشود. برخی تحلیلگران معتقدند که در چنین شرایطی احتمال دارد 
اوپک پاس پس از نشستی طوالنی تر از نشست های اخیر خود، در مورد 
افزایش تولید نفت به توافق برسد، توافقی که با توجه به این که طی ماه های 
اخیر برخی اعضای آن در پوشش سهمیه های تولید تعیین شده موفق 
 نبوده اند، چندان با استقبال بازار مواجه نشود و تأثیر معناداری بر قیمت

نداشته باشد.

وزرای نفت کشورهای عضو ائتالف اوپک پالس برای 
نخستین بار پس از سفر اخیر رئیس جمهوری ایاالت 
متحده به عربستان سعودی با هدف تعیین استراتژی 
جدید خود در بازار نفت گردهم می آیند؛ نشستی که در 
نهایت به سؤال پاسخ خواهد داد که آیا تحت تأثیر مذاکره 
جو بایدن با عربستان سعودی و امارات عربی متحده، 
اوپک پالس برای آرام کردن قیمت های فزاینده نفت 

خام تالش بیشتری خواهد کرد؟

گزارش روز

بندبازی اوپک پالس در میان اختالف روسیه و آمریکا؛

بایدن در انتظار آزمون بزرگ

به مناسبت دومین سالگرد تأسیس پنجره 
واحد فیزیکی شـروع کسـب وکار اسـتان 
در اتـاق بازرگانـی اصفهـان، عملکـرد آن 
بررسـی و از همـکاران ایـن مرکـز تقدیـر 
شـد. بهنـام ابراهیمـی دبیـرکل اتـاق 
بازرگانـی اصفهـان در ایـن جلسـه اظهار 
داشـت: در ابتدا ثبت شـرکت با مسئولیت 
محـدود و شـرکت های سـهامی خاص و 
تغییـرات ایـن شـرکت ها از سـوی پنجره 
واحد فیزیکی شـروع کسـب وکار اسـتان 
در اتـاق بازرگانـی دنبـال شـد و هم اکنون 
ثبـت برنـد در دسـتور کار ایـن پنجـره 
واحـد قـرار دارد. وی بـا تأکیـد بـر لـزوم 
تمرکـز بـر ثبـت تغییـرات شـرکت های 
سـهامی خـاص و ثبـت عائـم و نام های 
تجـاری از سـوی پنجـره واحـد فیزیکـی 
شـروع کسـب و کار افـزود: ایـن خدمات 
موردنیـاز بالغ بـر 3 هـزار فعـال اقتصادی 
عضو اتـاق بازرگانـی اصفهان اسـت و در 
صورت عدم ارائه مناسـب ایـن خدمات به 
اعضا، ادامـه فعالیت پنجـره واحد فیزیکی 
شروع کسب وکار اسـتان در اتاق بازرگانی 

توجیهـی نخواهـد داشـت.
• امکان گسـترش خدمات پنجره 
واحد فیزیکی شـروع کسـب وکار 

فراهم است
منیژه طبیبی، معاون مرکـز ملی مطالعات 
پایش و بهبود محیـط کسـب وکار وزارت 
امـور اقتصـادی و دارایـی نیـز با اشـاره به 
امـکان گسـترش خدمـات پنجـره واحـد 
فیزیکـی شـروع کسـب وکار بـا گذشـت 
دو سـال از راه انـدازی آنهـا در پنج اسـتان 
کشـور افـزود: در زمینه ارائـه خدمات ثبت 
تغییـرات شـرکت ها توسـط پنجـره واحد 
فیزیکـی مذاکراتی بـا مدیـران وزارتخانه 
داشـتیم که در صورت رفع مشـکل کمبود 
فضای فیزیکـی اتاق بازرگانـی تهران این 

امـر امکان پذیـر اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ثبـت برنـد چنـد گام 
دارد کـه تنهـا گام نخسـت از سـوی اتاق 
بازرگانـی تهـران و مابقـی از سـوی اداره 
ثبـت مالکیـت معنـوی ارائـه می شـود، 
ادامـه داد: برون سـپاری خدمـات ثبـت 
شـرکت بـه دفاتـر اسـناد رسـمی بـا ارائه 
این خدمـت از سـوی اتاق هـای بازرگانی 
منافاتی ندارد و فعـاالن اقتصادی تصمیم 
می گیرنـد کـه ایـن خدمـات را از کـدام 
بخش دریافـت کنند کـه با رقابتی شـدن 
فضـا، کیفیـت ارائـه خدمـات نیـز بهبـود 
می یابـد. از طـرف دیگـر در پنجـره واحـد 
فیزیکـی شـروع کسـب وکار به جـز ثبت 
شـرکت مجموعـه ای از خدمـات دیگر از 
جمله در حـوزه تأمین اجتماعـی، مالیات و 
پسـت نیز ارائه می شـود که مزیتـی برای 

آن خواهـد بـود.

