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رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان:

قیمتهایدستوریبادستورکاهشمییابد

19 facts about 
Luxembourg
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گالیه نماینده اصفهان در مجلس به تغییر کاربری سیلوی اصفهان؛

نبایدکاربریآننامتناسبباساختارقبلیتعریفشود

لیگ برتر فوتبال- سپاهان و نساجی
دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و نســاجی مازندران از هفته دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس در 

ورزشگاه نقش جهان برگزار شد و با برتری ۲ بر یک سپاهان به پایان رسید.
رسول شجاعی / خبرگزاری ایرنا
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امـروزه اغلـب فضاهـای عمومـی شـهری و  
خیابان هـا بـه دلیـل افزایـش بـی رویـه وسـایل 
نقلیه و وابسـتگی الگـوی زندگی شـهری به آنها، 
بـه شـدت تحـت سـلطه ماشـین درآمده اسـت.
شـکل گیری و توسـعه اغلـب فضاهای شـهری، 
خیابان هـا و حتـی کوچه هـا، در شـهرهای جدید 
ایران، بـر مبنای مقیاس سـواره و مسـائل مربوط 
بـه ترافیـک اسـت. محورهـای باریکـی کـه در 
حاشـیه محورهای سـواره در خیابان های شهری 
بـه عنـوان »پیـاده رو« وجـود دارد، گویـی پـس 

مانده هایـی از فضـای اصلـی سـواره اسـت کـه 
فقـط بـرای ترددهـای ضـروری شـهروند پیـاده 

باقـی مانده اسـت.
این مـوارد در حالی اسـت کـه فضاهای شـهری 
پیـاده مـدار و شـهروندگرا ویژگی هایـی از جمله 
اجتماع پذیری، امنیت اجتماعی و روانی، خوانایی 
و دسترسـی راحـت، پویایـی و سـرزندگی، حس 
تعلق و خاطره انگیزی مـکان، احیای هویت های 
تاریخی و اجتماعی، مسـیرهای پیاده و دوچرخه، 
کیفیت منظر شـهری، کیفیـت عناصـر طبیعی و 

مبلمان شـهری را در خـود دارد. ایـن ویژگی های 
پیاده مـدار تأثیـر بسـیار زیـادی بر شـکل گیری 
کمـی و کیفی انـواع تعامالت اجتماعـی و ارتقای 

کیفیـت زندگی شـهروندی دارد.
بـه همـه ایـن دالیـل می تـوان اعتقـاد داشـت 
کـه پیاده راه سـازی چهاربـاغ می توانـد طـرح 
موفقی باشـد؛ رونـد اقتصادی شـدن ایـن خیابان 
به تازگـی آغـاز شـده اسـت و بایـد بـه احیـای 
چهاربـاغ به عنـوان یـک سـرمایه گذاری بـرای 

اصفهـان نـگاه کنیـم.

حمیدامینی
سرمقالـــه
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پیاده روها فرصت سرمایه گذاری شهری و بستر آرامش شهروندی
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صادرات محصوالت ایران خودرو به غرب آفریقا، آسیای میانه، و روسیه؛

 صادرات خودرو
 ادعایی که واکنش برانگیز شد!

فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه!

 لوکس ترین هتل های
کوچک جهان

نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس برگزار شد:

 شمشیر دو لبه دارو فروشی
در پلتفرم ها 
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 رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه:

 50 دستگاه میدل بأس تا مهرماه
به شهرداری تحویل داده می شود

چهره روز

سخنگوی شورای شهر اصفهان اعالم کرد:

گذشت۲هزارمیلیاردتومانیاز
درآمدهایشهربرایایجادشفافیت
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سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان پایان اخذ وجوه غیر 
مصوب را گام بزرگ شورای ششم دانست و گفت: شورای شهر 
اصفهان از حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای خود 

گذشت تا شفافیت رقم بخورد و درآمد شهرداری سالم شود.

صفهان
منبع: اخبار ا

گزارش تصویری



در شـــهر

Isfahan News
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جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان 
گفت: پلیس استان این آمادگی را دارد تا 
با بهره گیری از ظرفیت جامعه دانشگاهیان 
و نخبگان علمی با بهترین روش ها به 
پیشگیری از وقوع و مهار جرائم دست یابد.

سردار محمدرضا هاشمی فر افزود: دفتر 
تحقیقات کاربردی پلیس اصفهان، درصدد 
هدایت ظرفیت های علمی پژوهشی و 
جذب همکاری جامعه علمی و نخبگان 
بومی استانی و فرا استانی برای بهره گیری 
از نظرات کارشناسی و تحقیقات صورت 

گرفته و قابل انجام توسط محققان است.
وی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های 
مطالعاتی در قالب پژوهش و تحقیقات 
صورت گرفته بر مبنای روش های علمی 
تحقیق و کنکاش مسائل می تواند در تحقق 
پلیس علمی با عبور از اقدام های سنتی 

بسیار مؤثر باشد.
جانشین فرمانده انتظامی اصفهان افزود: 
درمجموع حصول امنیت پایدار مستلزم 
مطالعه جامع از وضعیت جرائم در پهنه 
جغرافیایی زیرپوشش انتظامی با تمرکز 
بر مؤلفه های اساسی نظیر تمرکز بر نقاط 

آلوده و شیوه شگردهای مجرمانه است.
وی خاطرنشان کرد: پلیس با بهره گیری 
از توان علمی نخبگان در تجزیه وتحلیل 
هدفمند و علمی این مؤلفه ها می تواند 
به  مؤثرترین و کم هزینه ترین شیوه های 
پیشگیری از وقوع و مهار جرائم دست یابد.

سردار هاشمی فر بابیان اینکه حفظ و تثبیت 
امنیت پایدار، نیاز ضروری جامعه است، 
گفت: پلیس با رویکرد جامعه محوری 
و با استفاده از ظرفیت های مردمی، 
اعتمادسازی و نهادینه سازی مؤلفه های 
امنیت ساز و کارآمد بر مبنای نیازهای 
روز جامعه برای این مهم نقشه راه ترسیم 

کرده است.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی، جایگاه 
و اهمیت استان در بخش های گردشگری 
و اقتصادی گفت: ویژگی های خاص این 
منطقه استقرار امنیت پایدار در تمامی 

بخش ها و مناطق را می طلبد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان 
بهره گیری  با  استان  پلیس  افزود:  
هوشمندانه از تمامی ظرفیت ها در تحقق 
و  حداکثری  به صورت  پایدار  امنیت 
شبانه روزی در تمامی نقاط استان تالش 

می کند.
وی یادآور شد: برای تحقق این مهم 
برنامه های کوتاه مدت و میان مدت با 
اثربخشی باال و با خروجی محسوس برای 
آحاد شهروندان استان پیش بینی و در حال 

اجرا و پیگیری است.
سردار هاشمی فر یکی از عوامل موفقیت 
پلیس در مسیر استقرار امنیت پایدار در 
تمامی نقاط استان را هم افزایی و هم گرایی  
شهروندان با پلیس عنوان کرد و گفت: 
عالوه بر این دستگاه های اجرایی و متولی 
در حوزه تولید و تثبیت امنیت هم باید 
احساس مسئولیت کنند و با استفاده از 
ظرفیت های در اختیار پلیس را در مسیر 

دستیابی به این مهم یاری کنند. 

پلیس اصفهان آماده 
بهره گیری از ظرفیت 

نخبگان علمی در پیشگیری 
از وقوع جرائم 

 جانشین فرمانده انتظامی
استان اصفهان خبر داد:

فرهنگسـرای تخصصـی رسـانه سـازمان فرهنگـی 
اجتماعی ورزشـی شـهرداری اصفهـان، دوره فشـرده 
آموزشـی زبان عربی ویژه ایـام اربعین را بـرای فعاالن 
رسـانه ای، فعـاالن مجـازی و تولیدکننـدگان محتـوا 

برگـزار می کنـد.
مسـئول فرهنگسـرای تخصصی رسـانه با اعالم این 
خبـر گفـت: امسـال خیـل عظیمـی از زائـران ایرانی 
راهی کشـور عـراق می شـوند و در راهپیمایـی اربعین 

شـرکت می کننـد.
بهناز عابدی ادامـه داد: از آنجا کـه بخش قابل توجهی 
از ایـن افـراد بـه تولیـد محتواهـای مختلـف از جمله 
عکس، تولیدات مکتوب و مسـتند می پردازنـد که اگر 
با زبان آن کشور آشـنایی داشته باشـند، تعامل بهتری 
با مخاطـب دارند و ایـن امر در سـطح کیفـی تولیدات 

اثرگذار خواهـد بود.

او با اشـاره به برگزاری دوره فشـرده زبان عربـی افزود: 
ایـن دوره در 10 سـاعت بـه صـورت پنـج جلسـه دو 
سـاعته برنامه ریزی شـده و شـرکت کننـدگان عالوه 
بـر اصطالحـات کاربـردی، با لهجـه عراقی هم آشـنا 

می شـوند.
به گفته عابـدی، عالقمندان تا 28 مـرداد فرصت دارند 
از سـاعت 8 الـی 13 از طریـق تماس با فرهنگسـرای 

رسـانه و شـماره 35544096 اقدام به ثبـت نام کنند.
مسـئول فرهنگسـرای تخصصی رسـانه آشـنا کردن 
تولیدکنندگان محتوا، فعاالن رسـانه و فضای مجازی 
با زبان هـای بیـن المللی متناسـب بـا حیطـه فعالیت 
آنها را از رویکردهای فرهنگسـرای رسـانه در این دوره 
دانست و خبر داد: فرهنگسرای رسـانه در آینده نزدیک 
دوره هـای دیگـری را در حـوزه زبان های بیـن المللی 
برای خبرنـگاران و فعاالن رسـانه برگـزار خواهد کرد.

ویژه فعاالن رسانه ای، فعاالن مجازی و تولیدکنندگان محتوا

دوره فشرده آموزشی زبان عربی ویژه ایام اربعین 
برگزار می شود

مدیـر کل بیمـه سـالمت اصفهـان گفـت: به منظـور اجـرای 
سیاسـت های جمعیتـی و افزایش نرخ جمعیت کشـور، پوشـش 
بیمه ای خدمات درمانـی ناباروری تا سـقف 90 درصد در تعهدات 

بیمه سـالمت قـرار گرفته اسـت.
محمدحسـین صفاری روز پنجشـنبه در جمع خبرنـگاران افزود: 
حمایت از زوج هـای نابارور اولویـت مهم اداره کل بیمه سـالمت 
اسـتان اصفهـان اسـت کـه در اسـناد باالدسـتی قانـون جوانـی 
جمعیت و حمایـت از نهـاد خانواده هم بر آن اشـاره شـده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه ایـن اداره کل عـزم جـدی در اجـرای ایـن 
سیاسـت ها دارد ادامه داد: در زمان حاضر هزینه درمـان ناباروری 
تحت پوشـش بیمـه سـالمت قـرار دارد و بـا در دسـتور کار قرار 
گرفتـن این قانـون توسـط دولـت سـیزدهم، بمنظور دسترسـی 
عادالنه بـه خدمات درمانی نابـاروری چتر حمایت بیمه سـالمت 

بر سـر زوج هـای جوان گسـترده شـد.
مدیر کل بیمه سـالمت اصفهان اظهار داشـت: با تحت پوشـش 
قـرار گرفتـن خدمـات درمانـی تخصصـی نابـاروری و پرداخت 
هزینه هـای خدمـات درمانی آن تـا سـقف 90 درصد، عـالوه بر 
حفـظ و رشدسـالمتی خانواده و سـالمت مـادر و کـودک، تأمین 

سـالمت نوجوانـان و جوانان نیـز محقق می شـود.
وی اضافه کرد: ایـن ظرفیت بـرای زوج های نابارور فراهم شـده 

اسـت تا در طول یکسـال از سـه دوره خدمـات درمـان ناباروری 
در تعهـد بیمه سـالمت بـا پوشـش بیمـه ای در بخـش دولتی و 

خصوصـی اسـتفاده کنند.
صفاری خاطرنشـان کرد: بمنظور دسترسـی عادالنه به امکانات 
درمـان نابـاروری در مراکز دولتـی و خصوصـی ایـن اداره کل با 
مرکـز درمـان نابـاروری مشـتاق اصفهـان و بیمارسـتان میـالد 
اصفهـان در بخش خصوصـی و مرکـز درمان نابـاروری حضرت 
مریم بیمارسـتان شـهید بهشـتی اصفهان و بیمارسـتان شـهید 
بهشـتی کاشـان در بخش دولتی قـرارداد همـکاری منعقد کرده 
است و کلیه بیمه شـدگان این سـازمان برای اسـتفاده از خدمات 

نابـاروری می تواننـد بـه این مراکـز مراجعـه کنند.
وی بیـان کرد: ایـن ظرفیت بـرای زوج هـای نابارور فراهم شـده 
اسـت که در طول یکسـال از سـه دوره خدمات درمـان ناباروری 
در تعهـد بیمـه سـالمت بـا پوشـش بیمـه ای 90 درصـد تعرفـه 
بخـش دولتـی در مراکـز نابـاروری دولتـی و ۷0 درصـد تعرفـه 

خصوصـی در مراکـز خصوصـی و خیریـه ای اسـتفاده کنند.
مدیر کل بیمه سـالمت اصفهان افزود: ارسـال اسـناد بـاروری و 
ناباروری بیمه شـدگان بیمه سـالمت از ابتدای خردادماه امسـال 
در سـامانه »رز« اجرایـی شـده و بیمـه شـدگان بـرای دریافـت 
هزینه هـای درمانـی خـود نیـاز بـه مراجعـه بـه ایـن اداره کل را 

ندارنـد و در همان مرکـز درمانـی هزینه هـا محاسـبه و پرداخت 
می شـود.

وی ادامه داد: زوج های نابـارور بدون هر گونه پوشـش بیمه پایه، 
در طرح پوشـش درمان نابـاروری با آزمون وسـع تحت پوشـش 
بیمه همگانـی قـرار می گیرنـد همچنین کلیـه مراکـز درمانی و 
بیمارسـتان های ارائه دهنده خدمـات درمان نابـاروری موظف به 
عقد قرارداد با سـازمان های بیمـه گر پایه هسـتند صفاری گفت: 
تعهـدات دارو و تجهیـزات سـازمان در خدمات ناباروری با سـهم 
سازمان 90 درصد قابل محاسـبه اسـت. وی ادامه داد: ۷92 هزار 
بیمه شـده در اسـتان اصفهان در صندوق بیمه سـالمت همگانی 
وجـود دارد کـه 380 هـزار نفـر آنهـا فعـال هسـتند و 50 درصـد 
مابقی بایـد با کـد دسـتوری #1666* وضعیـت بیمـه ای خود را 
رویـت کننـد و بـرای تمدید اعتبـار بیمـه نامه خـود اقـدام کنند. 
از حـدود 40 میلیون فرد زیرپوشـش بیمـه سـالمت همگانی در 
کشـور، یک میلیـون و 861 هـزار ۷۷6 نفر از آنها سـاکن اسـتان 
اصفهان هسـتند. یک میلیون و 861 هزار بیمه شـده زیر پوشش 
بیمه سـالمت اسـتان قـرار دارنـد کـه ۷92 هزار نفـر آنهـا بیمه 
سـالمت همگانـی، 535 هـزار نفـر از آنها بیمـه روسـتایی، 341 
هزار نفـر بیمه کارکنـان دولـت، 1۷5 هزار نفر سـایر اقشـار و 1۷ 

هـزار و ۷20 نفـر نیز جزو بیمـه ایرانیان هسـتند.

مدیـر کل مدیریت بحـران اسـتانداری 
اصفهـان در ایـن مانـور اظهار داشـت: 
از  عملیاتـی  نیـروی   65 از  بیـش 
آتش نشـانی و شـرکت با بهره گیری از 
تجهیزات تخصصی بصورت مسـتقیم 
و غیر مسـتقیم در ارتفاعات کوهسـتان 

صفه حضـور داشـتند.
منصـور شیشـه فـروش بـا اشـاره بـه 
وسـعت 16 هزار هکتای و ارتفاع 2 هزار 
و 200 متـری ایـن جاذبـه گردشـگری 
شـهر اصفهان افـزود: تأمیـن ایمنی در 
شـهرها یکی از وظایـف اصلی مدیریت 
بحران شهرداری ها محسـوب می شود 
که شهرداران مسـوول مدیریت بحران 
شـهرها و دهیـاران مسـوول مدیریـت 

بحران در روسـتاها هسـتند.
و  شـهرداری ها  داد:  ادامـه  وی 
سـازمان های وابسـته بایـد وظیفـه 
شناسـایی مخاطـرات طبیعـی و غیـر 
طبیعی احتمالـی در شـهرها را بر عهده 

دارنـد.
شیشـه فروش اضافه کرد: شهرداری ها 

موظفنـد این مخاطـرات را شناسـایی و 
بانک اطالعات مخاطـرات را تهیه کنند 
و بـرای پیشـگیری و کنترل هـر یک از 
آنها برنامـه و راهبرد اجرایی مشـخصی 

داشـته باشند.
وی بیـان کـرد: 53 نـوع مخاطـره در 
کشـور شناسـایی شـده که از این تعداد 
مخاطـره 42 مـورد در اسـتان اصفهان 
سـابقه وقـوع داشـته و 3۷ مـورد هم در 
شـهر اصفهان شناسـایی شـده اسـت.

مدیـر کل مدیریت بحـران اسـتانداری 
اصفهـان افـزود: شـهرداری ها بایـد 
برای هر یـک از ایـن حـوادث احتمالی 
سـناریوی پیشـگیرانه و برنامه پاسخ به 

بحـران را تدویـن کنند.
وی گفـت: این مانـور امروز بـرای یکی 
از حوادث انسـان سـاز )محبوس شـدن 
در تلـه کابین یـا در کـوه( و در راسـتای 
اجرایی کـردن مدیریت بحران شـهری 

برگزار شـد.

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان:

هزینه خدمات درمانی ناباروری تا سقف ۹۰ درصد تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارد

مهدی طغیانی با اشاره به وجود اماکن و زمین هایی دولتی در اصفهان در نقاط 
مناسب شهری اظهار داشت: این در حالی است که بسیاری از این زمین ها علی رغم 

داشتن فضای مناسب حدود دو دهه است که بال استفاده مانده اند.
وی به بازدید از امالک معروف به سیلوی اصفهان اشاره کرد و افزود: باید توجه 
داشت که موقعیت این زمین و امالک بسیار مناسب است و مدتی است نیز طرحی 
برای استفاده از این امالک برای کارخانه نوآوری کشاورزی و امنیت غذایی به 
وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد شده که مورد تائید وزیر نیز قرار گرفته و به مدیران 

میانی برای اجرا ابالغ شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حضور شرکت های 
دانش بنیان در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی در این محل با بافت این محل نیز 
همخوانی دارد، اضافه کرد: از سویی باید توجه داشت که این امر می تواند به امنیت 

غذایی در استان نیز کمک قابل توجهی داشته باشد.
• انتظار شرکت های دانش بنیان برای ورود به شهرک علمی 

تحقیقاتی
وی افزود: درست است که در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان زیرساخت هایی 
برای فعالیت شرکت های دانش بنیان فراهم شده، اما همواره مسئوالن این 
شهرک از کمبود فضا و در صف ماندن بین 20 تا 50 شرکت برای ورود و استقرار 

در این شهرک گالیه دارند.
طغیانی با تاکید بر اینکه با توجه به شعار سال انتظار این است که مسئوالن نسبت 
به حمایت از شرکت های دانش بنیان و ایجاد زیرساخت برای این شرکت ها بیش 
از گذشته توجه داشته باشند، اضافه کرد: از سویی باید توجه داشت که ساختمان 
سیلوی اصفهان ثبت میراثی شده و نباید کاربری آن نامتناسب با ساختار قبلی 

تعریف شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که طرح تفکیک وزارت صمت در دستور کار است و 
مجموعه بازرگانی دولتی که در حال حاضر زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی 
است و با تفکیک وزارت صمت این بخش نیز از وزارت جهاد کشاورزی جدا 
می شود، توجهی به دستور وزیر مبنی بر ایجاد کارخانه نوآوری در سیلوی اصفهان 

نشده است، افزود: می توان گفت به بهانه ای مدیران میانی کار را رها کرده اند.
• بروکراسی را توسعه ندهیم

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه اخیراً نقشه هایی 
مبنی بر تبدیل بخشی از سیلوی اصفهان به اداره اقتصاد و دارایی و یا به مرکز 
خدمات سرمایه گذاری مطرح شده است، گفت: با این اقدام به نوعی بروکراسی 
را در یکی از بهترین نقاط شهر که می توان بهترین استفاده را از آن برد، توسعه 
می دهند و از سویی با این اقدام ترافیک رفت و آمدها را به این منطقه تحمیل کنیم.

وی تصریح کرد: ضروری است با توجه به افزایش مهاجرت نخبگان از کشور و به 
ویژه استان اصفهان زیرساخت های حداقلی برای ماندگاری این افراد در شهر و 

استان فراهم شود و مسئوالن بیش از گذشته به این امر توجه داشته باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شـورای اسالمی 
گفت: دسـتور وزیر جهاد کشـاورزی بـرای تبدیل 
سـیلوی اصفهان به کارخانـه نوآوری کشـاورزی و 

امنیت غذایـی روی زمین مانده اسـت.

