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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
سـبک زندگـی به عنـوان مفهومـی کـه سـاحت های 
گوناگونـی از زندگـی بشـری را در بـر می گیـرد، اصـواًل 
موجودیـت خـود را در بسـتر شـهر تعریـف کرده اسـت و 

همـراه بـا آن در حـال تغییـر و تحـول اسـت.
به عبـارت دیگـر مفهـوم سـبک زندگـی از دل شـهر و 
شهرنشینی سـر بر آورده و در یک رابطه متقابل با آن قرار 
دارد. در نتیجـه پرداختـن بـه جنبه هـای مختلـف زندگی 
شـهری انسـان و تأثیرات آن بـر نـوع رفتـار او، مقوله ای 

مهـم قلمـداد می گـردد.
در جهـت تحلیـل درسـت شـرایط امـروز، بـه منظـور 
به دسـت آوردن قـدرت تحلیـل و ایجـاد تغییـر در 
سـاختارهای شـهر، نیاز اسـت تا فـراز و نشـیب های روند 
ایجاد شـهر، و توسـعه و بسـط مفاهیم مختلـف در آن، در 

یـک نـگاه اجمالـی مـورد بررسـی قـرار گیـرد.
به همـه این دالیل سـعی بـر این اسـت تا عواملـی که در 
شـکل دهی به شـهر و سـاختار آن در دوره های گوناگون 
تاریخـی مؤثـر بوده اند، شناسـایی شـوند. ایـن عوامل به 
ما تصویـری شـفاف از عملکرد و فـرم شـهر در دوره های 
مختلـف ارائـه خواهـد داد کـه بـه منظـور بازنگـری در 
شرایط موجود شـهرهای کشور، یاری رسـان خواهند بود.

در دیگـر سـو پنـدار نادرسـت بسـیاری از مسـئولین در 
مناصـب تصمیم گیـری ایـن اسـت کـه می داننـد شـهر 
چیسـت. اما چرا مشـکالت زندگـی روزمره ما در شـهرها 
این قـدر فـراوان اسـت؟ و چـرا تالش ها بـرای حـل این 
مشـکالت خود بـر آن می افزایـد؟ راه حل هایی کـه برای 
مشـکالت ارائه می کنیم برآمده از فهـم عمیقی مدیریت 
شـهری نیسـت و از ایـن رو بـاری بـر مصائـب می افزاید. 
این مـوارد عمدن ترین دلیل بر اهمیت شـناخت شـهرها 

توسـط مدیران شـهری اسـت.

امیر کیا ساالروند
سرمقالـــه
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 مفهوم شهر
6و مدیریت شهری
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تورق برگ های تازه از بی انصافی در بازار

 ماکارونی تولیدشده سال 1400
به قیمت 1401 فروخته می شود 

رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان:

اصفهان محل مناسبی برای برگزاری 
دوره های آموزشی ورزش های هوایی است
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رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه اصفهان:

 موبایل 5 تا 20 درصد
گران شده است

نشست بررسی »دژمهرین« در اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار شد:

 تپه اشرف تنها تپه باقی مانده
از کهن شهر باستانی اصفهان

 چرا گریه برای سالمتی بدن
مفید است؟ 

چهره روز

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

 جمعیت استان اصفهان ۳/۷۵ درصد
رشد داشته است

Some Healthiest Root Vegetables
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معاون شهردار اصفهان در جمع خبرنگاران:

چشم انداز مجموعه مدیریت شهری افزایش نیرو نیست

وزیر امور خارجه لهستان در سفر به اصفهان:

ارتباطات ما با ایران ۵۰۰ سال قدمت دارد
22

 مناقصه عمومى (تجدید آگهى)
فراخوان انجام آسفالت معابر شهرى سمیرم

مناقصه عمومى (تجدید آگهى) 
فراخوان اجراى خانه کشتى شهر سمیرم

محمدامین علیخانى- شهردار سمیرم

محمدامین علیخانى- شهردار سمیرم

شهردارى سمیرم در نظر دارد فراخوان انجام آسفالت معابر شهرى سمیرم به شماره 2001094188000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به 
شرح ذیل به شرکت واجد صالحیت داراى گرید 5 راه و باند واگذار نماید. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهى به 
عهده برنده مى باشد. ضمنا پیمانکار موظف به خرید آسفالت از شهردارى سمیرم مى باشد و قیمت پیشنهادى بر اساس فهرست بهاى 1401 است. ضمنا سقف 

معامالت 30/000/000/000 ریال (سى میلیارد ریال) مى باشد.
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 

WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.
مواعد زمانى:

  تاریخ انتشار فراخوان: 1401/2/18   مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/2/26
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/3/9   مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/3/8 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکى، مبلغ 1/500/000/000 ریال
اطالعات و آدرس: استان اصفهان، شهر سمیرم، خیابان شهید باهنر، شهردارى سمیرم

 شماره تلفن: 03153665800

شهردارى سمیرم در نظر دارد فراخوان اجراى خانه کشتى شهر سمیرم به شماره 2001094188000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به شرح 
ذیل به شرکت واجد صالحیت داراى گرید ابنیه واگذار نماید. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهى به عهده برنده 

مى باشد. قیمت پیشنهادى بر اساس فهرست بهاى 1401 است. ضمنا سقف معامالت 30/000/000/000 ریال (سى میلیارد ریال) مى باشد. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 

WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.