مــــــرداِد منفـــــی!
تأثیر سیاست های پولی بربازارسرمایه و بازارهای مالی پررنگ تر از همیشه است؛

خودروهای زرماکارون »وا« رفت!

 سامان سفالگر  مدت زماِن زیادی از سفر اخیر جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا به منطقه خاورمیانه )به طور خاص اراضی اشغالی، کرانه باختری و 
عربستان سعودی( نمی گذرد با این حال همچنان، تفاسیر و تحلیل های 
مختلفی در مورد ابعاد گوناگون این سفر ارائه می شود. در این راستا، شمار 
قابل توجهی از تحلیلگران به بررسی این موضوع می پردازند که تا چه 
اندازه دستورکارهای سفر بایدن با محوریت رویه های ضدایرانی، رنگ 

واقعیت به خود گرفته اند و یا حداقل، به پیش برده شده اند.
در این میان به طور خاص به یکی از موضوعات مهِم مورد تاکید بایدن 
در جریان سفرش به خاورمیانه که البته با حمایت جدی صهیونیست ها 
نیز همراه بوده یعنی ایجاد ناتوی خاورمیانه و یا ائتاف عربی-اسرائیلی 
با هدف تقابل با ایران پرداخته می شود. طرح و برنامه ای که قبل از انجام 

گرفتِن سفر منطقه ای بایدن، به طور خاص صهیونیست ها امید فراوانی 
جهت محقق شدن آن و متعاقباً منزوی شدن کشورمان و البته تقویت 

موضع منطقه ای و بین المللی خود داشتند.
با این حال، پس از سفر بایدن به منطقه، تا حد زیادی این امیدها بر باد رفت 
و مشخص شد که پیشبرد طرح های اینچنینی از جانب محور اسرائیل و 
آمریکا، با موانع و چالش های بیشماری رو به رو است و اساساً تحقق آن ها 
به سادگی صورت نخواهد گرفت. در این راستا، به طور ویژه می توان 
سه دلیل اساسی و بنیادین را در پاسخ به این سؤال که چرا طرح ناتوی 

خاورمیانه یا ائتاف عربی-اسرائیلی با شکست رو به رو شده، ارائه کرد.
1 - اعراب و بی اعتمادی به آمریکا و رژیم صهیونیستی

یکی از دالیل اولیه به شکست انجامیدِن تاش های آمریکا و رژیم 

صهیونیستی جهت پیشبرد دستورکار ایجاد ناتوی خاورمیانه، بی 
اعتمادی شدید کشورهای عربی نسبت به مخصوصاً آمریکا بوده است. 
در واقع، اعراب به طور خاص در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به 
خوبی به این نکته رسیده اند که در شرایطی که کاخ سفید به دنبال به اوج 
رساندن تنش ها با تهران است، این کشورهای عربی خواهند بود که 
قربانی جاه طلبی های واشینگتن خواهند بود و اساساً آمریکا به کشورهای 

عربی در رقابت هایش با ایران، به مثابه گوشت دِم توپ می نگرد.
از این رو، آن ها با درک موقعیت راهبردی و قدرت منطقه ای ایران، 
گام های واقع بینانه ای را برداشته اند و خواستار عادی سازی روابط 
با تهران هستند. در این راستا شاهد بودیم که در همان ابتدای سفر 
منطقه ای بایدن، دولت امارات از عزم خود جهت فعال سازی مجدد 

سفارتخانه اش در تهران و اعزام سفیر به این کشور خبر داد و البته اردن و 
مصر نیز در موضع گیری های جداگانه ای اعام کردند که کامًا به دنبال 
گسترش روابط خود با ایران هستند و این کشور را به مثابه تهدیدی علیه 
امنیت ملی خود در نظر نمی گیرند. در این راستا، اعراب عمًا این پیام را 
به دولت آمریکا و رزیم صهیونیستی رساندند که بنا ندارند به خاطِر جاه 
طلبی های آن ها، بهایی سنگین را به واسطه بازی در زمین تحرکاِت 