نباید کاربری آن نامتناسب 
با ساختار قبلی تعریف شود

 گالیه نماینده اصفهان در مجلس
 به تغییر کاربری سیلوی اصفهان؛

گزارش

 آزاده سـلیمان نـژاد  رئیـس 
شـورای اسـالمی شـهر اصفهان در 
نشسـت خبـری بـا اصحـاب رسـانه 
گفت: بـه تازگی حدود 100 دسـتگاه 
میـدل بـأس بـرای خطوطـی کـه 
متقاضـی کمتـری دارد، خریـداری 
شـده کـه 50 دسـتگاه آن تـا مهرماه 
به شـهرداری تحویل داده می شـود. 
علی نور صالحـی افـزود: در مجموع 
بـا مشـارکت بخـش خصوصـی و 
بازسـازی نـاوگان و اضافـه شـدن 
تعـداد  جدیـد،  اتوبوس هـای 
اتوبوس هـا بـه یـک هـزار دسـتگاه 
افزایـش می یابـد کـه امیدواریـم بـا 
افزایش تعـداد اتوبوس ها تـا مهرماه 
شـرایط بهتـری داشـته باشـیم و 
سـرفاصله ها که به 30 دقیقه رسـیده 

اسـت، کاهـش یابـد.
وی با بیان اینکه دوره ششـم شـورای 
اسالمی شـهر در حوزه حمل و نقل 4, 
500 میلیارد تومـان بودجه پیش بینی 
کـرده اسـت، گفت: ایـن میـزان عدد 
و رقـم اهتمـام و توجـه اعضـای 
شـورای اسـالمی را بـه ایـن حـوزه 
نشـان می دهـد، در حالـی کـه کل 
بودجه شـهرداری اصفهان نسـبت به 
سال گذشـته 40 درصد افزایش یافته 
اسـت. رئیس شـورای اسـالمی شهر 
اصفهـان همچنیـن گفـت: نـاوگان 
اتوبوسـرانی در سـال 1396 بـا 1200 
دسـتگاه اتوبوس با عمر کمتـر از پنج 
سـال فعال بود که بعد از دو سـه سـال 
اخیـر شـیوع ویـروس کرونـا تعـداد 
اتوبوس های شـهر بـه 600 دسـتگاه 

بـا عمر 10 سـال رسـید.
وی در مورد طرح تشـویق به سـاخت 
هتـل در شـهر خاطـر نشـان کـرد: 
طرح تخفیف 99 درصدی در شـورای 
اسـالمی شـهر به تصویـب رسـید تا 
گردشـگری در اصفهـان رونـق یابد، 
اسـتقبال خوبـی نیـز در ایـن حـوزه 

بـرای سـاخت هتل شـده اسـت.
نـور صالحی بـا اشـاره به اینکـه یکی 
از دغدغه هـای مهـم ادوار مختلـف 
شورای اسـالمی شـهر، شـفافیت در 
درآمدهـا بـوده اسـت، گفـت: بعـد از 
گذشـت یک سـال از عمر دوره ششم 
شـورای شـهر موضـوع شـفافیت در 
درآمدهـای شـهرداری و هزینه هایی 
کـه مـردم در صـدور پروانـه سـاخت 
پرداخـت می کننـد، عملیاتـی شـده 

اسـت.
وی ادامـه داد: در ارائـه خدمـات 
شهرسـازی و صدور پروانه ساختمانی 
توافقات، دالل بازی و موارد بسـیاری 
وجـود داشـت کـه موجـب نارضایتی 
شـهروندان شـده بـود، لـذا ایـن مهم 
دغدغـه جـدی دوره ششـم شـورای 
شـهر بـود کـه بـا اجـرای طـرح 
صـدور پروانه سـاختمانی بـه صورت 
غیرحضـوری سـلیقه افـراد در زمینـه 

دریافـت وجوهـات حـذف شـد.
رئیس شورای اسـالمی شهر ادامه داد: 
ایجاد سامانه سـوت زنی اتفاق مبارک 
دیگری اسـت که در طول یک سـال 
گذشـته در مدیریت شـهری اصفهان 
راه انـدازی شـد، بـر ایـن اسـاس 
گزارش هایـی کـه از سـوی مـردم 
ارائـه می شـود مـورد بررسـی قـرار 
خواهـد گرفـت کـه تاکنون مـواردی 
که گزارش شـده، صحیح بوده اسـت، 
امیدواریـم بـه مرحلـه ای برسـیم که 
اگـر مـردم روال مشـکل زا و تخلفاتی 
را گـزارش دادنـد، بتوانند نتایـج آن را 

نیـز مشـاهده کنند.
علی نورصالحـی در خصوص جزئیات 
روئوس اقدامات دوره ششـم شـورای 
اسالمی شـهر، خاطرنشـان کرد: طی 
یـک سـال گذشـته از عمـر شـورای 
اسـالمی شـهر اصفهـان، طرح هایی 
همچـون طـرح حمایـت از خانـواده 
و جوانـی جمعیـت، طـرح شـفافیت 

فرایندهـا و حمایـت از شـرکت های 
دانش بنیـان نیـز بـه تصویب رسـیده 

اسـت.
بـه گفتـه وی بـر اسـاس مصوبـه 
شـورای اسـالمی شـهر در طـرح 
حمایـت از شـرکت های دانش بنیان، 
شـهرداری موظـف شـده اسـت کـه 
نیازهـای خـود را تـا جایـی کـه 
شـرکت های دانش بنیـان توانایـی 
داشته باشـد، از این طریق تأمین کند، 
وی افـزود: ایجاد کمیسـیون ویژه آب 
و مناطق کم برخوردار در دوره ششـم، 
از جملـه اقدامات مهمی بـود که برای 
اولیـن بار در شـورای اسـالمی شـهر 
رقـم خـورد، در ایـن راسـتا طـی یک 
سـال گذشـته 38 جلسـه تشـکیل 
شـده اسـت کـه راه انـدازی دبیرخانه 
فرهنگـی زاینـده رود در راسـتای 
تبییـن مطالبـه بحـق مـردم و کمک 
به تسـریع در بازگشـت جریان دائمی 
آب بـه زاینـده رود از مصوبـات جدید 
و ابتـکاری این کمیسـیون محسـوب 

. د می شـو
رئیس شورای اسـالمی شهر اصفهان 
بـا اشـاره بـه برنامه هـای فرهنگـی 
محور چهارباغ، گفـت: پیرامون محور 
چهاربـاغ دغدغـه زیـاد اسـت در این 
راسـتا گروه های مردمی پیشـنهادات 
مختلفـی بـرای اجـرای برنامه هـای 
فرهنگـی ارائـه کردند که در شـورای 
عالـی کـه محـور سیاسـت گذاری ها 

اسـت تصویب شـده اسـت.
نورصالحـی بـا بیـان اینکـه تبدیـل 
چهارباغ به گذرگاه یک روال مرسـوم 
در دنیا اسـت، افزود: معتقد هستیم در 
محور چهارباغ کسـبه باید به کار خود 
ادامـه دهنـد، امـا بـا توجـه بـه اینکه 
چهاربـاغ بـه پیـاده راه تبدیـل شـده 
اسـت، رخدادهای فرهنگی اجرا شود. 
به گفتـه وی اتفاقات فرهنگـی که در 
چهاربـاغ رقـم می خـورد، بایـد برای 
مـردم جـذاب باشـد، در ایـن راسـتا 
شـورای تصمیم گیـری کـه دو نفـر از 
اعضـای شـورای اسـالمی شـهر نیز 

در آن حضـور دارند، باید بـرای اجرای 
برنامـه در ایـن محـور تصمیم گیـری 
کنند. نـور صالحـی خاطرنشـان کرد: 
سـاختمان جهان نما که سـال ها قبل 
ساخته شـده معضالتی دارد که حوزه 
مالی شـهرداری در حـال برنامه ریزی 
برای رفع مشـکالت آن اسـت. وی با 
بیـان اینکـه در احیـای ضلـع شـرقی 
بدنـه جهـان نمـا ناهنماهنگی هایـی 
بـوده افـزود: بـه همیـن دلیـل طـرح 
متوقف شـده اسـت، از این رو طرح به 
مزایده گذاشـته شـد کـه متقاضی نیز 
وجود دارد و قرار اسـت هتلی سـاخته 
شـود. رئیس شـورای اسـالمی شـهر 
اصفهـان تصریـح کـرد؛ احیـای بدنه 
چهاربـاغ نیـز در همـان حـد کـه اجرا 
شـد متوقـف شـده اسـت و برنامه ای 
بـرای ادامه آن تـا میدان امام حسـین 
)ع( نداریـم، البتـه اگـر خـود مالـکان 
تمایل داشـته باشـند، بر اسـاس طرح 
اجماعـی میـراث و شـهرداری بایـد 

بازسـازی را انجـام دهند.

۵۰ دستگاه میدل بأس تا مهرماه به شهرداری تحویل داده می شود
 رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه:
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کارشـناس پیش بینی اداره کل هواشناسـی اصفهان گفـت: بارش های همرفتی 
به صـورت رگبـار و رعـد و بـرق پراکنـده از روز شـنبه نیمـه غـرب اسـتان را فرا 

می گیـرد.
محمد رضـا رفیعـی افـزود: بارش هـای همرفتـی از روز در نیمه غربی اسـتان در 
سـاعات بعدازظهر گاهـی همـراه بـا افزایش ابـر و رگبـار و رعـد و بـرق پراکنده 

خواهـد بود.
وی با بیـان اینکه برای روزهای یکشـنبه و دوشـنبه هفته بارش هـای رگباری در 
نیمه غرب اسـتان پیش بینی می شـود ادامـه داد: ایـن بارش ها با موج مونسـونی 

اخیر متفاوت اسـت و ماهیت غربی دارد و بر اسـاس الگوهای هواشناسی بارش ها 
در اسـتان اصفهان خیلی قابل مالحظه و چشـم گیر نیست.

کارشـناس پیش بینی اداره کل هواشناسـی اصفهان بـا بیان اینکه ایـن بارش ها 
حالـت رگبـاری دارد اظهار داشـت: احتمـال این کـه ایـن بارش هـا در نقاطی به 

جاری شـدن روانـآب منجر شـود، وجـود دارد.
وی با بیـان اینکه در سـایر مناطق اسـتان تا اواسـط هفتـه آینده جوی به نسـبت 
پایدار حاکـم خواهد بود، خاطرنشـان کـرد: آسـمان این مناطق صاف تا قسـمتی 
ابری پیش بینـی می شـود و وزش باد به نسـبت شـدید در نیمه شـرقی اسـتان با 

خیزش گـرد و خـاک محلی همراه اسـت.
کارشـناس پیش بینی اداره کل هواشناسـی اسـتان اصفهان با بیـان اینکه دمای 
هوا در 24 سـاعت آینده تغییر محسوسـی نـدارد، ادامه داد: بیشـینه دمـای هوای 
کالنشهر اصفهان در گرم ترین سـاعات امروز به 36 درجه سـانتیگراد باالی صفر 
و کمینه آن بامـداد فردا به 1۷ درجه سـانتیگراد باالی صفر می رسـد. به گفته وی، 
کاشـان با دمای 40 درجه سـانتیگراد بـاالی صفر و بوئیـن و میاندشـت با کمینه 
دمـای 9 سـانتیگراد باالی صفـر به ترتیـب گرم تریـن و خنک ترین نقاط اسـتان 

طی سـاعات آینـده پیش بینی می شـود.

بارش های همرفتی 
نیمه غرب استان را 
فرا می گیرد

کارشناس پیش بینی اداره کل 
هواشناسی اصفهان:

خبر روز 
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مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

برگزاری مانور نجات در تله کابین صفه اصفهان
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شهرستان

Isfahan News

شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
لنجان گفت: طرح احداث شبکه فاضالب 
نه تنها در شهر باغ بهادران بلکه باید در 
شهرهای چرمهین، باغشاد و روستاهای 
باال دست و مجاور رودخانه زاینده رود نیز 
عملیاتی شود که تکمیل این شبکه نیاز به 

اعتباِر ۲۵۰۰ میلیارد تومانی دارد.
ایسنا  با  گفت وگو  در  ناظمی  علی 
شهر  فاضالب  شبکه  مشکالت  درباره 
باغ بهادران، اظهار کرد: تأسیسات شبکه 
تکمیل  هنوز  باغ بهادران  فاضالب شهر 
حدود  اخیر  سال  دو  در  و  است  نشده 
یک کیلومتر توسعه شبکه در این شهر 
انجام دادیم و محله ملک آباد را با اجرای 
عبور عرضی از رودخانه به موازات پل به 
خطوط شهر باغ بهادران متصل شده است 
فاضالب  شبکه  از  بخشی  عمل  در  و 
باغ بهادران را قابلیت بهره برداری کردیم. 
تنها برای فاضالب این محله، ۳ میلیارد 

تومان اعتبار هزینه شده است.
شبکه  تکمیل  منظور  به  افزود:  وی 
روستاهای  باغ بهادران،  شهر  فاضالب 
اطراف آن و شهر چرمهین و باغشاد پیگیر 
هستیم که از طریق قرارداد بیع متقابل 
در قبال واگذاری پساب، سرمایه گذاران را 
وارد این فرایند کنیم، به طوری که بخش 
صنعت هزینه های تکمیل را پرداخت کند 
و در قبال این هزینه از پساب حاصل شده 

در چرخه تولید خود استفاده کند.
شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
لنجان در همین باره، گفت: اخیراً به یک 
جمع بندی های اولیه رسیده اند و آگهی آن 
برای  فاضالب  و  آب  شرکت  طریق  از 
قرار  سایت  روی  سرمایه گذاری  تعیین 
آن  قرارداد  مقدمات  فاز  تا  است  گرفته 
اجرایی  بحث  آن  از  پس  و  فراهم شود 
شبکه فاضالب باغ بهادران را دنبال کنیم.

ناظمی تصریح کرد: تاکنون ۳۲ کیلومتر 
از شبکه فاضالب شهر باغ بهادران اجرا 
است  نیز ساخته شده  آن  تصفیه خانه  و 
و در مدار بهره برداری قرار دارد، اما نیاز 
به تکمیل دارد و باید ۲۰ کیلومتر دیگر 

لوله گذاری شبکه انجام شود.
وی در پاسخ به این سؤال که ظاهراً تا 
به  باغبهادران  پیش مردم شهر  ۵ سال 
آب آشامیدنی سالم دسترسی نداشته اند، 
آشامیدنی سالم مطرح  گفت: بحث آب 
شهرهای  شهروندان  درخواست  نبود، 
باغ بهادران، چرمهین و روستاهای اطراف 
شهر  تصفیه خانه  شبکه  از  که  بود  این 
اصفهان، تأمین آب شوند. آب شرب این 
بهداشتی  نظر  از  مشکلی  هیچ  شهرها 
ندارد. این درخواست شهروندان در قالب 
در سال ۱۳۷۶  و  مطرح شد  یک طرح 
از طریق  و  قرار می گیرد  اجرایی  فاز  در 
آن  تکمیل  به  شروع  دولتی  اعتبارات 
می کنند و در سال ۱۳۹۹ فاز اضطراری 
در  که  می گیرد  قرار  مدار  در  طرح  این 
در  شده  توزیع  آب  از  بخشی  نتیجه 
باغشاد  چرمهین،  باغ بهادران،  شهرهای 
و برخی روستاهای اطراف از این طریق 

انجام می شود.
شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
طرح  این  تکمیل  اینکه  بیان  با  لنجان 
آبرسانی نیاز به اعتبار سنگینی دارد، اظهار 
کرد: در سفر استانی رئیس جمهور، تأمین 
اعتبارات  قالب  در  طرح  این  اعتبارات 
سفر تصویب شده است که اگر مشکلی 
این  مردم  نیاید  پیش  اعتبار  تأمین  در 
شهرها می توانند از شبکه تصفیه خانه شهر 
اصفهان، آِب شرب خود را دریافت کنند 
که تکمیل این طرح به ۷۰ میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد.
ناظمی افزود: طرح احداث شبکه فاضالب 
نه تنها در شهر باغ بهادران، بلکه باید در 
شهرهای چرمهین، باغشاد و روستاهای 
باال دست و مجاور رودخانه زاینده رود نیز 
عملیاتی شود که تکمیل این شبکه نیاز 
به اعتباِر ۲۵۰۰ میلیارد تومانی دارد. دفع 
فاضالب های خانگی از طریق تانکر باید 
انجام شود که نظارت های کافی روی آن 
انجام می شود، اما اگر تخلفی در این باره 
شده و تخلیه تانکرها در رودخانه انجام 
قضایی  و  نظارتی  دستگاه های  شود 

برخورد الزم را انجام می دهند.
وی خاطرنشان کرد: شبکه فرسوده آب 
در شهرها و روستاها از جمله مشکالت 
شهرستان لنجان هستند و نیاز به اصالح 

شبکه آب وجود دارد.

مدیر امور آب و فاضالب لنجان:

تکمیل شبکه فاضالِب 
باغ بهادران و روستاهای آن 

 ۲۵۰۰ میلیارد تومان
اعتبار نیاز دارد

گفت و گو
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شـعر  مجموعـه  دومیـن  منظـم،  قصه هـای 
مرتضـی بهنامـه در کانـون توسـعه فرهنگـی 
مرتضـی  شـد.  رونمایـی  نوش آبـاد  کـودکان 
بهنامـه، شـاعر قصه هـای منظـم در گفت وگو 
بـا ایسـنا، گفـت: شـعر و داسـتان چیـزی جدا 
از زندگـی نیسـت، بلکـه همـه معنـا و مفهـوم 
زندگـی در ادبیـات خالصـه شـده و سـینه بـه 
سـینه و نسـل به نسـل منتقل شـده اسـت تا 

نقشـه راه نسـل حاضـر باشـد.
وی اظهـار کـرد: ایـن کتـاب، یـک مجموعـه 
شـعر بـوده کـه به صـورت قصـه اسـت و هـر 
یـک، عنـوان خـودش را دارد. از یـک جایـی 

شـروع شـده و بـه یـک جایـی می رسـد.
بهنامـه افـزود: قصه هـای منظـم، یـک قصـه 
متوالـی نیسـت، بلکـه چندیـن قصـه کوتـاه و 
جـدا اسـت و بعضـی از آنهـا هـم اصـاًل قصه 
نیسـت، بنابرایـن بایـد آن را خوانـد و به نتیجه 
رسـید و هـر کس هـم برداشـت خـود را دارد.

وی تصریـح کـرد: قصـه اول، شـعر "سـیمرغ 
نـگاه" اسـت کـه دزدیـده شـدن حقیقـت را از 
چشـم مردمـان روایـت می کنـد؛ گـم شـدن 
نگاه هـا و خشـک و مصنوعی شـدن نگرش ها 

بـه پدیده هـا و محـدود شـدن همـه چیـز در 
نشـانه ها و سـمبل هایی کـه جایگزیـن حقایق 

شـده اند.
شـاعر قصه هـای منظـم تاکیـد کرد: سـیمرغ 
نـگاه حامـل این مفهوم اسـت کـه ُدّر حقیقت 
همـه  وجـود  پیداسـت.  چشـم ها  اعمـاق  از 
موجـودات جهـان حتـی اگـر چوبـی بی جـان 
و سـنگ خامـوش باشـد روایـت زنـده بـودن 
هسـتند و شـادی چیزی بیشـتر از خنده است.