موائد زمانى:
 تاریخ انتشار فراخوان: 1401/2/18   مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/2/26

زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/3/9  مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/3/8  
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکى، مبلغ 1/500/000/000 ریال

اطالعات و آدرس: استان اصفهان، شهر سمیرم، خیابان شهید باهنر، شهردارى سمیرم  
شماره تلفن: 03153665800

عنوانردیف

خرید و حمل آسفالت 1

آماده سازى زیر کار2

امولسیون و قیرریزى3

پخش و کمپکت و تراکم دهى به آسفالت4

عنوانردیف

خاکبردارى1

اجراى فونداسیون کف2

اجراى ستون3

سفت کارى و اجراى آجرکارى4

نازك کارى داخل و اجراى تاسیسات مورد نیاز5

شناسه: 1314711

شناسه: 1314710

« نوبت اول»

« نوبت اول»

فراخوان مناقصه عمومى یک  مرحله اى 
1- شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى ، به شــرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 19/ 401/2  مى باشد

3 - اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 4-1- مرکز تماس: 1456     

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان

1401/2/21چهارشنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/2/31شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1401/3/1یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکت ها

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتمبلغ تضمین (ریال ) شماره مناقصه موضوعردیف

خرید لوله فوالدى اسپیرال ، قطر 1000 و 1400 1
731,914,000,0002001001434000042– 1 - 401میلیمتر به همراه پوشش داخلى و خارجى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

قابــل توجــه شــهروندان گرامى آیــا مــى دانید با 
مفقــود شــدن مــدارك شناســایى خــود ممکن 
اســت شــما به عنــوان مجرم شــناخته شــوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308



در شـــهر
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معاون برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه 
انسـانی شـهردار اصفهان گفـت: ۱۵۱ 
عنـوان برنامـه آمـوزش مدیریتـی 
تخصصی و توسـعه فـردی و عمومی 

بـرای کارکنـان برگزار شـده اسـت.
سـعید ابراهیمی در جمع خبرنـگاران، 
اظهـار کـرد: معاونـت برنامه ریـزی در 
مجموع ۲۹۲ نیـروی انسـانی دارد که 
۲۲۹ نفـر در سـتاد، ۵۵ نفـر در مناطق 
شـهرداری و هشـت نفـر در معاونـت 
فعالیت می کننـد، از این تعـداد ۱۵ نفر 
دکترا، ۱۳۷ نفر فوق لیسـانس و ۹۲ نفر 

لیسـانس هستند.
وی با بیان اینکه معاونـت برنامه ریزی 
بـه لحـاظ سـنی جوان تریـن معاونت 
شـهرداری محسـوب می شـود، افزود: 
به لحـاظ فراوانـی اشـتغال بانـوان در 

این معاونت پیشـتاز اسـت.
معاون برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه 
انسـانی شـهردار اصفهـان با اشـاره به 
فعالیت هـای آموزشـی ایـن حـوزه، 
ادامـه داد: ۱۵۱ عنوان برنامـه آموزش 
مدیریتـی تخصصی و توسـعه فردی و 
عمومـی بـرای کارکنـان برگزار شـده 

اسـت.
وی بـا اشـاره بـه آمـوزش ۱۰۶ هـزار 
و ۳۰۵ نفـر- سـاعت از سـال گذشـته 
تاکنـون، خاطرنشـان کـرد: در واقـع 
معادل ۹۲۰ سـاعت دوره آموزشـی به 
صورت حضوری و غیرحضوری برگزار 
شـده اسـت، بـرای سـال جدیـد نیـز 
برنامه هـای آموزشـی جدیـد طراحـی 

کرده ایـم.
ابراهیمـی از راه انـدازی میـز نـوآوری 
در ایـن معاونت خبـر داد و اظهـار کرد: 
میـز نـوآوری از مدیـران اجرایـی و 
شـرکت های دانش بنیـان تشـکیل 
خواهـد شـد و بودجـه متمرکـز نیـز 
بـرای آن دیده شـده اسـت، همچنین 
کارگروهـی بـرای هماهنگـی در این 
راسـتا تشـکیل شـده و تألیـف خوبـی 
نیـز از سـوی شـورای اسـامی شـهر 

مشـخص شـده اسـت.
وی با بیان اینکه معاونـت برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی دارای سه اداره 
سـرمایه انسـانی، برنامه ریزی و بودجه 
و نوسـازی و تحول اداری و شـامل دو 
مدیریت اسـت، گفت: بررسی نظام ها، 

سیسـتم ها و سـبک های مدیریتـی 
در شـهرداری، ضوابـط اسـتانداردها 
و شـاخص های شـهری، تفویـض 
مسـئولیت ها و روابـط بیـن کارکنان و 
واحدهـا، برنامه ریـزی و بودجه ریـزی 
کوتـاه، بلنـد و میـان مـدت، بهبـود 
سیسـتم ها و روش هـا، برنامه ریـزی 
بـرای برون سـپاری، تجزیـه و تحلیل 
آمـار و اطاعـات، نظـارت بـر گردش 
کار تنها بخشـی از وظایف این معاونت 

اسـت.
معاون برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه 
انسـانی شـهردار اصفهـان بـه چارت 
سـازمانی اشـاره کـرد و گفـت: طبـق 
چـارت سـازمانی و تعـداد پسـت های 
سـازمانی تعریف شده شـهرداری بالغ 
بر دو هـزار نفـر نیـروی مـازاد دارد، اما 
بر روی ایـن چارت بحـث داریـم، زیرا 
بـا توجه به نیـاز فعلـی این چـارت باید 

بازنگری شـود.
وی ادامـه داد: چشـم انداز مجموعـه 
مدیریت شـهری افزایش نیرو نیسـت 
و با توجه بـه اینکه سـال گذشـته بالغ 
بر ۴۰۰ نیرو بازنشسـته شـدند، مشکل 
مازاد بـودن نیروهـا کاهـش می یابد.