ضدایرانی بپردازند.
2 - ُمرده زاده شدِن طرح ناتوی خاورمیانه

یکی دیگر از دالیل شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در پیشبرد 
طرح ناتوی خاورمیانه این بود که اساسًا اعضایی که واشینگتن برای 
یکچنین اتحادی در نظر گرفته است، تا حد زیادی از حیث جهان بینی، در 

چهارچوب های فکری نامتقارنی قرار دارند. در این راستا، مثًا کشورهایی 
نظیر قطر و عمان و عراق و سوریه و حتی لبنان با ایران روابط حسنه ای 
دارند و بازیگرانی نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز در حال 

انجام رایزنی ها و مذاکرات تنش زدایی با تهران هستند.
از این رو، اگر قرار باشد طرح ناتوی خاورمیانه با حضور کشورهای عربی، 
اسرائیل و با مهندسی آمریکا، جنبه عملیاتی به خود بگیرد، این بدان 
معناست که اساساً کشورهای منطقه باید وارد سازوکاری علیه ایران شوند 
که با تاش های جاری و فعلی آن ها در تنش زدایی و بهبود روابط با ایران 
در تضاد است. از این رو، ابتکارات آمریکا و رژیم صهیونیستی در مورد ارائه 
طرح ناتوی خاورمیانه به کشورهای مطنقه در واقع شبیه به جنینی بوده 

که از همان ابتدا ُمرده زاده شده است.

تشریح دالیل ناکامی بزرگ در جبهه عربی-عبری؛

ناتوی خاورمیانه علیه ایران ایده ای که ُمرده زاده شد



 حسین محزونیه  دوست دارید بدانید تمیزترین 
کشورها کدامند؟ در این مقاله قصد داریم 10 مورد از 
تمیزترین کشورهای جهان را نام ببریم، با ما همراه باشید.

10 - فنالند
کشـور فنالنـد در شـمال اروپـا واقـع شـده اسـت. این 
کشـور از غرب با سـوئد، از شـرق با روسـیه و از شـمال 
با نـروژ دارای مرز مشـترک می باشـد. فنالند در سـال 
2022 با شـاخص عملکرد محیط زیسـت 78.64، رتبه 
دهـم تمیزترین کشـور جهـان را کسـب کرده اسـت. 
هلسـینگی پایتخـت فنالنـد و بزرگتریـن شـهر ایـن 

کشـور است.
9 - ایرلند

ایرلند با شـاخص عملکرد زیسـت محیطـی 78.77 در 
سال 2022 جزو نهمین کشـور تمیز جهان قرار گرفت. 
پایتخت ایرلند دوبلین اسـت که در ضلع شـرقی جزیره 
واقع شـده اسـت. حدود 40 درصد از جمعیـت 5 میلیون 
نفری ایرلند در دوبلیـن زندگی می کننـد. ایرلند با تولید 
ناخالص داخلی متوسـط 476 میلیارد دالر و سرانه تولید 
ناخالـص داخلـی 94556 دالر یکـی از ثروتمندتریـن 

کشـورهای جهان است.
8 - اتریش

اتریش کشـوری توسـعه یافته واقع در در جنوب اروپای 
مرکزی می باشـد. این کشـور از 9 ایالت فدرال تشکیل 

شـده و وین پایتخت آن است.
اتریش بـا شـاخص عملکرد زیسـت محیطـی 78.97 
در سـال 2022 جزو هشـتمین کشـور تمیز جهان قرار 
گرفت. اتریش در اروپـای مرکزی قرار دارد و کشـوری 
غنـی و محصـور در خشـکی، و کوهسـتانی می باشـد. 
مساحت اتریش 8۳879 کیلومتر مربع اسـت و حدود 9 

میلیون نفر جمعیـت دارد.
7 - لوکزامبورگ

لوکزامبـورگ یک کشـور کوچک محصور در خشـکی 
واقـع در اروپـای غربـی می باشـد. از غـرب و شـمال با 
بلژیک، از شـرق با آلمـان و از جنـوب با فرانسـه دارای 
مـرز مشـترک می باشـد. لوکزامبـورگ بـا شـاخص 