بهنامـه گفـت: "قصـه بـه چـه می اندیشـی؟"، 
سـفر عاشـق در جهـان و جسـتن معشـوق در 
تمـام ارکان عالـم اسـت. روایتی بـرای زندگی 
اسـت کـه بـه هـر جـا و هـر چیـز کـه نـگاه 
کنیـم بیـداری و خنـده، نـور و رقص، بـازی و 

گفت وگـو اسـت.
وی افزود: شـعر دنیای آینه جسـتجوی حقیقت 
در بسـتر واقعیـت اسـت. جنگیـدن بـا دنیایـی 
اسـت کـه بـه اجبـار می گویـد آنگونـه که من 
می بینـم ببیـن، نـه آنگونـه کـه حقیقتـاً وجود 

دارد.
شـاعر قصه هـای منظـم تاکیـد کـرد: زندگـی 
جهـان  موجـودات  همـه  و  انسـان ها  بـرای 

یـک قصـه اسـت، هرکـس قصـه خـودش را 
دارد و بایـد دقـت کـرد تـا ایـن قصـه را دید و 
شـنید. قصـه همه موجـودات چه جانـدار و چه 
بی جـان، یـک پیـام دارد کـه باید زیبایـی را از 
آن چیـد و باید فهمید کـه همین زیبایی گاهی 

در مانـدن و گاهـی در رفتـن اسـت.
بهنامـه تصریح کـرد: در شـعر "دنیـای آیینه"، 
سـبک زندگـی آگاهانه را نشـان می دهـد و به 
ایـن نتیجـه می رسـد که نگـران هیـچ نباش، 
حتـی در فصـل خـزان کـه روزهـا کوتـاه و 
شـب ها بلنـد اسـت و همـه جـا تیـره و ابـری 

ست. ا
از  اسـت  اثـر، مجموعـه ای  ایـن  وی گفـت: 
داسـتان هایی کـه غالباً به صورت یک داسـتان 
بیـان شـده اسـت. داسـتان هایی کـه هـر یک 
از واقعیتـی سرچشـمه گرفتـه تـا بـه حقیقتی 
وسـواس گونه،  کـه  داسـتان هایی  برسـند. 
چندیـن و چنـد بار بازنویسـی شـدند تـا در حد 
امـکان و توانایی هـای نگارنـده اثـر، کم نقص 

پیـش روی مخاطـب قـرار بگیـرد.
وی افـزود: قصه هـای منظـم از ۱۵۱ صفحـه 
تشـکیل شـده که دفتـر اول با عنـوان "تبعید"، 

مجموعـه اشـعار نیمایی و غزلهای کالسـیک 
و یـک مثنـوی نسـبتاً بلنـد اسـت و دفتـر دوم 
بـا عنـوان "دیوی تـو را ربـوده بـود" مجموعه 

اشـعار منثـور و غزل ها اسـت.
بهنامـه اظهـار کـرد: زبـان انتخاب شـده برای 
کتـاب بـا توجه بـه نمادین بودن آن بیشـترین 
پایبنـدی را بـه آثـار قدمـا و اشـعار کالسـیک 
دارد، امـا درون مایـه آنهـا از نـگاه نگارنـده در 
زندگـی امـروز رخ می دهـد، بـه آن امیـد کـه 
مقبـول طبـع مشـکل پسـند مخاطبـان کتاب 

باشد. دوسـت 
بـه  اینگونـه  منظـم"  "قصه هـای  مجموعـه 
پایـان می رسـد: بـرای چشـمان خـود/ زیبایی 
را بـر خواهـم داشـت/ بگـذار دیگـران هرچـه 
می خواهنـد بردارنـد / هـر کـس از گندمی نان 

می خـورد کـه برمـی دارد.
مرتضی بهنامه متولد سـال ۱۳۶۵ و کارشناسی 
پرسـتاری بیمارسـتان شـهید بهشـتی کاشـان 
اسـت. مجموعه قصه های منظم در نشرشـانی 
بـا قیمـت ۵۰۰ هزار ریـال در ۱۵ مرداد منتشـر 
شـده اسـت. پیش از این در بهمن ۱۳۹۹ کتاب 

»مـن تـوام یا تو منـی« از او منتشـر بود.

گزارش

رونمایی در کانون توسعه فرهنگی کودکان نوش آباد؛

تورق و خواندن »قصه های منظم« میسر شد

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به حضور وزیر دادگستری در 
نشست این کمیسیون از مهلت برخی نمایندگان سؤال کننده به ایشان 
برای پیگیری مطالبات مردم خبر داد و گفت: قانون تعزیرات نیازمند اصالح 
و تکمیل بوده که این مهم در دستور کار وزارت دادگستری است و با ارسال 
الیحه به مجلس در اسرع وقت آن را در دستور کار ویژه قرار خواهیم داد.

محمدتقی نقدعلی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از حضور امین حسین رحیمی وزیر 
دادگستری در نشست این کمیسیون برای پاسخگویی به سؤاالت خبر داد 

و گفت: تعامل کمیسیون با رحیمی که برخاسته از سیستم قضایی بوده و 
همچنین سابقه کار در مجلس و رئیس دیوان محاسبات را دارد مطلوب 
بوده است به ویژه اینکه در سازمان تعزیرات شاهد تکاپو، تحول و پویایی 

در استان ها و پایتخت هستیم.
وی افزود: وزیر دادگستری کانال پاسخ به سؤاالت نمایندگان از قوه قضائیه 
است و در نشست سؤاالت تعدادی از نمایندگان از وزیر مطرح شد که وزیر 

به عمده سؤاالت پاسخ داد و نمایندگان از پاسخ های وزیر قانع شدند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: راهکارهایی برای تحقق 

مطالبات و مسائل مطرح شده توسط نمایندگان ارائه شد وبرخی نمایندگان 
نیز به رحیمی برای پیگیری مطالبات و مسائل مردم مهلت دادند.

رفع  و  مناسب  قانون گذاری  با  بتوانیم  امیدواریم  یادآور شد:  نقدعلی 
و  متعالی  قوانین  تصویب  و  دادگستری  مسیر  از  قانونی  خالءهای 
به روز به ویژه در حوزه تعزیرات مشکالت را رفع کنیم البته قانون 
تعزیرات نیازمند اصالح و تکمیل بوده که این مهم در دستور کار وزارت 
دادگستری است و با ارسال الیحه به مجلس در اسرع وقت آن را در 

دستور کار ویژه قرار خواهیم داد.

 عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به
 حضور وزیردادگستری درنشست کمیسیون
قضایی خبر داد:

مهلت برخی نمایندگان 
سؤال کننده به رحیمی برای 
پیگیری مطالبات مردم

فرمانده انتظامی کاشان از کشف انواع کاالی قاچاق 
به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در محور 

ورودی به مرکز این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی پلیس کاشان، 
پلیس  ماموران  داشت:  اظهار  کاکاوند  ایرج  سرهنگ 
امنیت اقتصادی این شهرستان طی پنج مرحله اجرای 
طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز، حین کنترل خودروهای 
ورودی به شهر کاشان به پنج دستگاه خودرو سواری 
شامل سمند و پژو ۴۰۵ مظنون و آنها را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروهای توقیفی 
 ۲ برقی،  جارو  دستگاه  سه  گازی،  کولر  دستگاه  سه 
دستگاه تلویزیون آل ای دی، ۶۲ قوطی پودر نیروزا، 
دستگاه  سه  باند،  عدد  سه  نیروزا،  قرص  بسته   ۳۲۵
الکتروویس، ۹۸ دستگاه ساز، چهار عدد چنگ، ۵۱۶ 
ثوب شلوار و گرمکن ورزشی و بیش از یه هزار و ۲۰۰ 

عدد مایع جویس همگی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی 
کشف کردند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: کارشناسان ارزش ریالی 
کاالهای مکشوفه را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ کاکاوند با اشاره به اینکه در سال جاری یکی 
مقابله  و  مبارزه  کاشان،  پلیس  مهم  اولویت های  از 
قاطع با قاچاق کاال و قاچاقچیان است، افزود: در این 
خصوص پنج نفر دستگیر و به همراه پرونده تشکیل 
شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی 

شدند.
کاشان با مساحت چهار هزار و ۳۹۲ کیلومتر مترمربع و 
جمعیت ۳۶۴ هزار و ۴۸۲ نفر بر پایه سرشماری سال 
۱۳۹۵، پرجمعیت ترین شهرستان اصفهان پس از مرکز 
این استان و بیست و هشتمین شهر پرجمعیت ایران 

محسوب می شود.

فرمانـدار آران و بیـدگل گفـت: معتقدم بـه جای مدیریِت تأمیـن آب باید به 
مدیریـِت مصـرف آب روی آوریـم، به طـوری که اگر این مهم انجام شـده 

بـود، امـروز با مشـکالت کم آبی روبـرو نبودیم.
علی اکبـر رضایـی در گفت وگو با ایسـنا درباره کمبـود آب در آران و بیدگل، 
اظهـار کـرد: بخـش عمـده مصـرف آب در شهرسـتان آران و بیـدگل در 
بخـش کشـاورزی اسـت که اگـر بتوانیـم مصـرف آب در این بخـش را به 
درسـتی مدیریت کنیم بخش عمده ای از مشـکل کمبود آب حل می شـود. 
در منطقـه آران و بیـدگل اگـر بتوانیـم گام هـای مؤثـری در تغییـر الگـوی 
کشـت و بهبـود فراینـد آبیاری محصوالت برداریم بدون شـک بر بسـیاری 

از مشـکالت فائـق آمده ایم.
وی افـزود: یکـی از اقدامـات مؤثری که در بخش کشـاورزی انجام داده ایم، 
هوشمندسـازی چاه ها و تدوین طرح های تشـویقی برای کشـاورزانی اسـت 
کـه به سـمت ِکشـت محصـوالت کـم آب روی می آورند. معتقـدم به جای 
مدیریـِت تأمیـن آب باید به مدیریـِت مصرف آب روی آوریـم، به طوری که 

اگـر ایـن مهم انجام شـده بود امـروز با مشـکالت کم آبی روبـرو نبودیم.
فرمانـدار آران و بیـدگل با بیان اینکه اغلب صنایع موجود در این شهرسـتان 
آب بَـر نیسـتند، گفـت: برداشـت های بی رویـه در تمـام نقـاط کشـور وجود 
دارد کـه البتـه مصـرف غیراصولـی آب هم باید جـز برداشـت های بی رویه 
محسـوب شـود. بعید اسـت که همه مشـکالت کمبود آب در آران و بیدگل 
مربـوط بـه برداشـت های بی رویـه و کاهـش سـفره های زیرزمینـی باشـد. 
شـرایط جغرافیایـی و وجـود دریاچـه نمـک در شـوری آب تأثیـر دارد، امـا 

کیفیـت آب شهرسـتان باال اسـت و هیچ مشـکلی ندارد.
رضایـی ادامـه داد: تاکنـون تحـت شـرایط خـاص، قطعـی آب در برخـی 
مناطـق شهرسـتان بـه منظـور مدیریـت مصـرف داشـته ایم، امـا مشـکل 
حادی در این باره نداشـته ایم. ۵۰ درصد شـبکه آِب آران و بیدگل فرسـوده 
اسـت کـه برای اصـالح آن اقداماتی انجام شـده که البتـه محدودیت منابع 
در ایـن زمینـه داریـم که بـا منابع موجـود در فرجه زمانی کوتـاه نمی توانیم 

تمـام شـبکه آب را نوسـازی کنیم.

برنامـه  اصلی تریـن  گفـت:  اردسـتان  فرمانـداری  سرپرسـت 
مجموعه مدیریتی شهرسـتان تأمین سـالمت غذایی و بهداشتی 

اسـت. مردم 
بـه گزارش خبرنگار ایرنا، سـید محمـد هادی احمدی طبـا زواره 
روز جمعه در آیین افتتاح یک مجموعه دندانپزشـکی در اردسـتان 
بـا ابراز خرسـندی از راه انـدازی این مرکز به دسـت جوانان نخبه 
شهرسـتان افزود: امیدواریم این اتفاق سـرآغاز پیشرفت و توسعه 

اردسـتان به دسـت نیروهای جوان و نخبه منطقه باشـد.
وی تصریـح کـرد: اردسـتان از قدیـم منطقـه ای نخبه پـرور در 
زمینه هـای مختلـف از جملـه علمـی، فرهنگـی و سیاسـی بوده 
و اکنـون جوانـان با اسـتعداد و افـراد توانمندی از این شهرسـتان 
در رأس فعالیت هـای مهـم کشـور قـرار دارند که نوید توسـعه و 

می دهد. پیشـرفت 
سرپرسـت فرمانـداری اردسـتان بـا اشـاره بـه موضـوع جمعیت 
اظهـار داشـت: یکـی از چالش هـای موجـود شهرسـتان کاهش 
رشـد جمعیـت اسـت کـه باید مـورد بررسـی و تجزیـه و تحلیل 

قـرار گیـرد و راهـکار مناسـب ارائه شـود.

احمـدی طبـا زواره گفـت: بر پایـه آمار، رشـد جمعیت اردسـتان 
در سـال ۱۳۹۵ برابـر بـا یـک و ۹۸ صـدم بـوده، ایـن رقـم در 
سـال ۱۴۰۰ بـه یـک و ۳۴ صـدم کاهـش یافتـه که حـد نصاب 

مناسـبی نیست.
وی اضافـه کـرد: بـا ایـن حـال همـه باید تـالش کنیـم جوانان 
نخبـه کـه سـرمایه شهرسـتان هسـتند در منطقـه نگـه داشـته 
شـوند و زمینـه پیشـرفت و توسـعه را فراهم کنند کـه مجموعه 

فرمانـداری آمادگـی کمـک و مسـاعدت بـه ایـن قشـر را دارد.
سرپرسـت فرمانـداری اردسـتان تاکیـد کـرد: شـعار ما اردسـتان 
جـوان در مسـیر پیشـرفت و توسـعه اسـت و در راسـتای تحقق 

ایـن مهـم از هیـچ کوششـی دریـغ نخواهیـم کرد.
مجموعـه دندانزشـکی اردسـتان بـا زیربنـای ۱۳۰ متـر مربـع 
و اشـتغالزایی دسـت کـم سـه نفـر راه انـدازی و بـرای خریـد 
جدیدتریـن دسـتگاه ها و مـواد اولیه افزون بر یـک میلیارد تومان 

هزینه شـده اسـت.
شهرسـتان اردسـتان با افـزون بر ۴۳ هـزار نفر جمعیـت در ۱۱۸ 

کیلومتری شـمال شـرقی اصفهان واقع شـده اسـت.

آران و بیـدگل گفـت: شـورایی بـرای بررسـی جوانـب 
مختلـف احـداث صنعـت فـوالد و بخـش ذوب آهـن در 

آران و بیـدگل تشـکیل شـده اسـت.
علـی اکبـر رضایـی در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه 
دغدغـه برخـی از فعاالن محیط زیسـت و مـردم در مورد 
صنعـت فوالد و احـداث ذوب آهن در آران و بیدگل اظهار 
داشـت: بـرای ایـن موضوع و بـا توجه به حساسـیت های 

موجود شـورایی تشـکیل شـده است.
وی بـا بیـان اینکـه اعضـای ایـن شـورا در حال بررسـی 
جوانـب ایـن موضوع هسـتند، ابراز داشـت: در مورد بحث 
تأسـیس ذوب آهـن در آران و بیـدگل و دیگـر جنبه های 
مربـوط بـه صنعت فـوالد اعضای این شـورا در جلسـاتی 

بـه ایـن موضـوع پرداخته اند.
فرمانـدار آران و بیـدگل بـا اشـاره بـه اینکـه در قالب این 
جلسـات نقشـه راه برای این موضوع تدوین شـده اسـت، 
تصریـح کـرد: یـک جلسـه هم بـا مدیـران و مسـئوالن 
شـرکت فـوالد آران و بیـدگل و جلسـه دیگـری هـم در 
دفتـر امـام جمعه با حضـور منتقدیـن این طـرح برگزار و 

صحبت هـای طرفین شـنیده شـده اسـت.
کرده انـد  گمانه زنـی  برخـی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 

صحبـت بـا منتقدیـن یک طرفـه بـوده و بـدون حضـور 
مدیـران فـوالد انجـام شـده اسـت، تصریـح کـرد: ایـن 
موضـوع محلـی از اعـراب نـدارد و ما تمـام صحبت های 
مدیران فوالد و منتقدین را شـنیده و در حال بررسـی این 

هسـتیم. موضوع 
رضایـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود در مـورد 
منطقـه یحیی آبـاد و رسـیدگی بـه آن گفـت: در دولـت 
سـیزدهم و همزمـان بـا ورود مـا بـه فرمانـداری یکی از 
مهمتریـن تصمیمـات و اقدامـات مـا رسـیدگی بـه ایـن 

منطقـه بـوده و هسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه یحیـی آبـاد جزئی از شهرسـتان 
آران وبیـدگل بـوده و هسـت، خاطرنشـان کـرد: اقدامات 
و فعالیت هـای انجـام شـده در ایـن منطقـه همچنـان 
ادامـه خواهـد داشـت و دسـتگاه های مربوطه هـم در این 

موضـوع مصمم هسـتند.
فرمانـدار آران و بیـدگل در بخش دیگری از سـخنان خود 
بـا اشـاره بـه تغییـرات در بیـن مدیـران ایـن شهرسـتان 
گفـت: برخـی از مدیران تغییـر کرده اند ولی بـا این وجود 
بایـد اصالح سـاختارها هـم انجام پذیرد چـرا که تغییرات 

مدیـران بـدون اصالح سـاختار تأثیر مطلـوب را ندارد.

فرمانده انتظامی کاشان:

۱.۲ میلیارد تومان انواع کاالی قاچاق در کاشان کشف شد

فرماندار آران و بیدگل:

مدیریِت مصرف آب از تأمین منابِع آب مهم تر است
فرماندار آران و بیدگل خبر داد؛

بررسی جوانب مختلف احداث صنعت فوالد در آران و بیدگل

فرماندار اردستان:

اصلی ترین برنامه مجموعه مدیریتی اردستان تأمین سالمت مردم است

رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اردسـتان گفت: رسـانه ها باید 
ایـن دغدغه را داشـته باشـند کـه توانمندی علمـی و تخصصی خود 

را افزایـش دهند.
فضـل اهلل بصیـرت در جمـع خبرنـگاران اظهار داشـت: شـور و حال 
خوبـی در ایـام محـرم و عـزاداری امـام حسـین )ع( ایجاد شـد ولی 
مقولـه حجـاب و عفاف در قیام امام حسـین )ع( از مواردی اسـت که 

می تـوان بسـیار بـر روی آن کار کرد.
وی ضمـن گرامیداشـت سـالروز بازگشـت آزادگان دفـاع مقـدس، 
افـزود: آزادگان از افـرادی بودنـد که بعضاً حدود ۹ سـال اسـیر بودند 
و مـا امـروزه بایـد قـدردان آنان باشـیم، فرهنـگ ایثار و شـهادت از 
مباحثـی اسـت کـه کـم بـر روی آن کار کردیـم و بایـد مـورد توجه 

قـرار بگیرد.
رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اردسـتان خاطرنشـان کرد: 
رسـانه ها بایـد ایـن دغدغـه را داشـته باشـند کـه توانمنـدی علمی 
و تخصصـی خـود را افزایـش دهنـد و در حـوزه رسـانه بایـد سـواد 

رسـانه ای را افزایـش داد.
بصیـرت تصریح کرد: اداره فرهنگ و ارشـاد شهرسـتان در ابتدا یک 
انجمـن ادبـی، یک انجمـن هنری و چهـار کانـون فرهنگی هنری 
مسـاجد داشـت و در حـوزه هنـر خیلـی ضعیـف بودیم کـه دلیل آن 
نـوع نـگاه مـردم به هنـر بود که بسـیار سـطحی و بی اهمیـت بود.

وی ادامـه داد: در ایـن راسـتا اولیـن اقدامـی کـه انجـام دادیم مرکز 

آموزشـی هنـر را در چنـد رشـته هنرهـای تجسـمی، موسـیقی، 
خوشنویسـی و حـوزه نمایـش راه انـدازی کردیـم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اردسـتان یادآور شـد: از زمان راه اندازی 
مرکـز آموزشـی هنـر و بـه دنبـال آن تأسـیس آموزشـگاه های آزاد 
بیـش از هـزار نفـر در رشـته های مختلف هنـر آمـوزش دیده اند که 

بیشـتر آموزش هـا در حوزه نمایش اسـت.
بصیـرت تاکیـد کـرد: در حـال حاضـر تعداد چهـار کانـون فرهنگی 
هنری مسـاجد تبدیل به ۴۷ کانون در شهرسـتان شـده اسـت که از 

ایـن تعـداد ۱۷ کانون دارای کتابخانه هسـتند.
وی بیـان کرد: پنج مؤسسـه قرآنی، چهار انجمن شـعر و ادب و یک 
مؤسسـه فرهنگـی هنـری چنـد منظوره تأسـیس کردیـم همچنین 
یـک شـرکت تولید فیلم هم وجـود دارد که چندین فیلم تولید شـده 

و از شـبکه های سـیما پخش شـده است.
رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اردسـتان خاطرنشـان کـرد: مهم ترین 
اقـدام کاری مـا طـی این سـال ها راه اندازی سـینما فرهنـگ بود که 
دوبـار نیـز تاکنـون بازسـازی شـده اسـت و همچنیـن چهـار کانون 
تبلیغاتی و شـش چاپخانه دیجیتال نیز در این شهرسـتان وجود دارد.