ابراهیمـی با اشـاره بـه بودجه امسـال 
شـهرداری اصفهـان، تصریـح کـرد: 
بودجه سـال ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان 

بـا سـازمان ها ۱۳ هـزار و ۴۹۳ میلیارد 
تومـان در نظـر گرفته شـده اسـت که 
نسـبت بـه سـال گذشـته ۴۱ درصـد 

رشـد داشـته است.
معاون برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه 
انسـانی شـهردار اصفهان خاطرنشان 
۷۰ درصـد درآمـد بودجـه  کـرد: 
شـهرداری در سـال ۱۴۰۱ ساختمانی 
و غیر سـاختمانی اسـت، ۱۱ درصد نیز 
بـه واگـذاری دارایی هـا و ۱۹ درصد به 
بخـش تسـهیات و اوراق مشـارکت 

مربـوط می شـود.
وی اظهـار کـرد: در بودجـه امسـال 
بالغ بـر دو هـزار و ۲۳۰ میلیـارد تومان 
تسـهیات و اوراق مشـارکت در حوزه 
مترو و اتوبوسـرانی دیده شـده اسـت و 
در بخش مصـارف در بودجه که همان 
بودجه جاری محسـوب می شـود سـه 
هـزار و ۱۹ میلیـارد تومـان پیش بینی 

شـده است.
ابراهیمـی ادامـه داد: در مجمـوع ۱۱ 
هـزار و ۶۷۵ میلیـارد تومـان از بودجـه 
امسـال شـهرداری به عنوان بیشترین 
مصـرف بـه حـوزه حمـل و ترافیـک 

اختصـاص داده شـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: بودجـه سـال ۱۳۹۹ 
شـهرداری اصفهـان و سـازمان ها در 
مجمـوع شـش هـزار میلیـارد تومـان 

بوده کـه ایـن رقـم در سـال ۱۴۰۱ به 
۱۳ هـزار و ۴۹۳ میلیارد تومان رسـیده 
اسـت، بنابراین سـرانه هر شـهروند بر 
اسـاس بودجه سـال ۱۳۹۹ دو میلیون 
و ۹۸۶ هـزار و ۸۰۴ تومـان بـوده کـه 
در سـال ۱۴۰۱ ایـن سـرانه بـه شـش 
میلیـون و ۶۳۱ هـزار و ۵۹۱ رسـیده 

اسـت.
معاون برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه 
انسانی شـهردار اصفهان گفت: امسال 
کتـاب بودجـه در دسـت چاپ اسـت و 
در آن منابـع و مصـارف بـا طبقه بندی 
سـاده تر و جزئی تـر بیـان شـده اسـت 
تا شـهروندان از منابع و مصارف مطلع 

. شند با
وی افـزود: مجموع بودجه سـازمان ها 
مجموعـه  زیـر  شـرکت های  و 
شـهرداری چهـار هـزار و ۹۶۲ میلیارد 
تومان اسـت کـه البتـه ارقام تکـراری 

نیـز در دل آن وجـود دارد.
ابراهیمـی بـا بیـان اینکـه همسـویی 
برنامه هـای  راستاسـازی  هـم  و 
سـازمان بـا برنامه هـای شـهرداری 
یکـی از اولویت ها اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: مدیریـت و کنتـرل پروژه هـا و 
فعالیت هـای شـهرداری از طریـق 
سـامانه سـیگما انجـام می شـود، بـر 
ایـن اسـاس ماهانـه عـاوه بـر رصد، 

گزارشـی دربـاره پیشـرفت پروژه هـا 
منتشـر خواهـد شـد در ایـن راسـتا 
شـاخص زمانـی پـروژه را کنتـرل 

. می کنیـم
وی بـا بیـان اینکـه در حال حاضـر در 
سـامانه سـیگما ۱۲۶۸ پروژه عمرانی، 
۱۸۱ پـروژه پژوهشـی و ۱۸۰۵ پـروژه 
فعال ثبت شـده اسـت، گفـت: کنترل 
شـاخص زمانـی پـروژه بـه ما نشـان 
می دهـد چقـدر در چارچـوب زمانـی 
حرکـت می کنیـم، اکنـون بـدون 
احتسـاب پروژه قطار شـهری شاخص 
زمانـی پروژه هـا ۶۷.۹ اسـت کـه عدد 
و وضعیـت مناسـبی اسـت، امـا بـا 
پـروژه قطار شـهری این شـاخص ۳۶ 
می شـود که وضعیـت اخطار را نشـان 

می دهـد.
معاون برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه 
انسانی شـهردار اصفهان با بیان اینکه 
کتـاب آمارنامـه ۱۴۰۰ منتشـر شـده 
اسـت و به صـورت الکترونیـک نیز در 
دسـترس اسـت، افزود: از سـال ۱۳۸۷ 
همه اطاعـات و آمار مربوط به شـهر 
اصفهان در کتاب آمارنامه در دسـترس 
اسـت، در واقـع اطاعـات مکانـی در 
سـامانه داشـبورد به عنوان زیرساخت 
مدیریتـی و در قالـب گـزارش ارائـه 

می شـود.

ــه  ــان از تهی ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــخنگوی ش س
ــان  ــکات اصفه ــون مش ــدی پیرام ــد بن ــه ای چن مرقوم
ــات همــراه در ســفر  ــه رئیــس جمهــور و هی ــه ب ــرای ارائ ب
بــه اســتان خبــر داد. علــی صالحــی در گفت وگــوی خبری 
پــس از چهــل و یکمیــن جلســه علنــی شــورای اســامی 
شــهر اصفهــان ضمــن تبریــک ایــام نکوداشــت اصفهــان، 
ــف شــهرداری  ــای مختل ــان بخش ه ــای کارکن از تاش ه
در برگــزاری رویدادهــای ایــن هفتــه تقدیــر و تشــکر کرد.

وی در ادامــه با اشــاره بــه بررســی الیحــه ارتقــای خدمات 
طــرح منزلــت شــهروندی گفــت: ایــن طــرح از دوره چهارم 
ــی از  ــای خاص ــه بخش ه ــده و ب ــرا ش ــهر اج ــورای ش ش
جملــه بازنشســتگان، ســالمندان، بانــوان سرپرســت خانوار 

ــی را در حــوزه شــهری  و برخــی گروه هــای خــاص خدمات
از جملــه حمــل و نقــل ارائــه می کــرد و تخفیفــات یا شــارژ 