عملکرد زیست محیطی 79.12 در سال 2022 هفتمین 
کشـور تمیز جهان شـناخته شـده اسـت. پایتخت این 
کشـور، شـهر لوکزامبـورگ، یکـی از چهـار پایتخـت 
رسـمی اتحادیه اروپا می باشـد. لوکزامبورگ کشـوری 
کوچک با 2586.4 کیلومتر مساحت، و تقریباً 6۳۳622 
جمعیـت در سـال 2022 می باشـد کـه باعـث شـده به 
یکی از کم جمعیت ترین کشـورهای اروپا تبدیل شـود. 
لوکزامبـورگ بـا تولیـد ناخالـص داخلـی 84 میلیاردی 

یکـی از ثروتمندتریـن کشـورهای جهان می باشـد.
6 - بریتانیا

بریتانیا بـا شـاخص عملکرد زیسـت محیطـی 79.89 
در سـال 2022 بـه عنوان ششـمین کشـور تمیز جهان 

شناخته شـده اسـت. این کشـور دارای شاخص کیفیت 
هـوای بـاالی 94.4۳ می باشـد و از نظر آب آشـامیدنی 
و بهداشـت نمره کامل را کسـب کـرده اسـت. بعالوه، 
بریتانیا یک کشـور مسـتقل واقع در شـمال غربی اروپا 
و دارای مسـاحت 229.848 کیلومتـر مربـع و جمعیت 

67.8 میلیـون نفر می باشـد.
بریتانیـا دهمیـن کشـور پربازدیـد جهـان از نظـر 
گردشـگری اسـت، و چهارمیـن کشـور پربازدیـد در 

اروپـا اسـت.
5 - سوئد

سـوئد بـا شـاخص عملکـرد زیسـت محیطـی 80.51 
در سـال 2022 بـه عنـوان پنجمین کشـور تمیز جهان 

شـناخته شـده اسـت. سالهاسـت کـه ایـن کشـور بـه 
صورت مـداوم در لیسـت تمیزترین کشـورهای جهان 
قـرار دارد. سـوئد بزرگتریـن کشـور شـمال اروپـا بـا 
مسـاحت 450295 کیلومتر مربع، سومین کشور بزرگ 
اتحادیـه اروپا و پنجمین کشـور بـزرگ اروپا می باشـد. 

پایتخت کشـور سـوئد، اسـتکهلم اسـت.
4 - کشور مالت

مالت کشـوری جزیره ای واقع در جنوب اروپا متشـکل 
از مجمع الجزایـری در دریای مدیترانه می باشـد. مالت 
با شـاخص عملکرد زیسـت محیطـی 80.90 در سـال 
2022 بـه عنوان چهارمین کشـور تمیز جهان شـناخته 
شـده اسـت. پایتخت مالت، شـهر والتا اسـت کـه تنها 

0.24 متـر مربـع مسـاخت دارد و کوچکتریـن پایتخت 
ملـی اتحادیه اروپا اسـت.

3 - دانمارک
دانمارک با شـاخص عملکرد زیسـت محیطـی 81.60 
در رتبه سومین کشـور تمیز جهان در سـال 2022 قرار 
دارد. این کشـور در شـمال اروپا واقع شده و جنوبی ترین 

کشور اسـکاندیناوی می باشد.
دانمارک کشـوری توسعه یافته می باشـد و دانمارکی ها 
از اسـتاندارد زندگـی باالیـی برخوردارنـد. بعـالوه، این 
کشـور در معیارهـای خاصـی از نظـر عملکرد ملـی، از 
جملـه آمـوزش، مراقبت هـای بهداشـتی، حفاظـت از 
آزادی هـای مدنـی، حکومـت دموکراتیـک و غیـره در 

رتبه باالیـی قـرار دارد.
2 - فرانسه

فرانسـه با شـاخص عملکرد زیسـت محیطـی 8۳.95 
در رتبه دومین کشـور تمیز جهـان در سـال 2022 قرار 
دارد. این کشـور سـومین کشـور بزرگ و ثروتمند اروپا 
و جذاب تریـن مقصـد گردشـگری بـرای گردشـگران 

می باشـد.
فرانسه کشوری توسـعه یافته اسـت که تولید ناخالص 
داخلـی آن هفتمیـن تولیـد ناخالـص داخلـی در جهان 
و نهمیـن کشـور از نظـر PPP )برابـری قـدرت خرید( 