بصیـرت تصریـح کـرد: در طـی این چند سـال بیـش از هـزار اتفاق 
و رویـداد فرهنگـی در شهرسـتان داشـتیم کـه از شـاخص ترین این 
اتفاقـات حضـور تعـدادی خوانندگان و بازیگران کشـوری در سـطح 

شهرسـتان است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان:

رسانه ها توانمندی های علمی و تخصصی خود را افزایش دهند
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ASEAN Day 2022 was celebrat-
ed at the place of Royal Thai 
Embassy in Tehran on Tuesday, 
attended by ambassadors of 
some of the member countries 
in Iran as well as some Iranian 
officials, and also officials from 
other countries, including Rus-
sian and Indian ambassadors in 
Tehran.
Delivering a speech at the be-
ginning of the ceremony, Reza 
Zabib, the assistant to Irani-
an Foreign Minister Hossein 
Amir-Abdollahian and director 
general of Asia-Pacific Depart-
ment at the Foreign Ministry, 
said, “As Mr. Abdollahian stat-
ed at the beginning of assum-
ing office, Asia, including South 
East Asia is a major priority in 
Iranian foreign policy.”
He continued to say:
Accordingly, the policy of the 
government of Mr. Raisi is to 
strengthen friendly relations 
with the countries in this re-
gion, being aware of the friend-
ly and constructive approach of 
South Asian countries and con-
fident that relations between 
the Islamic Republic of Iran and 
these friend countries in the 
region will be further strength-
ened and consolidated peace 
and friendship and secure com-
mon interests.
Through its desirable conduct 
in the past five decades, ASEAN 
has proved to be driving force 
for peace and stability and de-
velopment in the region, and 
has become a valuable platform 
for promoting cooperation 
among its member states, es-
pecially in the area of economy, 
and in such a way over the past 
few years it has succeeded in 
creating an ecosystem of sta-
bility and prosperity in South 
East Asia.
The conduct and success of 
ASEAN has not only contribut-

ed to the peaceful settlement of 
challenges, but also to boost-
ing democracy and economic 
growth and regional prosperity.
To continue this constructive 
role, ASEAN ought to be able 
to adapt itself to new require-
ments in the current changing 
world and overcome current 
challenges.
As a country with practical 
practice in contributing to 
maintaining regional peace, 
the Islamic Republic of Iran 
believes that the only way to 
maintain stability and security 
for prosperity of the people in 
South East Asia is to strengthen 
mutual cooperation and devel-
op regional set-ups by the ASE-
AN member states themselves.
Aiming to improve the level of 
relation with ASEAN and using 
bilateral and multilateral po-
tential of the ASEAN member 
states and in compliance with 
the policy of promoting multi-
lateralism, Islamic Republic of 
Iran has shown its strong will 
to enhance cooperation with 
ASEAN member states through 
joining the Treaty of Amity 
and Cooperation in South Asia 
(TAC) (embodies universal 
principles of peaceful coexist-
ence and friendly cooperation 
among states in Southeast 
Asia), presenting a roadmap 
for cooperation between the 
Islamic Republic of Iran and 
ASEAN with joint projects in the 
fields of science, tourism, and 
health, which has been submit-
ted to the ASEAN Secretariate, 
shows that the Islamic Repub-
lic of Iran is serious and has a 
forward looking prospective to 
expand cooperation with the 
Association.
We do hope that ASEAN mem-
ber states will further consult 
with the Association’s Secre-
tariate to smoothen and imple-

ment the joint projects of Iran 
and ASEAN.
In the end, once again I reiterate 
the strong will of the people and 
government of the Islamic Re-
public of Iran to continue and 
strengthen cooperation with 
the ASEAN member states with 
a view to utilize the prospective 
potentials for the benefit of our 
people and strengthen stability 
and progress in the East and 
West Asia and to help create 
and expand more inclusive 
peace and friendship with a dis-
course way under rule of law in 
the international relations.
ASEAN members willing to 
have closer ties with Iran: Thai 
ambassador
“We, all the members of the 
association, would like to have 
closer relations, especially in 
terms of economic and trade 
and investment, with Iran”, Thai 
Ambassador to Iran Worawoot 
Pongprapapant told the Teh-
ran Times in an exclusive in-
terview on the sidelines of the 
above-mentioned ceremony.
“And this is what that I can say 
we are looking forward very 
much having close relations 
with Iran in terms of econom-
ics and trade”, the ambassador 
reiterated.
“We see the potentials of Iran, 
especially when you talk about 
almost a hundred million popu-
lation, and Iran is a big market 
for ASEAN products”, he noted, 
adding, “And also it could be 
the transportation hub for our 
products to enter countries in 
the Central Asia or Eastern Eu-
rope and Iran is in a very strate-
gic location for our products.”
“We are having some sort of 
consideration, especially some 
member countries of ASEAN, 
for importing medical equip-
ment form Iran, meaning that 
Iran is reputable in terms of 

having high-quality medical 
products, and also the medi-
cine”, the envoy stated.
He went on to say, “And for us, 
Thailand, we conduct discus-
sion between exporters and 
importers of Thailand and Iran 
in terms of having some sort 
of trade in the area of rice and 
fertilizer; negotiation has been 
going on, and it means that we 
see the potentials and Iranians 
also see the potential for busi-
ness.”
“We will be discussing and I 
hope that the trade relations 
between ASEAN and Iran could 
be improved, especially when 
we see the prospect of JCPOA 
(Iran’s nuclear deal known as 
Joint Comprehensive Plan of 
Action), and really hope that 
the parties will be about to con-
clude soon, that would bring 
the prospect even closer, even 
clearer between ASEAN and 
Iran.”
Answering to a question about 
the major challenges in the way 
of trade between the two sides 
and the solution to remove 
them, the ambassador said, 
“Iran has been under sanction 
for many years, and they have 
to be relying on themselves 
and they have so many prod-
ucts produced locally”, adding,  
“And it seems difficult for a 
product from ASEAN to enter 
the Iranian market because of 
the tariffs which are very high 
and also some sort of stand-
ards that make it difficult for us 
to enter Iranian market.”
“There is one thing that I think 
we can do together to make the 
trade done more easily; it is to 
have some sort of trade agree-
ment among us; with the trade 
agreement this kind of tariff 
could be reduced and also the 
tax will be reduced; they would 
make trade between us more 

easily”, he commented.
As announced by Secretary 
of Iran’s Trade Promotion Or-
ganization (TPO)’s ASEAN 
Trade Promotion Desk Mohsen 
Rezaei-Pour, the value of Iran’s 
exports to the ASEAN member 
countries rose 33 percent in 
the previous Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 20) 
from the preceding year.
The Islamic Republic’s export 
to the mentioned countries 
reached $2.371 billion in the 
past year, the official said.
Indonesia was the top export 
destination for Iranian goods 
among the ASEAN member 
states in the previous year, 
importing $1.101 billion worth 
of commodities, Reza-Pour 
noted, adding exports to Indo-
nesia rose 63 percent in terms 
of value.
During the period under re-
view, Thailand was Iran’s sec-
ond-largest export destination 
in this union; the Islamic Re-
public exported 1.241 million 
tons of goods worth $784 mil-
lion to this country, according 
to the official.
The exports to Thailand in-
creased by 59 percent in terms 
of value compared to the 
preceding year.
The top exported items to Thai-
land include steel ingots, steel 
sections, zinc, chicken viscera, 
bitumen, and vaseline, Rezaei-
Pour said.
Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN) is a politi-
cal and economic union of 10 
member states in Southeast 
Asia, which promotes inter-
governmental cooperation and 
facilitates economic, political, 
security, military, educationa, 
and sociocultural integration 
between its members and 
countries in the Asia-Pacific.
The association was estab-
lished on August 8, 1967 in 
Bangkok, Thailand, with the 
signing of the ASEAN Declara-
tion (Bangkok Declaration) by 
the Founding Fathers of ASE-
AN, namely Indonesia, Malay-
sia, Philippines, ad Thailand.
As set out in the Declaration, 
the aims and purposes of ASE-
AN are to accelerate economic 
growth, social progress, and 
cultural development in the 
region, to promote regional 
peace, collaboration and mu-
tual assistance on matters of 
common interest, to provide 
assistance to each other in the 
form of training and research 
facilities, to collaborate for 
better utilization of agriculture 
and industry to raise the liv-
ing standards of the people, 
to promote Southeast Asian 
studies and to maintain close, 
beneficial cooperation with 
existing international organi-
zations with similar aims and 
purposes.

ASEAN Day 2022 celebrated in Tehran

Ball in U.S. court on 
nuclear deal
After intensive meetings and con-
sultations, Iran finally submitted its 
response to the text the European 
Union submitted to Iran and called it 
a “final” draft. 
Iran’s chief negotiator, Ali Bagheri 
Kani, provided a detailed report to 
Iran’s Supreme National Security 
Council (SNSC) in a meeting attended 
by top officials, including the secre-
tary of the council, Ali Shamkhani. 
After holding brainstorming sessions, 
Iran submitted its final draft on the 
2015 nuclear deal revival talks, which 
have been ongoing since April 2021. 
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian offered some de-
tails on the content of the Iranian re-
sponse. He said three issues were still 
pending. “We told America that if our 
opinions on these three issues, which 
are reasonable opinions, are respect-
ed, we are ready to enter the stage of 
announcing an agreement and hold 
a conclusion meeting,” Amir Abdol-
lahian said on Monday hours before 
submitting the Iranian response. 
The Iranian answer to the EU draft 
came amid Iranian calls for the U.S. 
to show flexibility. The Iranian foreign 
minister has said that Iran showed 
much flexibility and America knows 
that full well. “America knows very 
well how much flexibility we have 
shown, now it is the turn of the Amer-
ican side to be flexible. In the recent 
Vienna negotiations, the American 
side expressed its verbal flexibility on 
two issues. This should be in writing. 
In the third issue and guarantees, 
we must have America’s flexibility. 
If America shows flexibility, we will 
reach a point of agreement in the 
coming days,” he said.
After submitting the response, Iran 
continued its internal consultations. 
The SNSC hosted a meeting of the 
members of Parliament’s National 
Security and Foreign Policy Com-
mittee on Tuesday. Shamkhani, Amir 
Abdollahian, and Bagheri Kani attend-
ed the meeting. And on Wednesday, 
a closed session of Parliament was 
held with the same officials to dis-
cuss the situation around the talks 
in Vienna over reviving the 2015 
nuclear deal, officially known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
Alireza Salimi, a member of Parlia-
ment’s presiding board, offered some 
details about the Wednesday session. 
“We have presented our proposed 
package regarding the agreement, 
and the ball is now in the court of 
America and the West, and they are 
the ones who should make the appro-
priate decision regarding the agree-
ment,” he told Fars News.
He also said that any agreement being 
achieved in Vienna should be passed 
by Parliament. As things stand, Iran 
appears to have done its part and 
made every necessary decision need-
ed to resuscitate the JCPOA. There-
fore, it’s now the U.S.’s turn to do the 
same and facilitate the conclusion of 
the talks.The U.S. confirmed that it 
has received the Iranian response via 
the EU and said that it will need “some 
time” to study it.  U.S. State Depart-
ment spokesman Ned Price said on 
Tuesday, “We are still studying [the 
response].” He added, “It will require 
some time to digest what has been 
provided to the EU and in turn what 
has been provided to us.” While Iran 
has said it was serious about con-
cluding the talks, Price sought to cast 
doubt on Iran’s seriousness. “It is our 
hope that as we have now approached 
what should be the final stage of this, 
that the Iranians will demonstrate 
seriousness of purpose that we have 
not consistently seen until now,” he 
said. However, he acknowledged that 
the talks include a set of challenging 
technical issues that need to be dealt 
with. Price said, “These are not simple 
issues. There are some challenging 
technical details that would need to 
be worked out.” Whether the U.S. will 
agree with the Iranian response re-
mains an open question. But it seems 
that the U.S. is less interested in con-
cluding the talks than engaging in a 
blame game against Iran.

“Hamid Nouri held 
in confinement 
more than 1000 
days,” says son

Hamid Nouri, a former official 
of Iran detained in Sweden on 
false charges, has been held 
in solitary confinement for 
over three years, his son Majid 
Nouri said on Tuesday.
The son also indicated that his 
family had recently been kept 
in the dark about his circum-
stances.
“My father has not been able 
to contact his family… and 
he has been held in solitary 
confinement for 1,000 days,” 
Majid Nouri told reporters.
In November 2019, Hamid 
Nouri was detained upon ar-
rival at Stockholm Airport. The 
former official of the judiciary 
was given a life sentence by a 
Swedish court in July. Iran has 
demanded Nouri’s release and 
rejected the Swedish court’s 
ruling as unconstitutional.
Nouri mentioned at a press 
conference held on Tuesday 
by the Judiciary spokesperson 
that the Swedish police just 
needed to express remorse for 
the abuse of his father.
Nouri’s son said that his father 
hadn’t yet received the text of 
the judgment in Persian.  “He 
hasn’t read the verdict, the 
choice of his new attorney 
hasn’t yet been made, and 
there are only around 40 days 
left for the appeal,” the son 
stated.
Iranian Judiciary spokesman 
Masoud Setayeshi said on 
Tuesday that Hamid Nouri is 
being held in the worst circum-
stances possible.
He is denied access to even 
basic rights like communi-
cation with his family, the 
spokesman said.
Setayeshi emphasized the 
need for the Swedish court to 
hear from the witnesses and 
from Hamid Nouri himself.
The accusations against 
Nouri arise from claims made 
against him by terrorist or-
ganization members from the 
Mojahedin-e Khalq Organiza-
tion (MKO). The accusations 
have been vigorously denied 
by Nouri.
Tehran has harshly criticized 
the Swedish court’s decision 
to sentence Nouri to life in 
jail, stating that the court is 
ill-equipped to handle the sit-
uation.
Nasser Kanaani, the spokes-
man for the Iranian Foreign 
Ministry, said in mid-July that 
the court’s statement is essen-
tially twisted and undesirable, 
and that the court lacks legal 
jurisdiction to deal with the 
matter.
The spokesperson stated that 
Iran holds Sweden liable for 
the harm done to bilateral ties 
between the two nations by 
unsubstantiated remarks and 
verdict.
He asserted that the Swedish 
court system actively supports 
and promotes terrorism in 
contrast to Iran’s government, 
which opposes permitting a 
terrorist organization to oper-
ate freely.
Kanaani lamented that Sweden 
had used its legal system to 
advance the evil intentions of 
the MKO terrorist organization.

Latest budgetary performance review report pub-
lished by Iranian Planning and Budget Organization 
(PBO) shows that government revenues have in-
creased by 63 percent in the first four months of the 
current Iranian calendar year (March 21-July 22) as 
compared to the same period last year.
Based on the mentioned report, the country’s oil 
revenues have grown 481 percent in the mentioned 
four months, year on year, Tasnim news agency re-
ported on Wednesday.
As reported, reviewing the government’s budgetary 
performance in the said four months indicates the 
improvement of macroeconomic indicators. The 
data released by the PBO shows that by relying on 
stable incomes, the government has been able to 
make the country’s incomes and expenditures more 
coherent.
Also in the said period, the privatization of capital 

assets has grown by 470 percent, while the hand-
over of the government’s movable and immovable 
properties has also increased by 104 percent com-
pared to the same period last year.

Back in June, PBO Head Massoud Mirkazemi an-
nounced that selling oil has become better than 
before.
“Oil prices and exports have increased and selling 
oil has become better,” Mirkazemi said.
Earlier in April, the Wall Street Journal reported that 
Iran has been boosting oil exports in the current 
year as major oil buyers like China are cutting back 
imports from Russia due to the war with Ukraine.
Based on the report, Iranian oil exports increased 
by 30 percent in the first quarter of 2022 compared 
to the previous year, to reach 870,000 bpd.
The jump in Iran’s oil exports in Q1 was the fastest 
among all producers in West Asia, while the volume 
of exports is estimated to be the highest since for-
mer U.S. President Donald Trump withdrew from 
the so-called Iranian nuclear deal in 2018, the re-
port said.

Iran’s 4-month oil revenues increase 481% yr/yr
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), fell 8,101 
points to 1.451 million on Wednesday.
As reported, the first market’s index 
dropped 5,738 points, and the sec-
ond market’s index fell 16,746 points. 
Tehran Stock Exchange experienced a 
growth of 9.5 percent in the value of 

its trades in the past Iranian calendar 
week (ended on Friday). 
TSE is one of the four Iranian stock 
exchanges, 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 drops 
8,000 points 
on Wednesday

Iran-Pakistan joint 
economic commit-
tee meeting kicks off 
in Islamabad
The 21st Iran-Pakistan Joint Eco-
nomic Committee meeting kicked 
off in Islamabad, the capital of 
Pakistan, on Wednesday, IRNA 
reported. Held at the level of dep-
uties, the first day of the two-day 
committee was chaired by Iran’s 
deputy transport and urban de-
velopment minister and Pakistani 
deputy commerce minister for 
economic affairs. As reported, the 
meeting started with the introduc-
tion of the members of the two 
sides’ delegations followed by a 
discussion and exchange of views 
on the goals of the committee 
and the preparations for the draft 
of the meeting’s final memoran-
dum document. Late on the same 
day, the technical committees 
of the two sides met to discuss 
cooperation in various fields in-
cluding trade, banking, customs, 
tax affairs, industry, and export 
guarantees. The official meeting 
of the two countries’ Joint Eco-
nomic Committee will be held on 
Thursday under the chairmanship 
of Iranian Transport and Urban 
Development Minister Rostam 
Qasemi and Pakistani Minister of 
Commerce Syed Naveed Qamar.

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

‘We are not far from 
reviving nuclear deal 
if US shows serious-
ness’: MP
The spokesman for the Par-
liament National Security and 
Foreign Policy Committee an-
nounced on Wednesday that 
Iran and its negotiating partners, 
particularly the U.S., are close to 
an agreement to restore the 2015 
nuclear deal though the sides 
have not yet reached that stage.
“Still we have not reached an 
agreement though we are not far 
from it,” Abolfazl Amouie said.
He added, “If there is a serious 
will (by the American side) we will 
soon witness this event.”
Amouie made the remarks after 
a closed-door session of the par-
liament with Supreme National 
Security Council Ali Shamkhani, 
Foreign Minister Hossein Amir 
Abdollahian and Deputy Foreign 
Minister for Political Affairs Ali 
Bagheri Kani, Atomic Energy Or-
ganization of Iran (AEOI) chief 
Mohammad Eslami and his dep-
uty Behrouz Kamalvandi.
To get first-hand information, 
Amoui said, the parliamentarians 
held discussions with the offi-
cials mostly concerned with the 
nuclear talks. The remarks by the 
parliamentary committee spokes-
man came after Iran submitted its 
response to the EU text to con-
clude the nuclear talks and revive 
the JCPOA. Iran gave its response 
on Monday midnight. EU has an-
nounced that it has given Iran’s 
responses to the U.S. Amoudi 
also said Iran’s cooperation with 
the International Atomic Energy 
Agency in regard to the Safe-
guards probe is being politicized.
“We have had the greatest coop-
eration with the agency so that 23 
percent of the inspection costs of 
the agency are related to inspec-
tion of our country,” the MP said.
He added during IAEA director 
general’s visit to Iran late last year 
it was agreed that Iran provide 
answers about the remaining is-
sues but ‘we noticed that this was 
not implemented as IAEA Board 
of Governors adopted a censure 
resolution (against Iran in June).”
He added, “(Iran’s) negotiating 
team is insisting that it is neces-
sary to close safeguards issue for 
a durable (nuclear) deal.”

19 facts about Luxembourg
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.expatica.com/lu/moving/about/facts-about-luxembourg-508539/

 
How well do you know Luxembourg? This mix 
of interesting and informative facts about Lux-
embourg will prepare you for living in the Grand 
Duchy.
1. Luxembourg is the second-richest country in 
the world.
Ranked by its GDP (gross domestic product) per 
capita of US$92,049 (2014). According to the 
International Monetary Fund projections, Luxem-
bourg will overtake Qatar to become the richest 
nation in the world in 2015 with a GDP per capita 
of US$96,269. 
2. Facts about Luxembourg: it has the highest 
minimum wage in the EU.
Paying workers a minimum of €1,923 per month. 
However, the cost of living in Luxembourg is one 
of the highest in the world.
3. Luxembourg is one of the safest countries in 
the world.
Crime rates in Luxembourg are impressively low. 
Here’s one of the most telling facts about Luxem-
bourg’s safety: there are around 1,300 police and 
just two jails in Luxembourg.
4. Nearly half of Luxembourg’s workforce com-
mutes to work in Luxembourg from another 
country.
Most non-Luxembourg nationals traveling across 
the border are French (78,500 workers), Belgians 
(39,400 workers), and Germans (39,100 work-
ers). 
5. Luxembourg gets its name from a Saxon for-
tress.
6. Just under half of the permanent residents in 
Luxembourg are foreign
With around 170 different nationalities living in 
the country, immigrating to Luxembourg is a pop-
ular choice for many expats. Portuguese make up 
the biggest group at 16.4%. 
7. Euthanasia and assisted suicide is legal in 
Luxembourg
8. Luxembourg is one of the smallest countries 

in the world.
It has an area of around 2,586 square kilometres, 
about the same size as the county of Dorset in 
the UK and slightly smaller than Rhode Island in 
the US.
9. Luxembourg has the lowest population of all 
the EU countries.

It has a population of just over half a million peo-
ple (563,000 in 2015), and is the 20th smallest of 
the world’s 194 independent countries.
10. The city of Luxembourg is a UNESCO World 
Heritage Site because of its historic fortifica-
tions and old quarters.
11. Luxembourgers are typically tri-lingual.

The national language of Luxembourg is Lëtzebe-
urgesch or Luxembourgish (a Franconian dialect 
of High German). Children learn in the Luxem-
bourgish language in nursery schools; then also 
in French and German at primary school, plus 
English at secondary level. In the workplace, in 
the media and in everyday life, Luxembourgish, 
German, English, French and Portuguese are gen-
erally common; at administrative level, it’s Lux-
embourgish, German, as well as French. 
12. Luxembourg is one of the world’s major fi-
nancial and business centers, and a tax haven.
13. Luxembourg is a secular country but about 
87% of the population are, in fact, Roman 
Catholic.
The remainder are Protestant (mainly Lutherans), 
Jews, and Muslims.
14. Luxembourgers have one of the highest 
turnouts to vote in Europe.
With 91% of the population turning out to vote 
in recent elections (the average for other OECD 
countries is just 68%).
15. Luxembourg’s RTL (Radio Télévision Lux-
embourg) Group is Europe’s largest TV, radio 
and production company.
16. The Mullerthal region of Luxembourg is Lit-
tle Switzerland.
Arguably one of the most beautiful areas of Eu-
rope, Mullerthal has something for everybody. 
There are forest-covered hills, sandstone cliffs 
with impressive rock formations, the Schies-
sentümpel waterfall, tiny villages, and the ruined 
castles of Beaufort and Larochette.
17. Forests cover more than a third of the coun-
try.
And just over half of them have private owners.
18. The Schengen Agreements, which allow 
Europeans to travel freely across European bor-
ders, were signed in Luxembourg.
19. Luxembourg City was the first to be listed 
twice as the European Capital of Culture.
In 1995 and again in 2007. 