اعتبــاری را در اختیــار مخاطبــان قــرار مــی داد.
ســخنگوی شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: 
الیحــه ای از جانب معاونــت فرهنگــی شــهرداری اصفهان 
بــرای تکمیل ایــن طــرح اضافــه شــد از جمله اضافه شــدن 
متــرو بــه خدمــات حمــل و نقــل عمومــی، هفتگــی شــدن 
ــر  ــازان کمت ــاص و جانب ــاران خ ــدن بیم ــه ش ــارژ، اضاف ش
ــع  ــن تجمی ــرح و همچنی ــان ط ــه مخاطب ــد ب از ۲۵ درص
مبالغــی کــه بــه صــورت هفتگــی در ایــن کارت هــا هزینــه 

می شــود.
ــی  ــات بررس ــه موضوع ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری

ــد طــرح  ــه تأیی ــا توجــه ب ــف، ب شــده و دیدگاه هــای مختل
در کمیســیون فرهنگــی، پیشــنهاد شــد در کمیســیون 
ــی و  ــم بررس ــورا ه ــگری ش ــی و گردش ــادی، حقوق اقتص
ــب آن بررســی شــود و  ــا جوان ــد ت ــه صحــن بیای مجــدداً ب

ــد. ــر کن ــاره آن اظهارنظ ــهر درب ــورای ش ش
صالحــی دربــاره دیگــر موضوعــات پیگیــری شــده امــروز 
در صحــن علنــی شــورا بیــان کــرد: امــروز همچنیــن ســه 
ــی  ــی بررس ــای عمران ــرای پروژه ه ــازی ب ــه آزادس الیح
شــد کــه شــامل خــط ۲ متــرو، آزادســازی خیابــان شــهید 
ــان الهــور  خلیلــی در منطقــه ۶ و تکمیــل آزادســازی خیاب
در منطقــه ۴ بــود کــه ایــن لوایــح در قبــال معوضــات ریالی 

و ملکــی بــه تصویــب رســید.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

تدوین پیشنهادات شورا برای ارائه به رئیس جمهور

فعال محیط زیست و نویسنده کتاب »پا به پای زاینده رود« 
گفت: فرونشست زمین در اصفهان فقط محصول ۲۰ سال 
خشکی زاینده رود نیست بلکه از سالیان دور با تخلیه منابع آبی 
زیرزمینی و بهم خوردن تعادل آب و خاک شکل گرفته است. 
حشمت اله انتخابی در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
خشک شدن زاینده رود در سال های اخیر بصورت فرونشست 
زمین نمود پیدا کرده و بدلیل شدت باالی آن آسیب جدی بر 
تاسیسات زیرزمینی آب، گاز و فاضاب و بسیاری از بناهای 

استان وارد شده است.
وی افزود: شدت فرونشست زمین به حدی است که شاهد ترک 
خوردن ساختمان ها در برخی از محله های کانشهر اصفهان 
هستیم و با تداوم این روند شاهد آسیب دیدن بیمارستان ها، 

اداره ها، مدرسه ها و خانه ها به مرور زمان خواهیم بود.
این فعال محیط زیست، از زاینده رود بعنوان شاخص ترین 
میراث طبیعی اصفهان و شاهرگ حیاتی این شهر یاد کرد و 
افزود: ۵۰ سال پیش برای نخستین بار شاهد خشکی زاینده رود 
در شاخ کنار )آخرین آبادی شرق اصفهان( در شرق ورزنه بودیم.

وی ادامه داد: همچنین از سال ۷۹ خشکی زاینده رود در اصفهان 

اتفاق افتاد و این روند بصورت متناوب تا امروز ادامه یافته است.
وی خاطرنشان کرد: از حدود ۹۰ کیلومتر باالتر از اصفهان یعنی 
سد "چم آسمان" تا تاالب بین المللی گاوخونی در شرق اصفهان 
که بخش عمده زاینده رود را شامل می شود در ماه های اخیر 
بطور مکرر شاهد خشک شدن بستر رودخانه و رهاسازی مجدد 

جریان آب بودیم.
این فعال محیط زیست با تاکید بر اهمیت زاینده رود برای حیات 
اصفهان، افزود: آب آشامیدنی ۶۰ شهر و بیش از ۲۰۰ روستا از 
زاینده رود تأمین می شود و از این جهت نباید نسبت به خشکی 

زاینده رود بی اعتنا باشیم.
وی اظهار داشت: ۳۵۰ میلیون متر مکعب آب آشامیدنی مردم 
استان اصفهان و آب مورد نیاز محیط زیست و کشاورزی در سال 

از زاینده رود تأمین می شود.
انتخابی گفت: تأمین آب شهری مانند تهران از پنج سد مانند الر و 
لتیان صورت می گیرد و این طور نیست که بدون این رودخانه ها 
بتواند پایدار بماند در استان اصفهان نیز آب آشامیدنی بیش از ۲۰۰ 

روستا و ۶۰ شهر تنها از طریق زاینده رود تأمین می شود.
بر اساس تعریف یونسکو، فرونشست شامل فرو ریزش یا 

نشست سطح زمین است که به علت های متفاوتی در مقیاس 
بزرگ روی می دهد؛ به طور معمول این اصطاح به حرکت قائم 
رو به پایین سطح زمین که می تواند با بردار اندک افقی همراه 
باشد، گفته می شود و مهمترین علت آن بهره برداری غیر اصولی 

و بیش از حد از تغذیه آبخوان است.
خسارت ناشی از فرونشست زمین شامل تخریب سفره های آب 
زیرزمینی و عدم امکان ذخیره طبیعی آب در آبخوان، تغییر شکل 
شبکه آبراهه ها، آسیب به شریان های حیاتی )پل ها، راه ها، خطوط 
راه آهن و مجاری فاضاب ها(، خسارت به سازه های شهری و 
مسکونی، خرابی پوشش چاه ها، خسارت جدی و جبران ناشدنی 

به نواحی صنعتی و کشاورزی و ایجاد شکاف در زمین است.
زاینده رود با حدود ۴۹۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه 
مرکزی ایران است که از کوه های زاگرس مرکزی بویژه زرد 
کوه سرچشمه گرفته و در فات مرکزی ایران به سمت شرق 

پیش می رود و به تاالب گاوخونی در شرق اصفهان می ریزد.
این رودخانه در سال های گذشته به طور زمان بندی شده جریان 
داشت و آب زاینده رود برای کشت بهاره و پاییزه کشاورزان در 

شرق و غرب اصفهان از سد رهاسازی می شود.