اسـت.
1 - سوئیس

سـوئیس با شـاخص عملکرد زیسـت محیطی 87.42 
تمیزتریـن کشـور جهـان اسـت. ایـن کشـور دارای 
جنگل های انبـوه، حیات وحش و همچنین آب سـالم و 
تمیز می باشد. سـوئیس از جنوب در همسـایگی ایتالیا، 
از غرب در همسـایگی فرانسه، از شـمال در همسایگی 
آلمان و از شرق در همسـایگی اتریش و لیختن اشتاین 
قرار دارد. سـوئیس بـه دلیـل دارا بودن چشـم اندازهای 
وسیع شـهرت دارد. بیش از 1500 دریاچه در این کشور 
وجـود دارد کـه هـر کـدام کمتـر از 10 مایـل از دریاچه 

دیگری فاصلـه دارند.
https://infos10.com/cleanest-countries-in-
/the-world
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سـرمربی سرشـناس اسـپانیایی هدایت تیـم هندبـال بانوان باشـگاه اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

فـوالد مبارکـه سـپاهان را بـر عهـده گرفـت. باشـگاه فـوالد مبارکه 
سـپاهان، بـرای حضـور هرچـه بهتـر در بازی های جام باشـگاه آسـیا 
هندبـال و همچنیـن مسـابقات لیـگ برتـر، مونتسـرات پوچه دیـاز 
مربـی سرشـناس اسـپانیایی را بـه عنـوان سـرمربی تیـم هندبـال 
زنـان و مدیرفنـی تیم هـای پایه هندبـال زنان انتخـاب کـرد. از جمله 
افتخـارات ایـن سـرمربی در دوره بازیگـری می تـوان بـه کسـب 11 
قهرمانـی لیگ برتر اسـپانیا، 7 قهرمانی جام پادشـاهی اسـپانیا، 4 جام 
قهرمانـی مسـابقات ای.بـی.اف، ۳ قهرمانی سـوپر کاپ اسـپانیا، یک 
قهرمانی و دو نایـب قهرمانی باشـگاههای اروپا، یک قهرمانی سـوپر 

جـام اروپـا اشـاره کـرد. وی همچنین سـابقه کسـب برتریـن بازیکن 
لیگ اسـپانیا را در چند دوره در کارنامه ورزشـی خود دارد. سـابقه 196 
بازی ملـی در تیـم ملـی بزرگسـاالن اسـپانیا، 26 بـازی در تیـم ملی 
جوانـان اسـپانیا، زدن 7۳6 گل ملی بـا تیم ملی بزرگسـاالن اسـپانیا، 
5 حضـور در مسـابقات جهانـی، 4 حضـور در جـام ملت هـای اروپـا، 
کسـب عنوان دومین بازیکن برتـر دنیـا در سـال 2004، دو حضور در 
بازی هـای المپیـک )92 بارسـلونا و 2004 آتـن(، کسـب مـدال نقره 
ورزشـکار برتر سـال اسـپانیا از پادشـاه اسـپانیا از جمله مواردی اسـت 
که در کارنامه ورزشـی سـرمربی جدیـد تیم هندبـال بانوان سـپاهان 

بـه چشـم می خـورد.

»مونتسرات پوچه دیاز« سرمربی تیم هندبال زنان سپاهان شد

معاون مهندسی و ساخت اداره کل 
راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان 
گفـت: بـا توجـه بـه تعدیل هـا و 
مابه التفـاوت هایـی کـه در نتیجه 
افزایـش قیمت هـا در سـال های 
گذشـته بوجـود آمـده 7۳2 میلیارد 
تومـان بـرای تکمیـل طرح هـای 
راه سـازی ایـن اداره کل مـورد نیاز 

اسـت.
جمـع  در  شاهسـوندی  بهـزاد 
خبرنگاران افـزود: در زمـان حاضر 
27 قرارداد توسـط ایـن معاونت در 
سـطح اسـتان درمجموع بـا حدود 
480 میلیارد تومان اعتبار در دسـت 

اجراسـت.
بـه گفتـه وی، تاکنـون بـرای این 
قراردادهـا 290 میلیـارد تومـان 
هزینـه شـده امـا بـرای اتمـام این 
قراردادهـا نزدیک بـه 7۳2 میلیارد 
تومان اعتبـار نیـاز داریم؛ تـا پایان 
سـال گذشـته 480 کیلومتر آزادراه 
و 2 هـزار و 174 کیلومتـر بزرگـراه 
در اسـتان داشـتیم و تا پایان سـال 
جـاری حـدود 75 کیلومتـر بـه 
مجموعـه راه هـای اسـتان اضافه 