The value of trade between Iran 
and the European Union reached 
€2.55 billion in the first six months 
of 2022, registering a 34 percent 
growth compared to the previous 
year’s same period.
According to the data released by 
the European Union’s statistics of-
fice, Eurostat, the trade between 
Iran and the European Union stood 
at €1.9 billion in the first half of 
2021, IRNA reported.
Iran exported €550 million worth 
of commodities to the union during 
January-June 2022 to register a 37 
percent rise year on year; the figure 
stood at €400 million in the previ-
ous year’s same six months.
Based on the mentioned data, the 
exports from Europe to the Islamic 
Republic in the said time span also 
increased by 33 percent, standing at 
€2 billion. Iran had imported €1.5 
billion worth of commodities from 
the European Union states in H1 
2021.
Among European countries, Germa-
ny was Iran’s top trading partner in 
the said six months, accounting for 
about a third of Iran’s trade with the 

European Union. Germany exported 
€799 million worth of goods to Iran 
while importing €151 million worth 
of commodities from the Islamic 
Republic. The country’s total trade 
with Iran was €950 million in the 
first half of the current year.
Iran mainly exports foodstuff and 
livestock, beverages and tobac-
co, raw materials, mineral fuels, 
and vegetable oils to the European 
countries, while foodstuff, beverag-
es and tobacco, mineral fuels, veg-
etable oils, and chemicals are also 
the main products imported from 
the union.
According to Eurostat, the value of 
trade between Iran and the Europe-
an Union reached €2.075 billion in 
January-May 2022, while the figure 
was €1.845 billion in the same pe-
riod of time in 2021.
Iran exported commodities worth 
€465 million to the union in the 
five-month period of this year, to 
register a 33 percent rise year on 
year.
The EU’s export to Iran rose six per-
cent to €1.61 billion from €1.512 
billion.

Iran-EU H1 trade rises 34% yr/yr

Gholam-Hossein Shafeie, head of Iran 
Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (ICCIMA), has said 
tariff barriers and transportation prob-
lems are the main factors that are hinder-
ing Iran-Bangladesh trade relations.
Shafeie made the remarks in a meeting 
with Iran’s new Ambassador to Dhaka 
Mansour Chavoshi in Tehran on Tuesday.
Chavoshi, who has been newly appoint-
ed as Iran’s envoy in Bangladesh, visited 
ICCIMA to discuss ways to strengthen 
trade and increase the volume of trade 
exchanges between Iran and Bangladesh, 
before leaving Tehran for his mission.
During the meeting, Shafeie mentioned 
Bangladesh’s acceptable economic 
growth in recent years and assessed the 
future economic prospects of the country 
as positive.
He emphasized the need to improve the 
trade infrastructures of the two countries 
for the development of mutual coopera-
tion.
The ICCIMA head further pointed to 

common areas for economic coopera-
tion such as transportation, construction 
materials such as bitumen and cement, 
fuel, investment, clothing and textile, ag-
riculture, herbal medicines, and medical 
devices, saying that the two sides should 
take all the necessary measures to benefit 
from these capacities.
According to Shafeie, Bangladesh has 
established tariff exemption treaties with 
some countries including the members 
of the European Union, and therefore, in 
order to facilitate trade with the Islamic 
Republic, it is necessary to implement a 
similar preferential trade agreement that 
has already been approved by the two 
countries.
Referring to the recent trip of an Iranian 
trade delegation to Dhaka to participate 
in the meeting of the chambers of com-
merce of the D-8 organization, he said: 
“This delegation discussed cooperation 
programs, including the reduction of 
trade tariffs and the cancellation of busi-
ness visas among the members of this 

organization. It was also announced that 
the next round of the meeting of the D-8 
Chambers of Commerce would be held 
in Tehran, and it was welcomed by other 
chambers.”
“One of the measures that the ICCIMA 
has had on its agenda was the formation 
of a joint Iran-Bangladesh trade com-
mittee, which fortunately was approved 
by the chamber’s board of directors this 
week, and this committee will be formed 
soon,” he announced.
Chavoshi for his part emphasized the 
importance of Iran-Bangladesh relations 
and pointed to the great advantages that 
Iran can benefit from cooperation with 
this country.
“One of the positive factors in coopera-
tion with Bangladesh is the fact that the 
people of this country have a very good 
attitude towards Iranian goods and the 
country’s businessmen, and this can be 
built upon to strengthen and develop re-
lations between the two countries,” the 
envoy said.

Tehran hosts 
intl. event on 
new agricultural 
technologies

Iran’s first international exhibition of new agricultural 
technologies kicked off at Tehran Permanent International 
Fairgrounds on Wednesday, IRIB reported.
Representatives of 40 companies active in various agricul-
tural fields showcased their latest products and achieve-
ments in this one-day exhibition. The opening ceremony 
of the event was attended by senior officials including the 
ambassadors of Russia, Iraq, Armenia, and Turkmenistan.
This exhibition was held with the aim of networking ex-

perts active in the field of new agricultural technologies, 
completing the value chain of such technologies, sup-
porting knowledge-based companies active in the men-
tioned field, assessing the country’s agricultural tech-
nology needs and accelerating the commercialization of 
existing technologies. On the sidelines of the exhibition, 
a memorandum of understanding was signed among the 
country’s major organizations and institutions active in the 
agriculture sector including Supportive Fund of Invest-

ment Development in Agriculture (SFIDA), Plant Tissue 
Culture Association of Iran, Iranian Research Institute of 
Plant Protection, Horticultural Sciences Research Insti-
tute (HSRI), Seed and Plant Certification and Registration 
Institute, Agricultural Biotechnology Research Institute 
of Iran (ABRII), Agricultural Research Education And Ex-
tension Organization, and the Horticulture Department of 
the Agriculture Ministry, for cooperation to promote new 
technologies in this sector.

Logistic issues limiting 
Tehran-Dhaka trade: ICCIMA head
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رئیـس انجمـن حمایـت از حقـوق 
مصرف کننـدگان اسـتان اصفهان 
بـا اعتقـاد بـر اینکـه قیمت هایـی 
کـه امـروز بـر روی مـواد غذایـی 
زده می شـود قیمت هـای واقعـی 
نیسـت و قطعـًا قیمت هـا باالتـر 
اسـت، گفت: طبیعی اسـت کاالیی 
کـه قیمت گـذاری دسـتوری شـد، 
بایـد  نیـز  آن  قیمـت  کاهـش 

دسـتوری باشـد.
مجتبـی برزگـر در گفت وگـو بـا 
ایسـنا، دربـاره وضعیـت بـازار و 
دسـتوری،  قیمت گذاری هـای 
اظهـار کـرد: در قیمت گذاری های 
دسـتوری، متأسـفانه سـتاد تنظیم 
بـازار و سـازمان حمایـت از حقوق 
مصرف کننـده قیمت واقعـی تولید 
یـک محصـول را تعییـن نمی کند. 
مثـًا در ابتـدای سـال ۱۴۰۰ قرار 
شـد براسـاس نتیجـه تحقیقـات 
مـا به صـورت مـدون قیمـت یـک 
بطـری کوچـک آب معدنـی را بـه 
نهـاد قیمـت گـذار تحویـل دهیم، 
امـا پیـش از اعـام مـا، سـازمان 
حمایـت از مصرف کننـده قیمـت 
دسـتوری ۲۲۰۰ تومـان را بـرای 
یـک بطـری کوچـک آب معدنـی 
اعام کـرد، امـا در عمـل و در بازار 
هیچ کـس آب معدنـی را بـا قیمـت 
کمتـر از ۴۰۰۰ تومـان عرضـه 

نکـرد.
رئیـس انجمـن حمایـت از حقـوق 
مصرف کننـدگان اسـتان اصفهان 
تولیـدات  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا 
صنعتـی بایـد بـا آنالیـز قیمـت در 
سـازمان حمایـت از مصرف کننـده 
قیمت گذاری شـود، گفت: نکته ای 

کـه در کاالهـای موجـود در بـازار 
وجـود دارد، ایـن اسـت کـه مـا 
به عنوان اسـتان پایلـوت می توانیم 
بـرای آنالیـز قیمـت مـواد مصرفی 
مـردم در تولیـدات صنعتـی ورود 
پیـدا کنیـم و قیمت هـا را به سـتاد 
تنظیـم بـازار کشـور ارائـه دهیـم.

وی تصریـح کـرد: قیمت هایـی 
کـه امـروزه بـر روی مـواد غذایی 
درج می شـود، قیمت هـای واقعـی 
نیسـت و قطعـًا قیمت هـا باالتـر 
اسـت. در قیمتـی که بـر روی مواد 
غذایـی درج می شـود چنـد نکتـه 
وجـود دارد، اینکه یا قیمت درسـت 
نیسـت و یـا اگـر قیمـت آن اسـت 
چند مشـکل وجـود دارد و با قیمت 
موجود، کمیـت و کیفیت محصول 

پایین تـر اسـت.
وی افـزود: بـه عینـه مشـاهده 
کـردن  پـر  در  کـه  می شـود 
بطری هـای آب معدنی کم کم سـر 
بطری هـا خالی تـر می شـود مثـًا 
بـر روی یـک بطـری آب معدنـی 
کوچک، ۳۰۰ سی سـی درج شـده، 
امـا در اصـل حجـم آب آن ۲۸۰ 

اسـت. سی سـی 
رئیـس انجمـن حمایـت از حقـوق 
مصرف کننـدگان اسـتان اصفهان 
کاالهـا  برخـی  اینکـه  دربـاره 
دیگـر  نسـبی  کاهـش  باوجـود 
اقـام در بـازار کاهشـی ندارنـد، 
تأکیـد کـرد: طبیعی اسـت کاالیی 
دسـتوری  قیمت گـذاری  کـه 
شـد، کاهـش قیمـت آن نیـز بایـد 
دسـتوری باشـد و تـا به صـورت 
دسـتوری ایـن کاهـش اعـام 
نشـود، همـان قیمـت قبلـی باقی 

. نـد می ما
وی بـا تأییـد اینکـه سـم بـزرگ 
قیمت هـای  کشـور  اقتصـاد 
دسـتوری اسـت، گفـت: دو نکتـه 
در قیمت هـای دسـتوری وجـود 
دارد؛ قیمت هـای رقابتـی را در 
اقتصـاد سـالم می تـوان رقابتـی 
کـرد، بنابرایـن در اقتصـادی کـه 
هـرروز نوسـان قیمتـی مـواد اولیه 
وجـود دارد هیـچ گاه نمی تـوان بـا 
رویکـرد دسـتوری، فضـای رقابت 
ایجـاد شـود. در حالیکـه بـه گفتـه 
تولیدکننـدگان، قیمـت مـرغ بیـن 
۴۵ تـا ۵۷ هـزار تومـان اسـت، 
امـا بـا قیمـت دسـتوری قیمـت 
مـرغ بیـن ۵۹ هـزار و ۹۰۰ تـا ۶۱ 
هـزار تومـان تعییـن شـد و بـا این 
 قیمـت مـرغ در بـازار فروختـه

می شود.
معمـواًل  کـرد:  تاکیـد  وی 

براسـاس  اولیـه  قیمت گـذاری 
آنالیز واقعی نیسـت و بعـد از اینکه 
محصـول وارد بـازار می شـود، 
و  نداشـت  کشـش  بـازار  اگـر 
محصـول بـه فـروش نرفـت، یـا 
کاال را زیرفروشـی می کننـد یـا 
تخفیف هـای اغواگـر از سـوی 
فروشـگاه های زنجیـره ای اعـام 
می شـود کـه یـک محصـول ۵۰ 
هزارتومانـی بـا تخفیـف ۳۵ هـزار 
تومـان عرضه می شـود، در حالیکه 
بررسـی ها نشـان داده کـه همیـن 
محصـول را فروشـگاه دار ۲۵ هزار 
تومـان از شـرکت مربوطـه خریـد 

کـرده بـود.
رئیـس انجمـن حمایـت از حقـوق 
مصرف کننـدگان اسـتان اصفهان 
گفـت: اگـر قیمت هـا درسـت، 
کارشناسـی و به صـورت واقعـی 
قیمت گـذاری دسـتوری شـود، 

قطعًا جامعه و بـازار راه خـود را پیدا 
. می کنـد

وی در پاسـخ بـه این سـؤال که آیا 
سـازمان حمایـت از مصرف کننـده 
در قیمت گذاری هـای خـود بـه 
تولیـد توجـه دارد یـا بـه حقـوق 
مصرف کننـده؟ اظهـار کـرد: نگاه 
سـازمان حمایـت ایـن اسـت کـه 
محصـول تولیـد شـود تـا جامعـه 
اشـباع از مـواد غذایی و کاال شـود 
و اینکـه قیمـت واقعـی باشـد یـا 
خیـر، بیشـتر بـه نفـع و رضایـت 

تولیدکننـده نـگاه می کننـد.
برزگـر تأکیـد کـرد: بخشـی کـه 
وظیفـه حمایـت از تولیدکننـده را 
دارد، هیـچ زمانـی نمی توانـد بـه 
حمایـت از مصرف کننـده توجـه و 
فکـر کنـد، بنابرایـن این سـازمان 
بایـد تفکیـک شـود و در ایـن فضا 

کار بـه انجمن هـا سـپرده شـود.
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توسـعه  بین المللـی  همایـش  نخسـتین 
کسـب وکار و تحـول دیجیتـال بـه میزبانـی 
دانشـگاه اصفهـان برگـزار می شـود. دبیـر 
اجرایـی »اولیـن کنفرانس بین المللی توسـعه 
کسـب وکار و تحـول دیجیتـال« در گفت وگو 
با ایسـنا با اعام ایـن خبـر، اظهار کـرد: گروه 
مدیریـت دانشـگاه اصفهـان ۱۸ و ۱۹ آبان ماه 
میزبان برگزاری »اولیـن کنفرانس بین المللی 
توسـعه کسـب وکار و تحـول دیجیتـال« 
اسـت؛ این همایـش بـا حمایـت اسـاتید برتر 
از دانشـگاه های مختلـف ملـی و بین المللی و 

صنایـع بـزرگ ایـران برگـزار می شـود.
سـعید فتحی افزود: اولین کنفرانس بین المللی 
توسعه کسـب وکار و تحول دیجیتال با حضور 
سـخنرانان ویژه از کشـورهای کانادا، آمریکا و 

آلمـان بـه معرفـی و اشـتراک گـذاری آخرین 
دسـتاوردها و افکار دانشگاهیان و متخصصان 

این حـوزه می پـردازد.
وی بـا اشـاره بـه برنامـه آموزشـی تحـول 
دیجیتـال در مجتمـع فـوالد بـا همـکاری 
دانشـگاه اصفهـان، خاطرنشـان کـرد: تحول 
دیجیتال به عنـوان موضوع ویـژه این همایش 

انتخـاب شـده اسـت.
دانشـیار گـروه مدیریت دانشـگاه اصفهـان با 
بیان اینکه تحـول دیجیتـال، دنیـای امروزی 
و تقریباً تمـام حوزه هـای کسـب وکار از جمله 
شـیوه عمل و نحوه ارائه ارزش به مشـتریان را 
تغییر می دهد، یادآور شـد: برای کسـب وکارها 
و بنگاه هـای صنعتـی، کسـب دانـش در مورد 
فناوری هایی کـه محرک اصلی ایـن تغییرات 

اسـت و مهم تر از آن، کسـب تجربه و دانش در 
مورد نحوه مدیریـت و اجرای اسـتراتژی های 
تحـول دیجیتـال بسـیار حیاتی اسـت، چراکه 
بـرای سـازگاری و بقـا در عصـر دیجیتـال و 
انقـاب صنعتـی چهـارم غیـر قابـل اجتناب 

اسـت.
فتحی خاطرنشـان کرد: این کنفرانس دو روزه 
شـامل ارائه پنـج مقاله برتـر، سـخنرانی های 
ویـژه و سـخنرانی صاحبـان صنایـع در حوزه 
تحول دیجیتـال خواهـد بود. بسـته بـه تعداد 
مقـاالت دریافتـی، تعـدادی از مقـاالت نیز در 
قالب پوسـتر ارائه خواهد شـد که عاقه مندان 
تا آخـر مردادمـاه فرصـت دارند، مقـاالت خود 
را ارسـال کنند. در طـول برگـزاری کنفرانس، 
کارگاه هایـی متناسـب بـا ایـن حـوزه برگـزار 

می شـود.
وی محورهـای ایـن همایـش را شـامل 
حاکمیـت و رهبـری دیجیتـال، توسـعه 
منابـع انسـانی و تجربـه کارکنـان در تحـول 
دیجیتـال، مدل هـای کسـب و کار در عصـر 
دیجیتال، بازاریابی دیجیتال و تجربه مشتری 
دیجیتـال، بانکـداری دیجیتـال، تکنولـوژی 
مالـی و تحـول دیجیتـال در خدمـات مالـی، 
داده هـای بـزرگ و تصمیم گیـری مبتنـی بر 
داده در عصـر دیجیتال، مدیریت گردشـگری 
دیجیتال، مدیریـت زنجیـره تأمین پایـدار در 
عصر دیجیتال، نوآوری دیجیتال و اکوسیستم 
کارآفرینـی و سیاسـت گذاری، قانونگـذاری و 
مدیریت نوآوری در کسب وکارهای دیجیتال 

اعـام کـرد.

سـخنگوی شـورای اسـامی شـهر اصفهـان پایان اخـذ وجوه 
غیـر مصـوب را گام بـزرگ شـورای ششـم دانسـت و گفـت: 
شـورای شـهر اصفهان از حدود ۱۵۰۰ تـا ۲۰۰۰ میلیـارد تومان 
از درآمدهـای خـود گذشـت تـا شـفافیت رقـم بخـورد و درآمد 

شـهرداری سـالم شود.

علی صالحی در نشسـتی بـا خبرنگاران ضمن اشـاره بـه اینکه 
نخسـتین بـاری اسـت کـه شـورا گزارش هـای شـش ماهه و 
یک سـاله ارائـه می کنـد، اظهـار کـرد: بـه دنبـال ایجاد مسـیر 
جدیدی در حوزه پاسـخگویی هسـتیم. بر اسـاس جهـاد تبیین، 
خـود را بـرای پاسـخگویی بـه مـردم مسـئول می دانیـم تـا 

عرصه هـای امیـدواری را گسـترش دهیـم.
وی بـا بیـان اینکـه مـردم داری، عدالـت محـوری، شـفافیت و 
تسـهیل گری رویکردهای شاخص شورای ششـم است، گفت: 
شـورای ششـم با تصویـب طـرح شـفافیت، گامـی بلنـد برای 

مبـارزه بـا فسـاد برداشـت و ایـن گام را از خود شـروع کرد.
سـخنگوی شـورای شـهر اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه پایان 
اخذ وجـوه غیر مصـوب، قـدم بزرگی بود که در شـورای ششـم 
برداشـته شـد، افـزود: شـورا از حـدود ۱۵۰۰ تـا ۲۰۰۰ میلیـارد 
تومـان از درآمدهـای خود گذشـت تـا شـفافیت رقم بخـورد و 
درآمد شـهرداری سالم شـود، چون معتقدیم برکت سـالم بودن 

درآمـد، بـر روی سـایر فعالیت هـا اثر می گـذارد.
وی عادالنـه کـردن اخـذ عـوارض در شـهرداری را یکـی از 
تأکیـدات جـدی شـورای ششـم دانسـت و گفـت: بـا ایـن کار 
هزینه هـای ساخت وسـاز در محـات کـم برخوردارتـر کاهش 
می یابد و امیدواریم شـاهد رونق و توسـعه این محات باشـیم.

صالحـی همچنیـن بـر تـاش بـرای ایجـاد سـامت اداری 
به صـورت سیسـتمی تأکیـد و تصریـح کـرد: معتقدیـم بایـد 
فرایندهایی که شـفافیت و سـامت اداری را خدشـه دار می کند 

هـدف بگیریـم.
وی با بیـان اینکه به طـور میانگین هفتـه ای ۳۰ تـا ۴۰ تماس با 
سـامانه سـوت زنی گرفته می شـود، گفت: حـدود ۲۸۵ گزارش 
منطبق با اولویت های سـامانه سـوت زنی بود کـه ۱۵ درصد آن 

درسـت بود و ۱۰۰ مورد هـم در حال بررسـی اسـت، ۱۰۰ مورد 
هم رد شـده اسـت. حـدود ۲۷ مـورد از گزارش هـا در حوزه های 
نظارتـی شـهرداری به نتیجـه رسـیده و پرونده تشـکیل شـده 
اسـت. همچنیـن ۱۵ سـوت زن به عنوان گـزارش دهنـده مؤثر 

شناسـایی و بـه زودی از آن ها تقدیر می شـود.
سـخنگوی شـورای شـهر اصفهـان بـا اعتقاد بـر اینکه مسـیر 
خوبـی بـا سـامانه سـوت زنی ایجـاد شـده، اظهـار امیـدواری 
کرد کـه با تقدیر از سـوت زن هـا و نیروهـای سـالم در مدیریت 
شـهری که بسـیار زیاد هسـتند روند گـزارش دهـی ارتقـا پیدا 
کنـد و به تعـداد شـهروندان ناظر بر شـهرداری داشـته باشـیم.