گفت و گو با فعال محیط زیست و نویسنده کتاب »پا به پای زاینده رود« درباره فرونشست زمین:

این اتفاق نتیجه بهم خوردن تعادل آب و خاک است

چشم انداز مجموعه مدیریت شهری افزایش نیرو نیست
معاون شهردار اصفهان در جمع خبرنگاران:

گفت:  لهستان  خارجه  امور  وزیر 
ارتباطات کشورمان با ایران به بیش 
از ۵۰۰ سال قبل بازمی گردد و ۲ کشور 
همواره در طول تاریخ ُمراودات خوبی با 

یکدیگر داشته اند.
»زبیگنیو رائو«، در سفر به اصفهان و 
در مراسم استقبال معاون سیاسی و 
امنیتی استاندار اصفهان از وی افزود: 
بدون شک ایران و اصفهان از آن زمان 

تاکنون مهد شکوه و تاریخ بوده است.
وی با اشاره به اینکه مردم اصفهان و 
ایران بسیار مهمان نواز هستند، ادامه 
داد: نزدیکی مردم ۲ کشور می تواند 
زمینه مناسبی برای توسعه روابط باشد.

 وزیر امور خارجه لهستان تصریح کرد: 
بر اساس یک فلسفه اخاقی، انسان 
ُمختار است که به شهری برود یا نرود، 
اما در مورد اصفهان و ارزش های واالی 
آن بطور قطع باید به این شهر سفر کرد.

استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
اصفهان نیز در مراسم استقبال از وزیر 
امور خارجه لهستان گفت: روابط ۲ ملت 
از دیرباز دوستانه و خوب بوده است و 
امروز نیز از میزبانی میهمانان لهستانی 

ُخرسندیم.
محمدرضا جان نثاری با اشاره مهاجرت 
لهستانی ها بویژه کودکان این کشور به 
اصفهان در خال جنگ جهانی دوم 
خاطرنشان کرد: ایرانیان همواره در 
طول تاریخ از جنگ بیزار بوده اند و هر 
زمان در هر کجای جهان ظلمی واقع 
شده است، پناهندگان را با آغوش باز 

پذیرا بوده اند.
وی با بیان اینکه امیدواریم در هیچ 
گفت:  نباشد،  جنگ  جهان  کجای 
سبب  می تواند  کشور   ۲ ُمراودات 

پیشرفت دوجانبه شود.
معاون استاندار اصفهان خطاب به 
گفت:  لهستان  خارجه  امور  وزیر 
خوشحالیم میزبان شخصیت دانشمند 
و فهیمی هستیم که این دیار را بخوبی 

می شناسد.
یرنا، حضور در مراسم  به گزارش ا
کودکان  عکس  نمایشگاه  افتتاحیه 
لهستانی با عنوان »در مسیر باد« و 
دیدار با مسووالن از برنامه های سفر 
وزیر امور خارجه لهستان به اصفهان 

اعام شده است.
وزیر امور خارجه لهستان همچنین، 
عصر دیروز یکشنبه با حضور در نهاد 
ریاست جمهوری با آیت اهلل »سید 
جمهوری  رییس  رئیسی«  براهیم  ا

کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.
وی در طول اقامت خود در کشورمان 
امیر  با  دیدار  بر  عاوه  همچنین 
عبداللهیان وزیر امور خارجه با برخی از 
مقامات ارشد جمهوری اسامی ایران 

نیز ماقات کرد.
در دیدار وزیران امور خارجه ۲ کشور، 
دوجانبه،  مسائل  از  وسیعی  طیف 
منطقه ای و بین المللی مورد گفت وگو و 

تبادل نظر قرار گرفت.
شرکت در مراسم بزرگداشت هشتادمین 
سالگرد ورود آوارگان لهستانی به ایران 
از دیگر برنامه های وزیر امور خارجه 

لهستان در خال سفر به تهران بود.

ارتباطات ما با ایران ۵۰۰ سال 
قدمت دارد

وزیر امور خارجه لهستان در سفر 
به اصفهان:

خبر اول

 اخبار اصفهان  مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان از رشد ۷۵/۳ درصدی 
جمعیت این استان در سال ۱۴۰۰ خبر داد.حسین غفرانی کجانی، در جلسه ثبت 
وقایع حیاتی در فرمانداری شهرضا اظهار داشت: افزایش والدت ها در سال گذشته 

همزمان با کاهش شیوع ویروس کرونا و واکسیناسیون عمومی ُرخ داده است.
به گفته وی، این افزایش در حالی اتفاق افتاده است که از سه دهه گذشته تا به 

امروز شاهد کاهش والدت ها و نرخ منفی رشد جمعیت به شکل ساالنه بوده ایم.
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به اینکه این آمار می تواند آغاز خوبی 
برای اجرای بهتر و عملگراتر قانون فرزندآوری باشد، ادامه داد: حمایت از نهاد 

خانواده در دوران کنونی باید محور همه فعالیت ها و همه سازمان ها باشد.
غفرانی خاطرنشان کرد: برای رصد دقیق جمعیت و بهبود فرزندآوری، شهرستان به 
شهرستان در حال آمارگیری روزانه والدت و ثبت وقایع حیاتی هستیم که آمار سه 

ماهه ابتدای امسال را در خرداد سالجاری اطاع رسانی خواهیم کرد.
این مقام مسوول اظهار داشت: در برخی از شهرستان ها شاهد افزایش فرزندآوری 

و در تعدادی نیز شاهد تثبیت یا کاهش والدت بوده ایم.
مدیرکل ثبت احوال اصفهان همچنین گفت: با آغاز برخی برنامه های 
ساختارشکن، جمعیت کشور از دهه ۷۰ هم بصورت حجمی و هم رشد دوره ای با 

کاهش مواجه شد به گونه ای که نرخ رشد جمعیت از ۴ درصد در سال ۱۳۶۵ به 
۰.۹۷ درصد در سال ۹۵ رسید.