خواهـد شـد.
وی اضافـه کـرد: راه هـای اصلـی 
اسـتان حـدود 2 هـزار و 245 
کیلومتـر و راه هـای فرعـی حـدود 
یـک هـزار و 85 کیلومتـر اسـت و 
سـیل روزهـای اخیر به تأسیسـات 
و ابنیـه فنـی اسـتان در حـوزه راه و 
شهرسـازی خسـارتی وارد نکـرد 
و تاکنـون مـوردی گزارش نشـده 
اما این سـیالب های تابسـتانی در 
حـوزه راهـداری خسـارت هایی به 

دنبـال داشـت.
وی افـزود: در مصوبـات سـفر 
رییس جمهور بـه اسـتان اصفهان 
هـزار و 100 میلیـارد تومـان اعتبار 
بـه 1۳ طـرح بـاالی 50 درصـد 
پیشـرفت فیزیکـی اداره کل راه و 
شهرسـازی اسـتان اختصاص پیدا 
کـرد و منتظر ابـالغ ایـن اعتبارات 

هسـتیم.
وی گفـت: بخـش خصوصـی در 
اجرای طرح های راه و شهرسـازی 
بشـدت درگیـر شـده و در زمـان 
حاضـر حـدود 17 مهندس مشـاور 
درزمینـه طراحی هـا و نظارت هـا 
وارد شـدند که تأثیر زیادی درزمینه 
اشـتغال زایی بـه همـراه خواهـد 

داشـت.
شاهسـوندی اظهار داشـت: محور 
تیـران- چـادگان به عنـوان یکـی 
از طرح هـای اولویـت دار اسـتان 
اصفهان محسـوب می شـود که در 

2 شهرسـتان قـرار دارد.
وی اضافه کرد: حـدود 1۳ کیلومتر 
این طرح تا بـاالی گردنـه در حوزه 
شهرسـتان تیـران قـرار دارد و از 
محـدوده گردنه به بعـد آن در حوزه 

شهرسـتان چادگان قـرار دارد.
وی ادامـه داد: به طـور تقریبـی 
حـدود 5.5 کیلومتـر از ایـن طـرح 
دلیـل  بـه  چـادگان  در حـوزه 
مشـکل اعتبـاری باقیمانـده و قرار 
بـود ایـن محـدوده سـال گذشـته 
بـه بهره بـرداری برسـد امـا ابـالغ 
اعتباری انجام نشـد و متوقف شـد 
در زمـان حاضـر ابـالغ اعتبـاری 
شـده و 5.5 کیلومتـر هـم فعـال 
اسـت و مرحلـه راه سـازی آن بـه 
اتمـام رسـیده و چند ُپل و آسـفالت 
این طـرح باقیمانـده که امسـال از 
سـمت چادگان تا بـاالی گردنه به 

بهره بـرداری می رسـد.
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 ۷۳۲ میلیارد تومان 
مورد نیاز است

برآورد هزینه تکمیل طرح های 
راه سازی استان اصفهان؛

فهرستی که در تسخیر کشورهای اسکاندیناوی است؛

معرفی تمیزترین کشورهای جهان در سال 2022 

 رضا امینیان  تاپ خبر روز یکشنبه این بود؛ رهبر القاعده کشته شد. او 
»ایمن الظواهری« بود. حاال با این اتفاق، دومین چهره معروف القاعده 
بعد از اسامه بن الدن هم کشته شد. گرچه الظواهری رهبری القاعده 
را بعد از کشته شدن اسامه بن الدن در سال 1۳90 برعهده داشت اما 
بیشتر به عنوان معاون بن الدن و مغز برنامه ریز حمالت و عملیات های 

القاعده معروف بود.
بـه اسـتناد آنچـه در یورونیوز منتشـر شـده مقامـات امریکایـی درباره 
جزئیـات حمله گفته انـد در حالی کـه الظواهـری در بالکـن خانه ای در 
منطقـه دیپلمات نشـین کابـل، ایسـتاده بود مـورد هدف قـرار گرفت. 
ایـن حملـه توسـط هواپیمـای بـدون سرنشـین سـازمان اطالعـات 
مرکـزی امریـکا )سـیا( انجـام شـد. در ایـن حملـه الظواهری کشـته 
شـد اما آسـیبی به اعضای خانـواده اش یـا دیگـر غیرنظامیان نرسـید. 
مقامـات طالبان انجـام حملـه را تأییـد کرده اند امـا دربـاره الظواهری 