به گفتـه وی، بیشـترین گـزارش بـرای منطقـه ۱۴ و ۸ بـوده و 
عمده موضوعـات در حوزه شهرسـازی صدور پروانـه و توافقات 

بوده اسـت.
وی در پاسـخ به سـؤال ایسـنا درباره تحقق شـعار شـهر زندگی 
در اصفهـان، گفـت: شـعاری کـه انتخاب شـد بـر مبنـای ابعاد 
تاریخـی فرهنگی شـهر اصفهـان بـود و مؤلفه هـای برنامه ای 
و موضوعـی آن بـرای اولین بـار تدوین و اسـتخراج شـده، این 
برنامه در حال آماده سـازی و رونمایی اسـت، اما رفتن به سـمت 
موضوعاتی که بـرای مردم اهمیـت دارند و اصـاح آن رضایت 
مردم و شـرایط را بهتر و هموارتـر می کند کار زمان بری اسـت.

صالحی با بیان اینکه در راسـتای بهبود وضعیت محیط زیسـت 
اصفهـان ۴ هـزار و ۵۰۰ میلیـارد تومـان از منابع شـهرداری به 

حـوزه حمل ونقـل اختصاص یافـت، گفـت: بیـش از ۵۰ درصد 
بودجـه عمرانـی شـهر را بـه یکـی از بزرگ تریـن معضـات و 
مطالبات مـردم یعنـی حمل ونقـل اختصـاص دادیم که نشـان 

دهنده اهمیـت موضوع اسـت.
به گـزارش ایسـنا، وی بـا بیـان اینکـه در موضوع آب، شـورای 
شـهر جـز مطالبه گـران اسـت امـا تصمیم گیـر نیسـت، گفت: 
چانه زنی، پیگیـری قضائـی و تبینی روی میـز کار قـرار گرفته، 
ضمن اینکه محتـوای خوبی تهیه و بـه رئیس جمهور ارائه شـد 
و تـاش کردیم هـم در حـوزه مطالبه گـری و هـم چانه زنی در 

کنار مسـئوالن باشـیم و فرایندهـا را تسـهیل کنیم.
سـخنگوی شـورای شـهر اصفهـان بـر توجـه بـه پروژه های 
زیسـت محیطی در شـهر اصفهـان تأکیـد و خاطرنشـان کرد: 
از ۱۵ سـال قبـل تا امـروز ۶۰۰ کیلـووات تولیـد بـرق از منابع 
تجدیدپذیـر در اصفهـان تولید می شـد که قرار اسـت تـا پایان 
سـال، ۱۹ نیروگاه تجدیدپذیـر دیگـر اضافـه و ۶۰۰ کیلووات 
جدید معادل ۱۵ سـال قبـل به انرژی تولید شـده از ایـن منابع 
در اصفهـان اضافـه شـود. توجـه بـه محیط زیسـت در کنـار 
شـفافیت و غیرحضـوری شـدن خدمـات باعـث ارتقـا سـطح 
و کیفیـت زندگـی شـهروندان می شـود کـه بـه تحقق شـهر 
زندگی کمـک می کند. البتـه می دانیـم کافی نیسـت، اما یک 
سـال از چه سـال طـی شـده و بـا اصـاح نواقـص می توانیم 

روبه جلـو حرکـت کنیـم.

دبیر اجرایی »اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب وکار و تحول دیجیتال« خبر داد:

دانشگاه اصفهان؛ میزبان نخستین همایش بین المللی در حوزه تحول دیجیتال

سخنگوی شورای شهر اصفهان اعالم کرد:

گذشت ۲ هزار میلیارد تومانی از درآمدهای شهر برای ایجاد شفافیت

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان:

قیمت های دستوری با دستور کاهش می یابد

در متـن حکم انتصـاب محمدعلـی زلفی گل خطـاب به قاسـم مصلحی 
آمـده اسـت:"پس از حمـد خـدا، درود و صلـوات بـر محمـد و آل محمد 
)ص(، نظـر بـه مراتـب تعهـد، تخصـص و تجربـه جنابعالی و بـا عنایت 
به پیشـنهاد معـاون محتـرم فناوری و نـوآوری، بـه موجب ایـن حکم به 
مـدت ۴ سـال بـه سـمت رئیـس شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهان 

منصـوب می شـوید.
امید اسـت با توجه به راهبردهای اساسـی دولت مردمی نقشـی شایسـته 
در تحقق اهـداف نظام علم، فنـاوری و نوآوری به ویژه توسـعه شـهرک 
و مراکـز رشـد و حـل مشـکات پیـش روی شـرکت ها و مؤسسـات 

دانش بنیـان مسـتقر در شـهرک ایفـا کنید.
از آنجایی کـه جنابعالـی سـابقه درخشـانی در حـوزه نـوآوری و فناوری 
دارید و تجربـه موفقـی را در مدیریت شـهرک داشـته اید انتظـار می رود 

مـوارد ذیـل در اولویـت برنامه هـای کاری جنابعالـی قـرار گیرد:
حفـظ و اعتـای پیشـتازی و سـرآمدی شـهرک علمـی و تحقیقاتـی 
اصفهـان در عرصه هـای علـم و فنـاوری در سـطح ملـی و بین المللـی.

تـداوم نقش آفرینـی شـهرک در الگوسـازی و جریان سـازی و بسـط 
و توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان و رشـد شـرکت های نـوآور، فنـاور و 

ن. نش بنیـا ا د
تـداوم و اعتـای نقـش کلیـدی شـهرک در محوریـت و راهبـری 

زیسـت بوم نـوآوری و فنـاوری اسـتان و منطقـه.
توسـعه و تعمیق تعامـات هم افـزای موجود شـهرک با مدیریـت عالی 
اسـتان، دانشـگاه ها و نهادهای علمـی و فنـاوری، دسـتگاه های اجرایی 

و صنایـع خصوصـی و دولتی.
توجـه ویـژه بـه چالش هـای اساسـی اسـتان و کشـور و بهره گیـری از 
ظرفیـت شـرکت های مسـتقر در شـهرک و سـایر نقش آفرینـان حـوزه 

نـوآوری و فنـاوری اسـتان در حـل آنها.
ایجاد زیرسـاخت های مناسـب بـرای شـهرک به منظـور ارتقـای کمی و 
کیفی خدمات مورد نیاز توسـعه کسـب و کار شـرکت ها و واحدهای فناور.

توجـه ویـژه بـه معضـل بیـکاری و تـاش بـرای ایجـاد طرح هـای 
اشـتغال زایی دانش بنیـان و تغییـر فرهنـگ کارجوئـی بـه کار آفرینـی.

تدوین سـازوکار عملیاتی جهت تحقـق مرجعیت و دیپلماسـی فناوری و 
نوآوری و رصـد فناوری هـای نوظهور.

مهندسـی پروژه هـای کان فنـاوری و تبدیـل آنهـا بـه ریـز پروژه هـا و 
واگـذاری آنهـا بـه شـرکت های دانـش بنیـان جهـت اجرا.

امید اسـت با اسـتعانت از خـدای سـبحان، درایـت جنابعالـی و همکاری 
و همراهـی بـا سـایر رؤسـای دانشـگاه ها و پارک هـای علم و فنـاوری، 
نقشـی شایسـته در تحقق اهداف نظام علـم و فناوری و ارتقـای عملکرد 

این حـوزه ایفـا کنید.
به گزارش ایسـنا، قاسـم مصلحی )زاده شـیراز _ ۱۳۳۸( دانـش آموخته 
دکتـرای مهندسـی صنایـع و عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه صنعتـی 
اصفهان با مرتبه اسـتادی اسـت که پیـش از ایـن به عنوان اسـتاد نمونه 
کشـوری نیـز معرفـی شـده اسـت و از سـوابق اجرایـی وی می تـوان به 
ریاسـت شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان )به مدت ۶ سـال(، معاونت 
آموزشـی و اداری، مالـی دانشـگاه صنعتـی اصفهـان و رئیس دانشـکده 

صنایع ایـن دانشـگاه اشـاره کرد.
وزیر علـوم، تحقیقات و فنـاوری همچنین در نامـه ای جداگانه از خدمات 
دکتر جعفر قیصری رئیس سـابق شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهان 

در زمـان تصدی ایـن مسـئولیت قدردانی کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی »قاسم 
مصلحی« را به عنوان »رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان« منصوب کرد.

با حکم وزیر علوم؛

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان منصوب شد

خبر ویژه
معـاون صنایـع کوچـک سـازمان صنایـع 
کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایـران 
گفـت: احیای پنـج هـزار و ۳۰۰ واحد راکد 
و نیمـه فعـال در شـهرک های صنعتـی 
کشور در سـال جاری در دسـتور کار است.

عزیزالـه قربانـی افـزود: بـرای راه اندازی 
مجدد ۲ هزار واحد تعطیل شـده در کشـور 
برای سـالجاری برنامه ریزی شـده اسـت 
به گونـه ای که در چند ماه اخیـر ۳۰۰ واحد 

به چرخـه تولید بازگشـتند.
وی ادامـه داد: همچنیـن ۳ هـزار و ۳۰۰ 
واحـد تولیـدی نیـز بـا کمتـر از ظرفیـت 
۵۰ درصـد در حال کار هسـتند کـه برنامه 
ریـزی الزم بـرای افزایـش ظرفیـت این 
واحدهـا هم انجام شـده و بطـور تقریبی تا 
کنون افزایـش تولید بیشـتر از ظرفیت ۵۰ 
درصـد در ۴۰۰ واحـد محقق شـده اسـت.

معـاون صنایـع کوچـک سـازمان صنایـع 
کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایـران 
اظهـار داشـت: سـال گذشـته نیـز ۲ هزار 
و ۶۷ واحـد تولیـد تعطیـل و نیمـه تعطیل 
کشـور بـا کمـک شـهرک های صنعتی به 
چرخـه تولید بازگشـتند کـه اشـتغال زایی 

بـرای ۳۹ هـزار نفـر را به دنبـال داشـت.
وی اضافـه کـرد: امسـال ۳۱۵ میلیـارد 
تومـان بودجـه بـرای حمایـت از صنایـع 
کوچک و متوسـط مسـتقر در شهرک های 
صنعتی به صـورت حمایت و تأمیـن اعتبار 
اختصاص داده شـده اسـت و در این زمینه 
نیـز توافقنامـه ای به مبلـغ هـزار و ۲۰۰ 
میلیـارد تومان با بانـک ملی امضا شـد که 
به واحدهـای نیازمند به تأمیـن منابع مالی 

اختصـاص پیـدا خواهـد کرد.
قربانـی خاطـر نشـان کـرد: ۴۴ درصـد از 
مشـکات واحدهـای تولیـدی و صنعتـی 
کـه در زمـان حاضـر موجـب رکـود و 
کمبـود  به دلیـل  شـده  آنهـا  تعطیلـی 
نقدینگـی، ۱۶ درصـد بدلیـل نداشـتن 
تقاضـا و بـازار، ۱۱ درصـد مـواد اولیه، ۱۰ 
فرسودگی ماشـین آالت و ضعف فناورانه، 
۹ درصد بدلیل مشـکات حقوقی با سـایر 
سـازمان ها و هشـت درصد هـم مربوط به 

زیـر ساخت هاسـت.
وی گفـت: پویـش و نهضتی بـرای احیای 
واحدهـای تولیـدی راکـد در کشـور به راه 
افتاده و جلسـات مشـترکی با معـاون اول 
رییـس جمهـوری در ایـن زمینـه برگـزار 

شـده است.
معـاون صنایـع کوچـک سـازمان صنایـع 
کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایـران 
اظهار داشـت: وزارت کشـور و اسـتانداران 
توجـه ویـژه ای بـه احیـای واحدهـای 
تولیـدی راکـد دارنـد و همت و عـزم ملی 
بـرای رفـع نیازهـای ایـن واحدهـا وجود 

دارد.
وی افزود: سال گذشـته ۲ هزار و ۶۷ واحد 
راکـد به چرخـه تولید بازگشـتند و امسـال 
هـم برنامـه ریـزی بـرای بازگشـت بیش 
از سـه هزار واحد بـه چرخه تولیـد در حال 

انجام اسـت.  

بیش از پنج هزار واحد تولیدی 
راکد امسال در کشور فعال 

می شود

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران:

خبر روز
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مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: بهبود اجرای طرح های مرتبط 
با توصیه های ترویجی کشاورزی در این استان نیازمند ارائه همزمان تسهیات به 

کشاورزان است تا بتوان کشت با بهره وری باال را افزایش داد.
پیمان فیروز نیا افزود: از آنجا که استان اصفهان با شرایط کم آبی روبروست و نمی توان 
منابع آبی را برای کشت با مصرف آب زیاد اختصاص داد اجرای طرح های تغییر الگوی 

کشت در این استان از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی اضافه کرد: در همین ارتباط توصیه های ترویجی کشاورزی از سوی سازمان جهاد 
کشاورزی انجام می گیرد اما همزمان الزم است که با ارائه تسهیات، کشاورزان را برای 

تغییر الگوی کشت و فعالیت در کشت و و کار با مصرف آب کمتر تشویق و ترغیب کرد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ادامه داد: تغییر الگوی کشت و 
بطور کلی کشت جایگزین، هزینه بر است لذا باید با اختصاص اعتبار و ارائه تسهیات 
به کشاورزان، حمایت الزم را داشت باشیم. فیروز نیا با بیان اینکه تغییر الگوی کشت 
نیازمند فرهنگ سازی و مشارکت کشاورزان است، تصریح کرد: اجرای طرح های 
توصیه های ترویجی کشاورزی از سوی سازمان جهاد کشاورزی از یک سو و همکاری و 
مشارکت کشاورزان به صورت توام اهمیت دارد. وی با بیان اینکه ابزار قانونی برای توقف 
کشاورزی ُپرآب بَر وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بنابراین تنها راه تغییر الگوی کشت و 

کشت جایگزین کم آب بَر، توصیه های ترویجی کشاورزی است، به این معنا که فعاالن 
صنعت کشاورزی برای کشت های جایگزین مشارکت کنند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان افزود: ظرفیت های کشاورزی در 
این استان باالست و هرگونه طرح های کشاورزی کم آب بَر را می توان توسعه داد.

استان اصفهان دارای ۵۶۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که به دلیل کمبود منابع 
آبی حدود ۲۰۰ هزار هکتار از این اراضی زیر کشت محصوالت زراعی و باغی است.

مجموع اراضی باغی استان اصفهان حدود ۸۰ هزار هکتار است و مجموع تولیدات باغی 
و گلخانه ای آن در شرایط عادی حدود ۸۰۰ هزار ُتن برآورد می شود.

مدیر امور زراعت کشاورزی 
اصفهان:

اجرای توصیه های 
ترویجی کشاورزی 
در اصفهان نیازمند 
ارائه تسهیالت است



جهـــــــان

Isfahan News

معاون فنی اداره کل منابـع طبیعی و آبخیـزداری اصفهان از 
برداشـت ۷۵ ُتن انواع گیاهـان دارویی از مراتع ۶ شهرسـتان 
این اسـتان از ابتدای سـال جاری تا کنون خبر داد. حسینعلی 
نریمانـی در گفـت و گـو بـا ایرنا افـزود: بیشـتر ایـن گیاهان 
دارویی شـامل گونه های گون، کتیرای سـفید و زرد و باریجه 
و در شهرسـتان های سـمیرم، فریدونشـهر، فریدن، تیران و 

کرون، نجف آباد و کاشـان اسـت.
وی اضافـه کـرد: این میـزان برداشـت بـرای بهره بـرداران 
بالغ بر سـه میلیـارد تومان سـود خالـص دارد کـه ۲۰ درصد 
آن را در قالـب بهره مالکانـه به خزانـه دولت واریـز می کنند 
و بر اسـاس قـراداد منعقـد شـده متعهد شـده اند که تـا دوره 
بعـدی بهـره بـرداری معـادل حـدود ۷۰۰ میلیون تومـان یا 

۷۰۰ هکتـار فعالیت هـای احیایـی در مراتـع انجـام دهند.
معـاون فنـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیـزداری اصفهان 
خاطرنشـان کـرد: منظـور از فعالیت هـای احیایی این اسـت 
که بـذر این گیاهان دارویی در سـطح مراتع کشـت شـود که 
در زمسـتان سـبب رویش دوباره خواهد شـد و تراکم بوته ها 

بـرای فصل برداشـت آینـده افزایـش می یابد.

 زهرا وفایی  نشست کمیته دارو و غذا 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به 
منظور بررسی نحوه توزیع دارو از طریق 
پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی 

برگزار شد.
عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی 
رئیس کمیته دارو و غذای مجلس 
شورای اسالمی در این نشست با 
بیان اینکه انتقال و توزیع دارو توسط 
پلتفرم های دارویی موضوعی دو لبه 
است، گفت: با خرید و فروش کاالها به 
صورت اینترنتی و تجارت الکترونیک در 
عرصه های مختلف مواجهیم و عرضه 
و فروش اینترنتی در ادبیات داروسازی 
و پزشکی دنیا 3۰ سال است که مطرح 
است و علیرغم این سابقه طوالنی، هنوز 
موضوع به لحاظ مالحظات و قواعد 
حرفه ای و سالمت برای فرد بیمار و 
تبعات اخالقی و حقوقی و حرفه ای 

کامل عملیاتی نشده است.
شمیرانات،  تهران،  مردم  نماینده 
ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
یازدهم ادامه داد: تا بیمار ویزیت نشود، 
نمی توان برای او نسخه پیچید و این 
فناوری،  علمی،  مالحظه  موضوع 
حقوقی، حرفه ای، اقتصادی و اخالقی 
دارد و همچنین با بحث قاچاق، تقلب 
و سوءاستفاده مواجهیم و در مقام 
قانونگذاری و با تدوین آیین نامه و با 
اعمال یک کلمه که جایز است یا خیر، 
به پاسخ مناسب نمی رسیم. در قانون 
تجارت الکترونیک و شرکت های دانش 
بنیان آیین نامه جدید تکلیف شده که آیا 
در حوزه سالمت و بهداشت و درمان به 
طور عام در حوزه دارو و به طور اخص در 
حوزه داروهای با نسخه که اندیکاسیون 
تجویز خاصی دارند، این موضوع جایز 

است یا خیر و حکم کلی دارد یا ندارد؟ و 
می خواهیم در این نشست ابعاد مختلف 

این موضوع را بررسی کنیم.
• باید با فروش اینترنتی دارو با 

حساسیت برخورد کرد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس با تاکید بر اینکه باید با فروش 
آنالین دارو با حساسیت برخورد کرد، 
گفت: در نشست امروز باید نمایندگانی 
و  اجتماعی  صنایع،  کمیسیون  از 
اقتصادی و همچنین مسئوالن وزارت 
و  پخش  شرکت های  ارتباطات، 
تشکل ها و سندیکاها حضور می یافتند 
که به علت غیبت در نشست آتی کمیته 
حضور خواهند یافت و همچنین مرکز 
پژوهش ها و اداره قوانین مجلس باید 
گزارشی را ارائه کنند؛ بهرام دارایی 
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان 
اینکه زنجیره تأمین دارو مهم است، 

گفت: به دنبال اصالح زنجیره از نظر 
سیاستگذاری هستیم و کنترل، کیفیت، 
عدالت در توزیع و خدمات رسانی به 
مردم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از 
اجزای زنجیره هستند و یکی از مهمترین 
قسمت های زنجیره، پخش است، البته 
بحث پخش دیجیتال چندین سال است 
مطرح شده اما مورد توجه قرار نگرفته 
و یکی از مشکالت موجود در بحث 
توزیع و عرضه و پخش، اداره کردن 
شرکت های پخش به صورت سنتی 
و تعدد شرکت هاست و مشکالتی در 
زمینه ویزیتوری وجود دارد که کمبودها 

و مشکالت را افزایش می دهد.
بستر  عنوان  به  چیزی   •

الکترونیکی عرضه دارو نداریم
رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: 
پلتفرم الکترونیک در حال پیشروی 
است و امنیت و سالمت مردم را به 

خطر انداخته؛ چیزی به عنوان بستر 
الکترونیکی عرضه دارو نداریم و توزیع 
درب منزل هم برای داروی پیوند 
عضو هموفیلی و دیالیز انجام می شود 
زیرا خروج از منزل برای این بیماران 
خطرناک است. وی ادامه داد: سیستم 
رگوالتور و ناظر و سالمت کشور باید در 
محیط آرام بتواند سالمت مردم را تأمین 
کند؛ نمی توان در هر جای اشتباهی که 
فشار وارد می شود آن را قانونی کنیم؛ 
نمی توان دارو را به صورت اینترنتی 
عرضه کرد مگر در مواردی که بیمار 
اجازه خروج از منزل را نداشته باشد چنین 
سیستم هایی پیوست فرهنگی ندارد، 
مسیر مسیر غلطی است و نباید سالمت 
مردم را دست پلتفرم ها داد البته به ۲۰۰ 
داروخانه مجوز ایجاد صفحه اینترنتی 
دادیم و مشکلی در این رابطه وجود 

ندارد.