فرماندار شهرضا نیز در این جلسه گفت: محور برنامه ریزی های هر منطقه، آمار 
بویژه نرخ ثبت وقایع حیاتی است.

امیر جعفری تصریح کرد: سال گذشته یک هزار و ۶۸۰ والدت و یک هزار و ۲۶۱ وفات 
در شهرضا ثبت شد و این شهرستان با نرخ ازدواج ۶ و ۸۹ صدم، ُرتبه سوم استان را دارد.

شهرستان شهرضا با افزون بر ۱۶۰ هزار جمعیت در ۷۵ کیلومتری جنوب اصفهان 
واقع شده است.

جمعیت استان اصفهان 
۳/۷۵ درصد رشد 

داشته است

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:
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 ۹ درصد شرکت های
دانش بنیان ایران در استان 

اصفهان مستقر هستند

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

گفت و گو

رییس شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: از مجموع بیـش از ۶ هزار 
و ۶۰۰ شـرکت دانش بنیان در کشـور کـه بـرای محصوالت خـود مجوز و 
تأییدیـه گرفتند، حـدود ۹ درصد این شـرکت ها در اسـتان اصفهان مسـتقر 

. هستند
جعفـر قیصـری افـزود: در زمان حاضـر ۶۱۲ شـرکت در مجموعه شـهرک 
علمـی و تحقیقاتی اصفهـان وجـود دارد که از ایـن تعداد ۲۱۰ شـرکت جزو 

شـرکت های دانـش بنیان هسـتند.
وی ادامـه داد: گواهـی ۱۳۰ شـرکت دانـش بنیان دیگـر اسـتان اصفهان تا 
اواخر خردادماه سـالجاری صـادر خواهد شـد و تعدادشـان به ۳۴۰ شـرکت 

افزایش پیـدا خواهـد کرد.
رییس شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهان اظهـار داشـت: این اسـتان و 
شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان همواره پیشـگام عرصه علم و فناوری 
ایـران بوده اسـت و شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان بعنـوان یکی از 

بزرگتریـن مجموعه هـای فنـاوری ایران محسـوب می شـود.
وی اضافه کرد: شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از نظر تعداد شـرکت ها 
بعنـوان بزرگ تریـن مجموعـه فنـاوری و دانـش بنیانی ایـران اسـت و این 
شـهرک از نظر گردش مالی شـرکت های فناور هم پـس از پردیس فناوری 

تهران در رتبه دوم کشـور قرار گرفته اسـت.
قیصری خاطرنشـان کرد: ایجاد شرکت ها و کسـب و کارهای دانش بنیان و 
فناور از سـال ۸۲ تا امروز دنبال شده اسـت و این شـرکت ها با علم و فناوری 
بـرای اشـتغال نخبـگان و جلوگیـری از مهاجرت آن هـا تأسـیس و فعالیت 
می کننـد و تولیـد ثـروت و تجـاری سـازی دسـتاوردهای علمـی و فناوری 

هـدف بعدی این شـرکت ها محسـوب می شـود.
وی بیان کرد: اسـتان اصفهان همـواره در ایجـاد پارک های علـم و فناوری 
در کشـور پیشـگام بوده اسـت و اولین پارک علم و فناوری کشـور در سـال 
۱۳۷۲ پیشـنهاد شـد و این ایده در سـال ۱۳۸۰ در نمایشـگاهی در اصفهان 

مورد بازدیـد رهبر معظـم انقاب قـرار گرفت.
رییس شـهرک علمی و تحقیقاتـی اصفهان گفـت: در دهه جدیـد و بویژه با 
نامگذاری سـال جـاری با عنـوان تولید دانـش بنیان و اشـتغال آفریـن، این 
موضوع مـورد تاکیـد جدی قـرار گرفتـه این اسـت کـه ایـن مجموعه ها و 
شرکت ها بتوانند در توسـعه پایدار و توسـعه منطقه ای و ملی و اقتصاد دانش 

بنیـان نقش آفرینـی کنند.
وی افـزود: دانش بنیان ها، شـرکت هایی هسـتند که از کارگـروه صاحیت 
شـرکت های دانـش بنیـان معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری گواهـی 

صاحیـت دانـش بنیـان بـرای محصـول خـود دریافـت می کنند.
قیصری اظهـار داشـت: در زمان حاضـر در پارک هـای علم فناوری کشـور 
حـدود ۱۰ هـزار شـرکت فنـاور وجـود دارد کـه ۵.۷ درصـد آنهـا در اسـتان 
اصفهان هسـتند و یک هزار و ۶۰۰ شـرکت دانش بنیان در ایـن پارک های 

علم فنـاوری وجـود دارد.
شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان نخسـتین سـازمان مؤسـس 
مراکز رشـد و پارک های علم و فناوری در کشـور و یکی از زیرمجموعه های 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـا هـدف حمایـت از ایجـاد و توسـعه 
شـرکت های دانش بنیان و تولیـد ثـروت از علم راه اندازی شـده اسـت؛ این 
شـهرک فعالیت اجرایـی خـود را از سـال ۱۳۸۰ به طور جـدی بـا راه اندازی 

نخسـتین مرکز رشـد آغـاز کرد.
در این شـهرک علمی و تحقیقاتی، ۶۱۲ شـرکت دانش بنیان و فناور مستقر 
اسـت که توانسـته برای بیش از هفـت هـزار و ۸۰۰ نیروی انسـانی خاق و 
نوآور اشـتغال ایجاد کند؛ این کسـب وکارها گـردش مالی بیـش از ۱۳ هزار 

میلیارد تومانی را بـرای اقتصاد دانش بنیـان به ارمغان آورده اسـت.



رئیـس اداره منابـع طبیعی و آبخیـزداری آران و بیدگل از دسـتگیری 
دو بانـد قاچـاق چـوب و زغـال در این شهرسـتان خبر داد.