اظهـار نظـری نکرده انـد.
خبرگـزاری رویتـرز بـه نقـل از مقام هـای آمریکایـی کـه نخواسـتند 
نامشـان فـاش شـود گـزارش داده کـه ظواهـری صبـح روز یکشـنبه 
هنگام بیـرون آمـدن از بالکـن خانه امـن خـود در کابل مـورد اصابت 
یـک هواپیمای بـدون سرنشـین آمریکایی قـرار گرفته و در جا کشـته 

شـده است.
جو بایدن روز دوشـنبه در سـخنانی در کاخ سـفید در ایـن رابطه گفت: 
»اکنون عدالت برقرار شـده اسـت و این رهبر تروریسـت دیگر نیست. 
مهم نیسـت چقدر طـول بکشـد، مهم نیسـت کجـا پنهان شـوید، اگر 
تهدیدی بـرای مـردم ما باشـید، ایـاالت متحـده شـما را پیدا کـرده و 

شـما را خواهد کشـت.«
بایـدن همچنین بـا اشـاره به اینکـه او مجـوز انجـام این حملـه دقیق 
در مرکز شـهر کابل صـادر کـرده، تاکید کرد کـه در ایـن عملیات هیچ 

غیرنظامی کشـته نشـده است.
جالب اینکه سـه سـخنگوی طالبان در کابل از اظهـار نظر در خصوص 
مرگ ظواهری خـودداری کردند. ذبیـح اله مجاهد سـخنگوی طالبان 
پیش تـر تأییـد کرده بـود کـه حملـه ای روز یکشـنبه در کابـل صورت 
گرفته و آن را به شـدت محکوم کـرده و آن را نقض اصـول بین المللی 

خوانـده بود.
سـخنگوی وزارت طالبـان نیـز گفـت کـه خانـه ای در شـیرپور، محله 
مسـکونی لوکس شـهر که چندین سـفارت نیـز در آن قـرار دارد، مورد 
اصابـت راکـت قـرار گرفـت. عبدالنافی تاکـور، سـخنگوی ایـن دفتر 
گفـت کـه ایـن حملـه هیـچ تلفـات جانـی نداشـت زیـرا خانـه خالی 

بوده اسـت.
یک مقام ارشـد طالبـان به رویتـرز گفت کـه ظواهری قبـاًل در والیت 
هلمند بوده و پس از تسـلط طالبان بر کشـور در ماه اوت سـال گذشـته 

به کابل نقـل مکان کرده اسـت.
یک مقـام ارشـد دولـت آمریـکا بـه خبرنـگاران گفـت کـه اطالعات 
ایاالت متحده بـا اطمینان بـاال از طریق جریان هـای اطالعاتی متعدد 

مشـخص کرد که مـرد کشـته شـده ظواهری اسـت.
ایـن مقـام در یـک کنفرانـس تلفنـی گفـت: »ظواهـری همچنـان 
تهدیدی فعـال بـرای افـراد، منافـع و امنیـت ملی ایـاالت متحـده به 
شـمار می رفـت. مـرگ او ضربـه مهمـی بـه القاعـده وارد می کنـد و 

توانایـی ایـن گـروه را بـرای عملیـات تنـزل می دهـد.«
ظواهـری پـس از سـال ها به عنـوان سـازمان دهنده و استراتژیسـت 
اصلی القاعده، جانشـین بن الدن شـد، امـا فاقد کاریزمـای الزم برای 
جـذب نیروهـای بنیادگرا بـود و همین مسـئله موجب شـد تا بسـیاری 
از اعضـای ایـن گروه جـذب داعـش شـوند. در سـال های اخیـر بارها 
شـایعاتی مبنی بر مرگ ظواهـری شـنیده می شـد و گزارش هایی هم 

در خصـوص وضعیت نامناسـب او منتشـر شـده بود.
• الظواهری که بود؟

اَیمن الظواهری متولد 1۳۳0 شمسـی )1951 میالدی( در مصر اسـت. 
او در خانواده ای بـه دنیا آمد کـه اکثر اعضای آنها پزشـکان مشـهور یا 
چهره های برجسـته سیاسـی - مذهبی بودنـد. پدر الظواهری پزشـک 
معـروف و پدربزرگش امام جماعت و شـیخ مسـجد االزهـر قاهره بود. 
مسـجد االزهـر عالی تریـن مرجـع مسـلمانان اهـل سـنت بـه شـمار 