• فروش اینترنتی دارو مسئله به 
روز و نوینی است

حمیدرضا اینانلو مدیرکل داروی سازمان 
غذا و دارو در این نشست با بیان اینکه 
فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و 
نوینی است، گفت: در آیین نامه ای که 
دولت در بحث حوزه تولید دانش بنیان 
تصویب کرده، تکالیف زیادی برای 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
پیش بینی شده و بحثی که به ما مرتبط 
است را بررسی کردیم و با توجه به اینکه 
این موضوع نیاز روز است و در حوزه 
توزیع داروها و درخواست هایی که از 
پیش در مورد توزیع دیجیتال مطرح 
شده، ورود کرده ایم تا راه و مسیری باز 
کنیم که هم بتوانیم به درخواست ها 
پاسخ دهیم و هم مزیت نسبی و ارزش 
افزوده ای را برای زنجیره تأمین تا عرضه 

فراهم کنیم.
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 رضا امینیان  بریتانیا در یکسال منتهی به ژوئن ۲۰۲۲ رکورد جذب کارگران 
خارجی را از زمان آغاز همه گیری ویروس کرونا شکست. تازه ترین آمار رسمی 
منتشر شده، نشان دهنده تغییر بزرگ در الگوهای مهاجرت نیروی کار به بریتانیا 
در مقایسه با دوره پیش از برکسیت و خروج این کشور از اتحادیه اروپا است. بر این 
اساس، تعداد کارگران خارجی فعال در بازار کار بریتانیا در یکسال منتهی به پایان 
ژوئن گذشته ۲۲3 هزار نفر افزایش یافته که بیشترین افزایش از اوایل سال ۲۰۲۰ 
تا کنون محسوب می شود. بیش از ۸۴ درصد از این تعداد یعنی ۱۸۹ هزارنفر را 
کارگران متولد کشورهای خارج از اتحادیه اروپا تشکیل می دهد و تنها 3۴ هزار 

نفر از آنها شهروند کشــورهای عضو اتحادیه اروپا هستند.همچنین در یکسال 
منتهی به مارس ۲۰۲۲ نیز شمار کارگران خارجی شاغل در بریتانیا ۱۸۴ هزار نفر 
افزایش یافته بود که شهروندان هند، نیجریه و فیلیپین باالترین سهم را در اخذ 
ویزای نیروی کار ماهر از آن خود کرده بودند.از ژانویه ۲۰۲۱ و خروج رسمی بریتانیا 
ازاتحادیه اروپا اکثر شهروندان این اتحادیه که پیشتر در بریتانیا کار نمی کردند، 
با ازدست دادن اجازه کار در این کشور، برای اشــتغال به کار باید از سوی یک 
کارفرمای فعال دربازارکار بریتانیا با دستمزدی که به میزان قابل توجهی کمتر از 
سطح دستمزدهای موجود نباشد، استخدام شوند.بنابراین، تغییر پس از برکسیت، 

نیروی کار اتحادیه اروپا را در شرایطی مشابه با نیروی کار مهاجر خارج از اتحادیه 
قرار داده است. البته کارفرمایان بریتانیایی چندان از این رخداد خرسند نیستند و از 
تحمیل بوروکراسی بیشتر برای جذب نیروی کار گالیه مند هستند. آن ها همچنین 
معتقدند که پیشتر برای جذب یک کارگر مبتدی متولد اتحادیه اروپا می توانستند 
حقوق ساالنه کمتر از ۲۵ هزار و ۶۰۰ پوندی را در نظر بگیرند ولی محدودیت های 
جدید قانونی اعمال دستمزدهای پیشــین را غیر ممکن کرده است. در چنین 
شرایطی، تعداد کارگران خارجی متولد خارج از اتحادیه اروپا که در بریتانیا شاغل 

هستند از 3.۱ میلیون نفر در شش سال گذشته به 3.۹ میلیون نفر رسیده است.

فرصت برکسیت!

اشتغال کارگران غیراروپایی در 
بریتانیا جهش کرد؛

خبر روز 
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پلیس مالی ایتالیا در مصادره دارایی های 
تحت تحریم و غیر قانونی پیشتاز است؛

ایتالیا، جهّنم الیگارش های 
تحریم شده روس

علیرضا صادقی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: تاکنون ۱۴۶ هزار و ۷۷ 
نفر در استان اصفهان و یک میلیون و ۶۲۷ هزار نفر نیز در کل کشور برای اربعین 
امسال ثبت نام کردند. تعداد متقاضیان زن ۶3 هزار و ۶۸۲ نفر و تعداد متقاضیان 

مرد ۸۵ هزار و ۵۵۰ نفر در استان بوده است.
وی افزود: بیشترین ثبت نام در استان مربوط به شهر اصفهان با ۷۷ هزار و ۶۰۸ نفر 
بوده است، پس از اصفهان، شهرهای خمینی شهر، نجف آباد، شهرضا و شاهین 

شهر به ترتیب بیشترین تعداد متقاضی اربعین امسال را داشته اند.
• شرط ثبت نام تزریق حداقل دو دوز واکسن

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان درخصوص بیمه زائران، افزود: از دهم تیرماه 
ثبت نام بیمه زائران شروع و همچنان ادامه دارد، این مرحله پیش ثبت نام بوده و از 
بیست وسوم مردادماه زائران می توانند ثبت نام خود را در سامانه سماح با پرداخت 
۱۸ هزار تومان حق بیمه قطعی کنند. پرداخت این حق بیمه موضوع بسیار مهمی 

است که برای زائران بسیار کارآمد است.
وی ادامه داد: به تمام زائران، تاکید کرده ایم دو دوز واکسن خود را زده باشند و شرط 
ثبت نام آنها تزریق دو دوز واکسن است. با این وجود به زائران تاکید شده اگر دو دوز 

واکسن تزریق کرده اند دوز سوم و بعد از آن دوز چهارم یادآور را هم تزریق کنند.
صادقی با بیان اینکه زائران تست پی سی آر منفی را همراه خود داشته باشند، 
تاکید کرد: از توصیه های دیگر ما به بیماران دیابتی، کلیوی، سرطانی، آسم 
شدید، بیماری های واگیردار و تست کرونای مثبت این است که از انجام سفر 
خودداری کنند. به افراد باالی ۶۰ سال و بیماری های خاص نیز توصیه کردیم 
تا جایی که می توانند مشرف نشوند؛ زیرا امکانات خدمات ویژه پزشکی در این 
سفر وجود ندارد. اگر هم مشرف می شوند به طور حتم داروهای خاص را همراه 

خود داشته باشند.
• بیشترین انتخاب مرز مهران است

وی ضمن تاکید بر داشتن گذرنامه معتبر از سوی زائران، تاکید کرد: زائران زمانی 
که قصد خروج از مرز را دارند باید حتماً گذرنامه شان اعتبار داشته باشد.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه همه مرزهای تعریف شده باز 
هستند و بیشتر متقاضیان ما مرز مهران را انتخاب کرده اند، گفت: بالغ بر ۹۶ هزار 
نفر از زائران مرز مهران را انتخاب کرده اند، مرزهای شلمچه، چذابه و در مرحله 
آخر مرز خسروی انتخاب های بعدی زائران بوده است. حدود سه هزار و ۶۹۰ نفر 

نیز مرز هوایی را به مقصد فرودگاه های نجف و بغداد انتخاب کرده اند.
صادقی با اشاره به تردد خودروهای شخصی زائران، افزود: در حال حاضر پیرامون 
این موضوع هماهنگی های الزم صورت نگرفته است و زائران نمی توانند از وسیله 
نقلیه شخصی استفاده کنند با این وجود اتوبوس های ایرانی با هماهنگی هایی که 
با استانداری ها به عمل آمده می توانند برخی زائران ایرانی را به نجف و کربال 

برسانند.

از  گفت:  اصفهان  استان  زیارت  و  حج  مدیرکل 
بیست وسوم مردادماه زائران می توانند ثبت نام خود را 
در سامانه سماح با پرداخت ۱۸ هزار تومان حق بیمه 
قطعی کنند، پرداخت این حق بیمه ناچیز موضوع بسیار 
مهمی است که زائران می توانند در صورت پیشامد 

اتفاقی از مزایای آن استفاده کنند.

خبر ویژه

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:

ثبت نام بیش از ۱۴۶ هزار زائر 
اربعین از استان اصفهان

در ماه های پس از تهاجم روسیه به 
اوکراین، پلیس مالی ایتالیا حجم زیادی 
لیگارش های  ا از دارایی ها و اموال 
روس را توقیف و یا مصادره کرده است 
و ایتالیا از این بابت، در میان کشورهای 
اروپایی شاخص است. کمتر از دو هفته 
پس از تهاجم روسیه به اوکراین، پلیس 
مالی ایتالیا قایق تفریحی متعلق به یک 
الیگارش روس را توقیف کرد و در طول 
ماه های اخیر، با بسیاری دیگر از الیگارش 
های روس نیز برخورد مشابهی داشته 
است. پلیس مالی ایتالیا، ساختاری نظامی 
مرکب از ۶۰ هزار نفر افسر با تجربه و 
متخّصص در زمینه جرائم مالی است که 
زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی این کشور 
فعالیت می کند. این نیرو، نیرویی منحصر 
به فرد در میان کشورهای اروپایی و شاید 
در جهان است، چرا که ساختار آن کاماًل 
نظامی است و در عین حال، هدفی غیر 
نظامی را دنبال می کند و هر گونه رفتار 

غیر قانونی مالی را رصد می کند.
از زمان حمله روسیه به اوکراین تا کنون، 
کشورهای اروپایی دارایی های متعلق 
لیگارش های روس را مصادره یا  به ا
مسدود کرده اند. برای نمونه، بانک های 
بریتانیا که الیگارش های روس، بیشترین 
تعداد حساب را در آنها دارند، حساب های 
لیگارش ها را مسدود  متعلق به این ا
کرده اندو بر اساس آمار کمیسیون اروپا، 
فرانسه با مسدود کردن ۲۴ میلیارد یورو از 
دارایی های الیگارش ها و دولت روسیه 
)۲۲ میلیارد یورو از این دارایی های مسدود 
شده، متعلق به بانک مرکزی روسیه 

است( در صدر قرار دارد.
یکی از دشواری های پیش رو در توقیف یا 
مسدود کردن دارایی های الیگارش های 
تحریم شده روس، تخّصص این الیگارش 
ها در پنهان کردن اموالشان و همچنین، 
دشواری تعیین مالک واقعی این اموال 
ّما پلیس مالی ایتالیا در این امر  است. ا
تخصص دارد و توانسته است تا بسیاری از 
دارایی های پر زرق و برق الیگارش های 
روس در ایتالیا را شناسایی و توقیف کند. از 
این میان می توان به قایق های تفریحی و 
هواپیماها، امالک و مستغالت و میلیون ها 
یورو دارایی دیگر این الیگارش ها نام 
برد. این نیرو همچنین، 3۵ نیرو وابسته 
در سراسر جهان دارد و همکاری های 
گسترده ای نیز با همتایان اروپایی و غیر 

اروپایی خود آغاز کرده است.

شمشیر دو لبه دارو فروشی در پلتفرم ها  
نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس برگزار شد:

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

75 تُن گیاهان دارویی از مراتع استان اصفهان برداشت شد

 دریا وفایی  چند روز پیــش، مهدی خطیبی مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو از صادرات خودروهای این شرکت به کشور 
روسیه خبر داده و تاکید کرده است: به منظور دست یابی به اهداف 
افزایش تولید، صادرات به غرب آفریقا، آسیای میانه، ترکمنستان، 
آذربایجان، عراق، ســوریه، ونزوئال، شمال آفریقا و به زودی به 

روسیه، خواهیم داشت.
او گفته اسـت: خودروی تـارا به زودی به روسـیه صـادر خواهد 
شـد و بر اسـاس مطالعات میدانی صورت گرفتـه از این خودرو 
اسـتقبال خوبـی بـه عمـل خواهـد آمـد، در زمینـه صـادرات 
خودروهای تجاری و سـنگین نیـز توافقات خوبی با این کشـور 

صـورت گرفته اسـت.
 حال اینکـه هـراز گاهی انتشـارچنین اخبـاری در شـبکه های 
مجازی بـا چـه واکنش هایـی از سـوی کاربـران همراه اسـت 
بمانـد، امـا اظهـار نظـر مسـئوالن در حوزه هـای مربوطـه نیز 

خالـی از لطف نیسـت.

موضوع را با فرهاد طهماسبی عضو کمیسـیون صنایع مجلس 
شـورای اسـالمی درمیـان گذاشـتیم و پرسـیدیم »نظرتـان 
درخصـوص صـادرات خـودروی ایرانـی به سـایر کشـورها از 
جملـه روسـیه چیسـت؟« او ابتـدا از چنیـن خبـری اظهـار بی 
اطالعی کـرد وگفت: اگرچـه من ایـن خبـر را نشـنیدم اما اگر 
بتوانند صـادر کنند، خـوب اسـت ولی بعیـد می دانم مشـتری 

داشـته باشیم.
نماینده مردم اسـتان فارس در مجلـس یازدهم ادامـه داد: این 
ادعا بیشـتر شـبیه طنز اسـت. ایران خودروکـدام خودرویش را 
می خواهد صـادر کند؟ کـدام کیفیـت را؟ بعید می دانم روسـیه 

بپذیرد.
این عضو صنایـع و معادن مجلـس یازدهم با گالیـه از کیفیت 
خودروهـای داخلـی بیـان داشـت: فکـر نکنـم روسـیه بـا این 
قیمت هایـی کـه ایـران خـودرو اینجـا دارد می فروشـد، همان 
پـول را بابتـش بپردازنـد. بـه لحـاظ کیفیـت هرگـز اسـتقبال 

نمی شـود و اگـر جنـاب خطیبی چنیـن حرفـی را نمـی زد بهتر 
بـود.

طهماسـبی خطاب بـه مدیر عامـل ایران خـودرو خاطرنشـان 
کـرد: کیفیـت تولیـدات ایـران خـودرو درحـدی نیسـت کـه 
بخواهـد حـرف از صـادرات بزنـد، آن هـم به کشـور روسـیه.

• اول نیاز داخل بعد صادرات
با علـی رضایی عضو کمیسـیون اقتصـادی نیز سـؤال مربوطه 
را مطـرح کردیـم، او پاسـخ داد: بله، به روسـیه صـادر می کنند 

و مفتـی می دهند.
رضایـی ادامـه داد: مثاًل ماشـینی کـه االن بـه مـردم خودمان 
می دهیم ۴۰۰ الـی ۵۰۰ میلیون تومـان، به آنجـا می دهیم ۷۰ 

میلیـون. بـه آن هـا ارزان می دهیم.
نماینده مردم کرمانشـاه درمجلس شورای اسـالمی دراین باره 
بـه صـادرات خـودرو ایرانی به کشـورهای دیگـر اشـاره کرد و 
گفت: االن به افغانسـتان و عراق ماشـین صـادر می کنیم. مثاًل 

سـمند و پراید و پژو پـارس کـه درکشـورخودمان 3۰۰ تا ۵۰۰ 
میلیون به مردم می فروشـیم را به کشـورهای همسـایه با یک 
چهارم قیمت صـادر می کنیم. یعنی بـه خودمـان ۴۰۰ میلیون 

می فروشـند و به مـردم آن کشـورها ۷۰ میلیون.
ایـن عضـو کمیسـیون اقتصـادی بیـان داشـت: معلوم اسـت 
که صـادر می کننـد، به شـما هم ماشـین مفتـی بدهنـد قبول 
نمی کنیـد؟، هدیـه را می گیریـد، خـب ایـن قیمـت صـادرات 

خـودرو هـم بـرای آن کشـورها حکـم هدیـه را دارد.
رضایـی نیـز خطـاب بـه خودروسـازان داخلـی تصریـح کرد: 
مطمئنـاً بـا صـادرات خودروهای بـی کیفیـت، اوضاع نـاوگان 
خودرویـی کشـور بهبـود و اصـالح پیـدا نمی کنـد، وضعیتش 

خـوب نمی شـود. بایـد واقعیـت را بپذیریـم.
وی در توضیـح بیشـتر راجـع صـادرات خـودرو داخلـی اظهار 
داشـت: مانند مطب پزشـکی که خیلی شـلوغ نیسـت ولی می 
گویند برای چهارمـاه دیگر نوبـت می دهیـم. االن همین گونه 

شـده، می گوئیم کسـی زیربـار ماشـین هایمان نمـی رود ولی 
بـرای کشـورهای خارجـی صـادر می کنیـم. در آن جـا هم به 
یـک چهـارم قیمـت اینجـا می فروشـیم یعنـی بیشـتر از ایـن 

خریدار نـدارد.
از رضایی پرسیدیم »یعنی آن کشـورها کیفیت خودروبرایشان 
مهم نیست؟« پاسـخ داد: نه، چون ارزان اسـت می گویند انگار 
می خواهیم پـول اجاره یـک ماشـین را بدهیم. یعنی برایشـان 

حالت یکبار مصـرف را دارد.
نماینـده کرمانشـاه درخانه ملت یـادآور شـد: امیدواریـم برای 
مـردم خودمان هـم، قیمت ها متناسـب بـا کیفیت باشـد، االن 
قیمت خـودرو داخلـی بسـیار باالتر از کیفیتشـان اسـت. یعنی 
یک حقوق بگیر متوسـط و ضعیـف باید چنـد سـال کار کند تا 
بتواند صاحب یک ماشـین داخلی شـود. ما می گوئیـم اول نیاز 
داخل را آن هم با کیفیـت خوب و قیمت مناسـب برطرف کنید 

بعد بـه سـراغ صـادرات بروید.

صادرات محصوالت ایران خودرو به غرب آفریقا، آسیای میانه، و روسیه؛

صادرات خودرو؛ ادعایی که واکنش برانگیز شد!

گزارش تصویری

دوره آموزش اعضاء ستادهای 
معاینه فنی شهرستان اصفهان

عطیه جویره / ایمنا 



اسـتاندار اصفهـان گفـت: رویکـرد مدیریـت اسـتان همچـون دولـت 
سـیزدهم کـه شـعار مردمـی دارد، حمایـت از تشـکل ها و فعالیت های 

مردمی اسـت.
سـید رضا مرتضوی در گردهمایی فعـاالن فرهنگی، اجتماعی اسـتان 
افزود: تشـکل های مردمـی در برنامـه ریـزی و تصمیم گیری هـا باید 
بیشـتر در کنـار مدیریـت اسـتان باشـند و در ایـن زمینه نقـش آفرینی 

خـود را افزایـش دهند.
وی با بیان اینکه اسـتفاده از توان مردمی نگاه اعتقـادی نظام و انقالب 
اسـالمی بـه شـمار مـی رود، تصریـح کـرد: وقتی تعـداد تشـکل های 
مردم نهـاد کنونـی را با قبـل از انقـالب اسـالمی مقایسـه می کنیم به 
ایـن نتیجه می رسـیم که رویکـرد انقـالب، مردمـی و اسـتفاده از توان 

همـگان بوده اسـت.
استاندار اصفهان با اشـاره به برخی بحران ها در کشـور نظیر وقوع سیل 
و کرونا خاطرنشـان کرد: تشـکل های مختلف با رویکردهـای گوناگون 
در ایـن بحران هـا یاری رسـان مـردم بودنـد و بـا فعالیت های مناسـب 

بخش قابـل توجهی از امدادرسـانی و یاری رسـانی را انجـام دادند.
مرتضوی با بیـان اینکه دیـدگاه مردمی جزو سیاسـت های باالدسـتی 
نظام به شـمار می رود، گفت: بر همین اسـاس حمایت از مـردم همواره 
وجـود داشـته و در دولت سـیزدهم نیز با شـعار دولـت مردمـی و تاکید 

همیشـگی رییس جمهور وضعیت بـه همین گونه اسـت.
وی اضافـه کـرد: امنیتی تریـن مقوله پـس از انقـالب اسـالمی، دفاع 
مقدس بود کـه آن هم با حرکت هـای مردمی اداره شـد و نیرو و حرکت 

مردمی پیـروزی ایـران در آن جنگ تحمیلـی را به همراه داشـت.
اسـتاندار اصفهان با اشـاره به اهمیت الگو )مدل( سـازی در عرصه های 
گوناگون اظهارداشـت: هر کجا زمینه ای مدلسـازی خوبی انجام گرفت 

و سـپس توسـعه یافت، نظـام نیز بـه آن اعتمـاد کرد و سـبب شـد که 
در کل بـدن کشـور تسـری یابـد بنابراین مدل سـازی موفـق در مقوله 

تشـکل های مردمی نیـز باید افزایـش یابد.
مرتضوی تصریـح کرد: قـرارگاه محرومیـت زدایی در اسـتان اصفهان 
نیـز بـرای همیـن موضـوع تشـکیل شـد کـه مجموعـه حرکت های 
مردمـی بتوانـد بـه طـور ویـژه در مناطـق محـروم معطـوف شـود و 
حاکمیت هـم با حمایـت از آن هـا بتواند در راسـتای محرومیـت زدایی 

گام بـردارد.
• فعالیت ۱۸۰۰ مجموعه سازمان مردم نهاد در استان 

اصفهان
همچنیـن مدیـرکل دفتر امـور اجتماعـی اسـتانداری اصفهـان در این 
گردهمایـی گفت: در این اسـتان یـک هـزار و ۸۰۰ مجموعه سـازمان 
مردم نهاد ُمشـتمل بـر خیریه و غیرخیریـه فعالیت می کنند کـه ۷۵۰ تا 

۸۰۰ مجـوز آن ها مربـوط به خیریه هاسـت.