مأمـوران یـگان حفاظت منابع طبیعی این شهرسـتان هنگام گشـت 
و کنترل هـای شـبانه روزی موفـق بـه شناسـایی و دسـتگیری پنـج 

متخلـف قطـع درخـت جنگلـی و تهیه زغال شـدند. 
وی افـزود: مأمـوران یـگان حفاظت در ایـن دو عملیـات جداگانه در 
مجمـوع  700 کیلوگـرم چـوب و 50 کیلوگـرم زغال قاچـاق، همراه 
بـا سـه دسـتگاه خـودروی وانـت و یـک دسـتگاه موتورسـیکلت از 
متخلفـان شناسـایی کردنـد کـه بـه پیوسـت پرونـده متخلفـان بـه 

مرجـع قضایی فرسـتاده شـد.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری آران و بیـدگل، تصریـح 
کـرد: گشـت های یـگان حفاظت منابع طبیعی در سـطح شهرسـتان 
به صـورت شـبانه روزی فعـال بـوده و در صـورت مشـاهده قاچـاق 
چـوب، بـا قاچاقچیـان برخورد قاطع خواهند داشـت. مـردم که همیار 
منابـع طبیعـی هسـتند در صـورت مشـاهده قاچاق چـوب و تخریب 

منابـع طبیعی بـا سـامانه ۱50۴ تمـاس بگیرند.
شـریفیان افـزود: شـهروندان آگاه باشـند که منابع طبیعـی مهم ترین 

و اساسـی ترین ذخیـره موجـود در کشـور اسـت کـه تخریـب آن، 
به ویـژه در مناطـق کویـری، منجـر بـه حرکـت شـن های روان بـه 
مناطق مسـکونی و کشـاورزی شـده و یا با تولید و طوفان ریزگردها 

زندگـی انسـان ها را بـا تهدیـد روبـرو کند.
وی تصریـح کـرد: برداشـت غیرمجـاز چـوب و منابع طبیعـی، تجاوز 
بـه حقوق نسـل آینـده اسـت و پیامدهـای جبران ناپذیـری را متوجه 
کشـور می کنـد کـه جلوگیـری از فعالیت افـراد فرصت طلـب، وظیفه 

همه شـهروندان اسـت.
شـریفیان گفـت: بر اسـاس تصویب نامه هیئت وزیـران جریمه نقدی 
بریـدن، ریشـه کن کـردن و تهیه زغال هـر اصل درخت تـاغ برابر با 
۳0 میلیـون ریال اسـت؛ بنابراین از شـهروندانی کـه در اوقات فراغت 
بـه دامـان طبیعـت می رونـد، انتظـار داریم کـه هرگونه تخلـف را به 

شـماره تلفن رایگان ۱50۴ گـزارش کنند.
از مسـاحت  هـزار هکتـار   تـاغ ۱۲0  کاشـت  جنگل هـای دسـت 
از  درصـد  کـه ۴0  می شـود  شـامل  را  بیـدگل  و  آران  شهرسـتان 
جنگل هـای اسـتان اصفهـان و  شـش درصـد جنگل هـای دسـت 

تشـکیل می دهـد. را  ایـران  کاشـت 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان آران و بیدگل 
گفت: همایش خوشنویسی مشق نور باهدف نگارش آیه هایی 
کارگاه  با  فارسی همراه  اشعار  و  نهج البالغه  کریم،  قرآن  از 

تذهیب، کارگاه مرمت برگزار شد.
سعید ضابطی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: همایش مشق 
نور، چهار موضوع اساسی جامعه را در حوزه های دینی، ارزشی، 
ملی و ادبیات را موردتوجه قرار داده است که ریشه در تاریخ 

ایران اسالمی دارند.
توسعه  در  خوشنویسی  هنر  به ویژه  هنر  نقش  افزود:  وی 
فرهنگی جامعه بسیار مهم است، زیرا هنر خوشنویسی از قرن 
ششم و هفتم هجری در ایران با آیات قرآن کریم و شعر و 

ادبیات فارسی عجین شده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان، تصریح کرد: هزینه 
در حوزه فرهنگ و هنر، نوعی سرمایه گذاری است و هنرمندان 

خوشنویسی که در سطح استانی و ملی صاحب رتبه های برتر 
شده و می شوند، به معنای واقعی یک سرمایه گذاری در مسیر 

توسعه فرهنگی جامعه و کشور است.
در  توسعه  اساسی  شرط  فرهنگی،  توسعه  کرد:  تاکید  وی 
بخش های اقتصادی، اجتماعی و شهری است و تا در حوزه 
در  توسعه  نیابیم،  دست  توسعه  مطلوب  سطح  به  فرهنگ 

حوزه های دیگر حاصل نخواهد شد.
ضابطی گفت: طی دو دهه فعالیت هنری انجمن خوشنویسان 
آران و بیدگل، ۲50 هنرجو فارغ التحصیل شده اند که ۲5 نفر 
از آنها موفق به کسب مدرک ممتاز و فوق ممتاز در این رشته 

هنری شده اند.
از فعالیت ۲0ساله عباس  به گزارش ایسنا، در این همایش 
متولی در سمت مدیر انجمن خوشنویسان شعبه آران و بیدگل 

و حامیان توسعه هنر خوشنویسی تجلیل شد.

نهضت  شکل گیری  و  جهش  گفت:  کرون  و  تیران  فرماندار 
مدرسه سازی در این شهرستان چالش کمبود محیط آموزشی را 

به حداقل رسانده است.
علی محمدی کیا در نشست با معلمان تیران و کرون به مناسبت 
هفته گرامیداشت مقام معلم در محل اردوگاه فرهنگی و تربیتی 
امام خمینی )ره( این شهرستان افزود: کمبود کالس و محیط 
آموزشی و فرسودگی برخی از ساختمان های مدارس چالش و 
معضلی جدی در حوزه آموزش وپرورش این شهرستان بود که 
به واسطه شکل گیری نهضت مدرسه سازی با مشارکت خیرین این 

وضع ساماندهی شده است.
وی بیان کرد: فرسودگی نیمی از مدارس این خطه و صدور حکم 
تخریب برای بیش از ۱0 درصد مدارس نگرانی های زیادی را به 
همراه داشت که کمک خیرین و اهتمام به مقاوم سازی و احداث 

مدرسه این چالش را رفع کرده است.