مـی رود. عموی او هـم دبیـرکل اتحادیه عـرب بود.
ایمـن الظواهـری از زمانی کـه کم سـن بـود وارد جمع های اسـالمی 

افراطی شـد. در کودکی بـه مجموعه اخوان المسـلمین مصر پیوسـت 
و در سـن 15 سـالگی به دلیل عضویت در آن، در مصر بازداشـت شـد.
الظواهـری در ابتـدا و بعـد از فـارغ التحصیلـی از دانشـگاه در رشـته 
پزشـکی، در یکی از محالت قاهره، مطب تأسـیس کرد اما به سـرعت 
بـه گروه هـای اسـالمگرایی پیوسـت کـه خواهـان سـرنگونی دولت 

مصـر بودند.
او از موسسـان گـروه جهاد اسـالمی مصر بـود و در سـال 1981 نیز به 
همراه شـمار زیادی از افراد به اتهام ارتباط با کشـته شـدن انورسـادات 

رئیس جمهور مصر بازداشـت شـد.

 دریاوفایی  محسـن زنگنه عضو کمیسـیون برنامـه و بودجه 
مجلس شـورای اسـالمی درگفتگو با ما ضمن انتقاد از عملکرد 
سـفیران ایـران درکشـورهای دیگـر گفت: متاسـفانه سـفرای 
ایـران درکشـورهای خارجـی در حـوزه دیپلماسـی اقتصـادی 
بسـیار ضعیف هسـتند به اندازه ای که حتی نمی شـود بـه آن ها 

نمـره ای داد.
وی افزود: امـروز همه مسـئوالن اعـم از وزیر و مدیـر و معاون 
و سـفیر بایـد دغدغه اصلی شـان مسـاله اقتصاد کشـور باشـد. 
نگاهی به سـایر کشـورها بیندازیـم، بـه برنامه ها و اهدافشـان 
دقـت کنیـم، آن وقـت از بعضـی از مباحـث حاشـیه ای پرهیـز 
و تمـام پتانسـیلمان را صـرف رشـد اقتصـاد و معیشـت مـردم 

می کنیـم.

این نماینـده تربت حیدریه در مجلـس یازدهم همچنین خطاب 
به ابراهیم رئیسـی تصریح کرد: بایـد سـفیرانی را انتخاب کنید 
کـه توانایـی دیپلماسـی اقتصـادی هـم داشـته باشـند چراکه 
دراین شـرایط برقراری پیوندهـای اقتصـادی در جهت افزایش 

صـادرات و کاهـش تاثیرات تحریم هـا اهمیت بسـزایی دارد.
وی سـفارتخانه های ایـران در کشـورهای مختلـف را فرصـت 
مناسـبی برای تقویت مناسـبات اقتصادی دانسـت و گفت: اگر 
سـفیری که انتخاب می شـود شـم و نگاه اقتصادی قوی داشته 
باشـد به راحتی از این جایـگاه می تواند برای اقتصاد کشـورش 

فرصت سـازی کند.
زنگنـه بیـان داشـت: بسـیاری از سـفارتخانه های کشـورهای 
دیگـر را می بینیـم کـه چگونـه دراین حـوزه فعال هسـتند ولی 

متاسـفانه مـا چنـدان تالشـی درایـن زمینـه نداریـم. در حالی 
کـه می توانیـم هـم زمینه های تسـهیل مـراودات اقتصـادی و 
صادرات محصـوالت ایرانی و هـم واردات ملزوماتـی که به آن 

احتیـاج داریـم را فراهـم کنیم.
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلس شـورای اسـالمی 
گفت: خوشـبختانه ایـران درخصوص خدمات فنی و مهندسـی 
زبـان زد و دارای رتبـه برتـر جهانی اسـت، آیا سـفارتخانه های 
مـا نمی تواننـد در بحـث صـادرات این خدمـات فعالیت داشـته 
باشـند؟ البته منکر زحمـات اقتصـادی بعضی از سـفارتخانه ها 
نیسـتیم امـا ایـران ظرفیت های بسـیار خوبـی بـرای تعامالت 
اقتصـادی با ممالـک دیگـر دارد کـه بایـد سـفارتخانه هایمان 

نسـبت به آن هشـیار و فعال باشـند.

مرگ، پایان کار ایمن ظواهری جراح مصری و تئوریسین تروریست ها؛
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