مسـعود مهدویان فـر افزود: سـه هـزار مرکز فرهنگـی اجتماعـی، پنج 
هزار و ۵۰۰ تشـکل دینی و مذهبی و سـه هزار پایگاه بسـیج بخشی از 

مجموعه هایـی هسـتند که بـا رویکـرد مردمی فعالیـت دارند.
وی اضافـه کـرد: همچنین ۲ هـزار و ۵۰۰ گـروه جهـادی و ۵۰۰ مرکز 
نیکوکاری بـا رویکردهـای گوناگون خدمـات مختلفی به جامعـه ارائه 

می دهنـد.
مدیـرکل دفتـر امـور اجتماعـی اسـتانداری اصفهـان خاطرنشـان 
کـرد: در هفتـه مشـارکت های اجتماعـی بیـش از ۲۸ برنامـه اصلی در 
شهرسـتان های اسـتان انجام شـد که نشـان می هـد در مناطـق دیگر 
به غیر مرکـز اسـتان نیز بـه مقولـه تشـکل های مردمی اهمیـت داده 

می شـود.
مهدویان فر با بیـان اینکه قانون سـاختارمند کردن سـازمان های مردم 
نهاد در مجلس شـورای اسـالمی در حال تدوین اسـت اظهارداشت: بر 
همین اسـاس نظرات تشـکل های مردمی اخذ شده و اسـتان اصفهان 

نیز از جمله ارائـه دهندگان نظر بـرای این قانون بوده اسـت.
وی گفت: این قانون از جمله سیاسـت های داده باز محسـوب می شـود 
به ایـن معنا که سـازمان های مـردم نهاد مختلـف می تواننـد در تدوین 

آن نقش داشـته باشند.
مدیرکل دفتـر امـور اجتماعی اسـتانداری اصفهـان خاطرنشـان کرد: 
رویکرد دولـت سـیزدهم حمایـت از فعالیت هـای مردمی اسـت لذا در 
اسـتان اصفهان نیز تسـهیل در صـدور و تمدیـد مجوزهای تشـکل ها 

جـزو اقدامـات اصلی به شـمار مـی رود.
گردهمایـی فعـاالن فرهنگـی، اجتماعـی اسـتان عصـر پنجشـنبه به 
مناسـبت نکوداشـت هفتـه مشـارکت های اجتماعـی در محل سـالن 

کوثـر اصفهـان برگزار شـد.
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معاون فناوری اطالعات بانک ملی ایران با اشاره بر ظرفیت محدود شبکه های اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

ارتباطی عراق و نگرانی های زائران اربعین حسینی اعزامی از کشورمان گفت: 
اپلیکیشن »بله« امسال نیز مانند سال های گذشته همراه و هم قدم زائران 
اربعین است و با ارائه سامانه ارتباطی اربعین، ارتباط زائران با هم سفران و 

عزیزانشان را کاماًل رایگان و بدون نیاز به اینترنت برقرار می کند.
علیرضا ماهیار یکی از نیازهای اصلی زائران در اجتماع بزرگ اربعین را ارتباط 
با زائران دیگر در عراق و اعضای خانواده شان در ایران عنوان کرد و گفت: اما 
به دلیل ظرفیت محدود کانال های ارتباطی عراق و همچنین تعرفه های 
زیاد خطوط تلفن همراه، برقراری ارتباطی ارزان و بدون اختالل، یکی از 

دغدغه های اصلی زائران اباعبداهلل )ع( است.

وی با تاکید بر رایگان بودن »سامانه اعالم وضعیت اربعین« تصریح کرد: 
زائران حسینی برای استفاده از این سامانه نیازی به اینترنت و یا خرید 
سیم کارت عراقی ندارند. از سویی، در صورتی که زائران در طول سفر به جای 
روشن کردن اینترنت و یا مکالمه و ارسال پیامک با تلفن همراه خود صرفًا 
با سامانه اعالم وضعیت بله کار کنند، هیچ هزینه ارتباطی را در طول سفر 

نخواهند پرداخت.
ماهیار با اشاره به مسئولیت اجتماعی و ملی »بانک ملی ایران« در رویداد عظیم 
اربعین حسینی تاکید کرد: این بانک آمادگی هر گونه همکاری با ارگان ها و 
نهادهای تصمیم ساز به منظور تسهیل این ارتباط و ارائه خدمات بهتر و موثرتر 

به مردم عزیز کشورمان در رویداد بزرگ اربعین حسینی را داراست.

معاون فناوری اطالعات بانک ملی ایران:

اربعین امسال با اپلیکیشن »بله« همراه زائران حسینی هستیم

شـهردار اصفهـان بـا تشـریح 
دسـتاوردهای یکصدوسیزدهمین 
نشسـت مجمـع کالن شـهرهای 
کشـور، گفـت: بیـش از ۸۰ درصد 
مسـائل مطـرح شـده بـه همت و 
پیگیری معاون اول رئیس جمهور 

حل شـده اسـت.
علی قاسم زاده با اشـاره به مباحث 
مطرح شده در یکصدوسیزدهمین 
نشسـت مجمـع کالن شـهرهای 
کشـور، اظهـار کـرد: رونـد خوب 
جدیـد  دوره  در  کالن شـهرها 
تشـکیل  شـهری،  مدیریـت 
جلسـات بـرای احصـا و بررسـی 
مشـکالت اسـت تـا بـه اقتضای 
نـوع مشـکالت، جلسـاتی نیـز با 
دسـتگاه های ذی ربـط در تهـران 

تشـکیل و مسـائل حـل شـود.
وی با بیـان اینکه در روز نخسـت 
نشسـت  یکصدوسـیزدهمین 
مجمـع کالن شـهرهای کشـور 
مسـائل موجود بین شـهرداری ها 
و بانـک شـهر بـه عنـوان بانـک 
پشـتیبان شـهرداری ها بررسـی 
شد، افزود: بانک شـهر مشکالتی 
بـا شـهرداری ها و بانـک مرکزی 
داشـت کـه بـا حضـور مدیرعامل 
بانـک مرکـزی مسـائل احصـا و 
بررسـی و قـرار شـد موضـوع از 
سـوی کالن شـهرها پیگیـری 

شـود.
شـهردار اصفهـان تصریـح کـرد: 
موضوع دیگـری که در نخسـتین 
روز از یکصدوسـیزدهمین نشست 
مجمـع کالن شـهرهای کشـور 
مطـرح شـد، پیرامـون مسـائل 
شـهرداری ها بـا دولـت از قبیـل 
جرائم راهنمایی و رانندگی، ارزش 
افـزوده و مطالبـات شـهرداری ها 
از دولـت بـود کـه مـورد بحـث و 

بررسـی قـرار گرفـت.
وی خاطرنشـان کرد: همچنین در 
دومین روز از یکصدوسـیزدهمین 
نشسـت مجمـع کالن شـهرهای 
حضـور  بـا  جلسـه ای  کشـور، 
»محمـد مخبـر« معـاون اول 
رئیس جمهـور برگـزار شـد، البته 
در کمتـر از یکسـال گذشـته، این 
سـومین جلسـه ای اسـت کـه بـا 
حضـور وی برگـزار و مسـائل بین 
شـهرداری ها و دولـت مطـرح و 

پیگیـری می شـود.
قاسـم زاده بـا بیـان اینکـه در 
جلسـه ای کـه بـا حضـور معـاون 
اول رئیـس جمهـور برگـزار شـد، 
چنـد موضـوع مهـم مطـرح و 
تصمیم گیری شـد، گفت: موضوع 
نخسـت مطالبات شـهرداری ها از 
دولـت بـود کـه مقـرر شـد معاون 
پیگیـری  اول رئیـس جمهـور 
الزم را انجـام دهـد و مطالبـات به 

صـورت تهاتـر وصـول شـود.
سـهم  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شـهرداری ها از جرائـم وصـول 
شـده راهنمایی و رانندگـی، اظهار 
کرد: بر اسـاس قانـون، ۶۰ درصد 
از جرائـم وصول شـده راهنمایی و 
رانندگـی پـس از واریـز بـه خزانه 
دولت، بایـد به شـهرهای مربوطه 
برگشـت داده شـود، ایـن در حالی 
اسـت که این اقـدام از سـال ۹۰ تا 
۱۴۰۰ به طـور کامل انجام نشـده 
اسـت که ایـن موضـوع مطـرح و 
بالفاصلـه بـا تمـاس معـاون اول 
رئیـس جمهـور مقـرر شـد ایـن 

مسـئله نیـز رفع شـود.
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وصول مطالبات 
شهرداری ها از دولت به 

صورت تهاتر

شهردار اصفهان خبر داد:

در راستای گسترش دانش فنی و استفاده از ظرفیت های طرفین جهت تربیت نیروی کار 
متخصص، تفاهم نامه گسترش آموزش های کاربردی فی ما بین اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان اصفهان به مدیریت آرش اخوان طبسی و شرکت احیاگران قلب صنعت 

آسیا به مدیریت محسن کریمیان منعقد گردید.
آرش اخوان طبسی مدیر کل استان، اهداف این تفاهم نامه را آموزش و ترویج استفاده از 
تکنولوژی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی، آموزش کشت علوفه به روش هیدروپونیک 
با صرفه جویی ۹۵ درصد در منابع آب، همکاری نظام مند و نهادینه ما بین طرفین تفاهم 
نامه به جهت برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی مهارتی مورد 
نیاز کارجویان و شاغلین در راستای ارتقاء سطح توانمندی شاغلین، صیانت از نیروی انسانی، 
ماندگار شغل مطابق با استانداردها و آئین نامه های اداره کل، اجرای طرح آموزش دوگانه 
)تلفیق آموزش در محیط کارگاههای آموزشی اداره کل و آموزشی در محیط کارگاهی 
شرکت با استفاده از ظرفیت دستورالعمل مهارت آموزی در محیط واقعی کار(، اعطای 

مجوز آموزش بین کارگاهی به شرکت و ... عنوان نمود.
گفتنی است، این تفاهم نامه در ۹ ماده و ۲ نسخه به مدت یکسال شمسی به امضاء طرفین رسیده است.

مدیــر منطقــه ۱۴ شــهرداری اصفهــان گفــت: دومیــن دیوارنــگاری 
ــر روی  ــع ب ــر مرب ــزار و ۵۰۰ مت ــعت ۱۱ ه ــه وس ــور ب ــزرگ کش ب
دیوارهــای محلــه حصــه شــمالی در منطقــه ۱۴ شــهرداری اصفهان 

اجــرا شــد.
محمدمهــدی کریمــی اظهــار کــرد: دیوارنــگاری انجــام شــده روی 
ــا موضــوع معمــاری اســالمی و الهــام از  دیوارهــای محلــه حصــه ب
ــی کاری های  ــی و کاش ــای تاریخ ــاجد، بناه ــلیمی مس ــوش اس نق
اصفهــان بــا رنگ هــای فیــروزه ای و آجــری طراحــی و در نزدیکــی 

حــرم مطهــر حضــرت زینــب )س( اجــرا شــده اســت.
ــالمی و  ــنتی و اس ــت س ــا باف ــت ت ــده اس ــالش ش ــزود: ت وی اف
ــن  ــان در ای ــاری اصفه ــلیمی و معم ــوش اس ــای بصــری نق جلوه ه

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــی م طراح
ــن  ــه اجــرای ای ــا اشــاره ب ــر منطقــه ۱۴ شــهرداری اصفهــان ب مدی
دیوارنــگاری در دو منطقــه دیگــر، گفــت: بــرای اجــرای این پــروژه، 
پــس از اعــالم فراخــوان، گروهــی از هنرمنــدان برجســته در زمینــه 

ــد  ــی فراین ــس از ط ــت و پ ــده اس ــه کار ش ــوت ب ــگاری دع دیوارن
قانونــی مناقصــه عمومــی در ســه بخــش پالســتر زنــی، دیوارنــگاره 
و اجــرای کاشــی شکســته در دو زیرگــذر شــهید محمــد منتظــری و 

شــهید مــدرس هــم آغــاز بــه کار خواهنــد کــرد.
وی هدف از اجــرای ایــن طــرح را بهســازی و ســاماندهی دیوارهای 
ــزود:  ــی دانســت و اف ــور اصل ــت مح ــمالی در هش ــه ش ــه حص محل
زیرســازی ایــن پــروژه بــا پالســتر نرمــه و زبــره بــه صــورت رنگــی 
ــراژ ۲۲۵۰۰  ــدود مت ــا ح ــگاری ب ــتر دیوارن ــازی بس ــت آماده س جه

ــود. ــام می ش ــتر، انج ــع پالس ــر مرب مت
ــزار و ۵۰۰  ــدود ۱۱ ه ــرح ح ــن ط ــه در ای ــان اینک ــا بی ــی ب کریم
مترمربــع دیوارنــگاری اجــرا می شــود کــه از نظــر طــرح، موضــوع و 
اجــرا در کشــور بی نظیــر اســت، تصریــح کــرد: ایــن طــرح شــاخص 
به همــت معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان، ســازمان 
ــری و  ــال پیگی ــان در ح ــهرداری اصفه ــه ۱۴ ش ــازی و منطق زیباس

ــرا اســت. اج

در راستای گسترش دانش فنی و استفاده از ظرفیت های طرفین جهت تربیت نیروی کار متخصص صورت پذیرفت:

  انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای
استان اصفهان و شرکت احیاگران قلب صنعت آسیا

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای دومین دیوارنگاری بزرگ کشور در منطقه

استانداراصفهان درگردهمایی فعاالن فرهنگی، اجتماعی استان مطرح کرد:

حمایت از فعالیت های مردمی رویکرد مدیریتی استان اصفهان

 پریسا جمدی   به قول معروف فلفل نبین چه 
ریزه بشکن ببین چه تیزه! این ضرب المثل در 
مورد لوکس ترین هتل های کوچک جهان که 
در این مقاله قصد داریم به معرفی آنها بپردازیم 
نیز صدق می کند، هتل هایی که نهایت دارای 
۲۰ اتاق هستند اما خدمات و امکاناتی که ارائه 
می دهند بی نظیر و خاص است. کوچک بودن 
و کم بودن اتاق های این هتل ها باعث ایجاد 
حریمی خصوصی و صمیمی می شود. در این 
مقاله قصد داریم ۹ مورد از بهترین هتل های 
کوچک لوکس با کمتر از ۲۰ اتاق را معرفی کنیم.

• Nordelaia -، ایتالیا
پیامونتـه منطقـه ای اسـت کـه سراسـر مناظر 
بی نظیـر و زیباسـت، و ایـن هتـل کوچـک 
و جدیـد بـا ۱۲ اتـاق در دامنـه تپـه مطابـق بـا 
اسـتانداردهای جهانـی سـاخته شـده اسـت. 
اتاق هـا کامـاًل مطابـق اصلـوب و متفکرانـه 
طراحـی شـده اند- در یـک اتـاق یـک تخـت 
چهار پایـه و پرده هـای زرد سـنگین دراماتیک 
وجـود دارد، و اتـاق دیگر بـا رنگ سـبز نعنایی 
و سـقفی زیباتر ساخته شـده اسـت. دو استخر 
متفاوت، یک اسـپای زیبا، و دو رستوران باعث 
شـده این هتـل زیبـا بـه یـک اقامتگاه بسـیار 
کوچـک و جـذاب تبدیـل شـود کـه دل کندن 

از آن دشـوار اسـت.
• هتل Green O، مونتانا

در ایـن مـکان پیـاده روی و دوچرخه سـواری 
می چسـبد، اما اگـر کسـی بخواهـد می تواند با 
ماشـین نیز رفت و آمد کنـد، و روی هـر اتاق ۱ 
ماشـین لکسـوس نیز در اختیار مهمانان است. 

این هتـل دارای ۱۲ اتاق اسـت.
• ویال بوکه، گواتماال

ایـن هتـل یکـی از جدیدتریـن هتل هـای 
لوکـس آمریـکای مرکـزی، در حومـه شـهر 
اسـتعماری آنتیگـوا اسـت کـه دارای ۱۵ اتـاق 
می باشـد. ایـن هتـل بازسـازی شـده اسـت و 
هنر دسـت خالقـان و سـازندگان گواتماالیی 

. شـد می با
• Beaverbrook Town House، لندن

اتاق هـای ایـن هتـل بـا رنگ هـای مختلـف 
جـان گرفتـه و بـا مجسـمه ها، چراغ هـای 

تزئینـی، کاشـی های سـرامیکی و آثـار هنری 
از سرتاسـر جهان تزئین شده اسـت. همچنین 
داخـل هتـل می توانیـد از غذاهـای رسـتوران 

چینـی سـفارش داده و لـذت ببریـد.
• Posada Ayana، اروگوئه

در دسـامبر ۲۰۲۰ ایـن اقامتـگاه روسـتایی 
شـیک کـه دارای ۱۷ اتاق می باشـد، در شـهر 
سـاحلی پرجنب وجوش خوزه ایگناسـیو افتتاح 
شـد- اما فقط افراد محلـی اجازه ورود بـه آن را 

داشـتند. پـس از آن با کاهـش محدودیت های 
سـفر، این اقامتگاه ورود را برای عمـوم مردم از 

سراسـر جهـان آزاد کرد.
این هتـل الهام گرفتـه از دریا بـا رنگ های زرد 
فـراوان، پرده هـای نـازک کاغـذی و مبلمـان 
ساخته شـده از چـوب گرم و بتن سـاخته شـده 
اسـت- که همگی امـکان اقامتی واقعـاً آرام را 

بـرای مهمانـان فراهـم می کنند.
• Mahali Mzuri، کنیا

فضـای داخلـی زیبـا کـه ترکیبـی از چـرم 
شـکالتی، آثـار هنـری خیره کننـده، وان های 
زیبـا و ویوی زیبا اسـت، باعث می شـود تجربه 
یک کمپینـگ لوکس را داشـته باشـید. بعالوه 
این اقامتـگاه دارای غذاخوری بسـیار با کیفیت 

و عالی اسـت.
• Da Licença، پرتغال

این هتـل بوتیـک در منطقـه بوقلیـک آلنتجو 
پرتغـال قـرار دارد و بسـیار شـیک اسـت. این 

هتـل دارای ۹ اتـاق می باشـد کـه هـر کـدام 
دارای طـرح معمـاری منحصر به فرد هسـتند، 
یکـی دارای حمام بزرگ سـاخته شـده از مرمر 
صورتـی اسـت و دیگـری دارای یک اسـتخر 

شـنای خصوصی اسـت.
• Hotel Ravesis، سیدنی

ایـن هتـل دارای ۱۲ اتـاق اسـت و در سـاحل 
خیره کننـده بونـدی سـیدنی واقـع شـده کـه 
ترکیبـی از رنگ هـای پاسـتیلی جـذاب را 
هـم در نمـای بیرونـی و هـم در فضـای داخل 
دارد. چشـم انـداز اتاق هـا اقیانـوس اسـت و 
غذاخوری هـای ایـن هتـل غذاهـای سـبک 
ایترالیایـی بـا کیفیـت عالـی ارائـه می دهنـد.

• Cours des Vosges، پاریس
کاخ هـای مجلـل پاریـس بـه مهمان نـوازی 
معـروف هسـتند. امـا هتـل بوتیک هـای 
کوچک تـر نیز بـه همان انـدازه عالـی و جذاب 
هسـتند، به ویـژه ایـن هتـل شـیک در مرکـز 
محلـه شـیک Marais، کـه دارای ۲۰ اتـاق 
اسـت. اتاق هـا و سـوئیت هایی کـه در ایـن 
سـاختمان قرن هفدهمی قرار دارند، به سـمت 
میـدان لویـی سـیزدهم و خانه هـای آجـری 
صورتـی آن بـاز می شـوند، و طراحـی آنهـا به 
گونه ای اسـت که بیشـتر شـبیه یک آپارتمان 
مـدرن بـه نظـر می رسـند تـا اتـاق هتلـی که 
سـقف های سـر بـه فلـک کشـیده، لـوازم 
فلـزی، منسـوجات آبـی کم رنـگ و ترکیبـی 
از آنها را دارا باشـد. در یک قسـمت مخصوص 
می توانید چـای و کروسـان میـل کنیـد، به به 

پاریسـی تر از ایـن؟!
www.travelandleisure.com/hotels- 

resorts/best-small-luxury-hotels

فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه!

لوکس ترین هتل های کوچک جهان
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