حوزه  در  مردمی  مشارکت  داد:  ادامه  کرون  و  تیران  فرماندار 
فرهنگی و تربیتی نیز از نیازهای نظام آموزشی کشور است تا 
این گونه در کنار ارائه خدمات تعلیم و آموزش، نیازهای تربیتی 

نیز تأمین شود.
و  تربیت  حوزه  در  سرمایه گذاری  به ضرورت  اشاره  با  وی 
توانمندسازی دانش آموزان خاطرنشان کرد: آموزش مهارت های 
زندگی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان در برابر چالش ها و 

معضالت اجتماعی باید در اولویت مدارس قرار گیرد.
محمدی کیا از نیازهای روان شناختی و اجتماعی دانش آموزان 
در دوران پسا کرونا خبر داد و اظهار داشت: معلمان، آموزگاران 
و مدیران مدارس در این حوزه نیازسنجی کرده و در رفع آن 

تالش کنند.
تیران و کرون با بیش از 7۲ هزار نفر جمعیت دارای بیش از ۱۱ 

هزار دانش آموز، هزار معلم و ۱۱0 آموزشگاه است.
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شهرستان

Isfahan News

هالل احمــر  داوطلبــی  طــرح   ۲۲
 7۸0 و  میلیــون   ۳۱5 اعتبــار  بــا 
ــر  ــزار و ۹۸۶ نف ــان و ۲ ه ــزار توم ه
ــک ســال گذشــته  ــردار طــی ی بهره ب
در ایــن شهرســتان اجــرا شــده اســت.

روز  بــا  همزمــان  خانــی  منصــور 
جهانــی صلیــب ســرخ و آغــاز هفتــه 
هــالل احمــر )۱۸ تــا ۲۴ اردیبهشــت( 
در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
ــه  ــن هفت ــعار ای ــه ش ــر پای ــزود: ب اف
بــا عنــوان »یــک قــرن خدمــت 
ــزام کاروان  ــه اع ــبت ب ــت« نس بی من
مختلــف  مناطــق  بــه  ســالمت 
شهرســتان و ارایــه خدمــات درمانــی و 
حمایتــی بــه ارزش ۲5 میلیــون و ۲50 

ــت. ــده اس ــدام ش ــان اق ــزار توم ه
یکســال  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گذشــته ۱۴5 نفــر داوطلــب جدیــد در 
ــذب  ــتان ج ــالل اردس ــای ه خانه ه
شــده اند، اضافــه کــرد: در ایــن مــدت 
۴۹ دوره آمــوزش امــداد و کمک هــای 
ــوزش  ــی، آم ــوزش همگان ــه، آم اولی
مخاطــرات و آمــوزش پایــه داوطلبــی 
بــرای ۹۱۶ نفــر برگــزار شــده اســت.

رئیــس جمعیــت هالل احمــر اردســتان 
ســه  برپایــی  کــرد:  خاطرنشــان 
ــات  ــه خدم ــالمت و ارائ ــتگاه س ایس
ارزش ۲ میلیــون و  بــه  داوطلبانــه 
۸00 هــزار تومــان، همــکاری بــا 
بــرای  واکسیناســیون  مرکزهــای 
ــر  ــا ۲۴۹ نف ــا ب ــق واکســن کرون تزری
ــبکه  ــا ش ــکاری ب ــب و هم روز داوطل
بهداشــت و درمــان شهرســتان در 
زمینــه کنتــرل و نظــارت بــر رعایــت 
شــیوه نامه های بهداشــتی از ســوی 
ــر روز  ــا ۲۹۹ نف ــاف شهرســتان ب اصن

ــت. ــده اس ــام ش ــب انج داوطل
خانــی اضافــه کــرد: ارائــه کمک هــای 
بیمــاران  بــه  دارویــی  و  درمانــی 
نیازمنــد به ارزش ۱۱۸ میلیــون و 500 
ــی  ــای مردم ــان، کمک ه ــزار توم ه
ــه  ــه ب ــرای انجــام خدمــات داوطلبان ب
ارزش ۲۹ میلیــون و ۱۱0 هــزار تومان 
و خدمــات دندانپزشــکی در قالــب 
ــار  ــتای موغ ــالمت در روس کاروان س
ــا اســتقرار ۳0 نفــر دندانپزشــک بــه  ب
ارزش 5۲ میلیــون و 500 هــزار تومان 
ــه  ــی صورت گرفت ــای درمان از اقدام ه

اســت.
عملیــات  مــورد   ۴۳ انجــام  از  وی 
امــداد و نجــات حادثه هــای جــاده ای، 
گمشــدگان در کویــر و کوهســتان 
ــه  ــانی ب ــت: امدادرس ــر داد و گف خب
اســکان  و  آســیب دیده  نفــر   ۱5۴
اضطــراری ۴0 نفــر آســیب دیده از 
دیگــر فعالیت هــای ایــن جمعیــت 
بــوده و انبــار امــدادی ظفرقنــد نیــز بــا 
ــا حضــور  ــان ب ــارد توم ــار ۹ میلی اعتب
شهرســتانی  و  اســتانی  مســئوالن 

ــت. ــده اس ــاح ش افتت
هالل احمــر  جمعیــت  رئیــس 
اردســتان غبارروبــی گلــزار مطهــر 
شــهیدان و تجدیــد عهــد و میثــاق بــا 
آرمان هــای امــام، انقــالب و رهبــری، 
فراخــوان عمومــی جــذب اعضــا و 
داوطلبــان جدیــد و مشــارکت در طرح 
ــبخت  ــق خوش ــراغ و رفی ــی چلچ مل
ــام  ــم مق ــم و تعظی ــدف تکری ــا باه م
شــامخ ســردار دل هــا ســپهبد شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی را از جملــه 
ویژه برنامه هــای هفتــه هالل احمــر 

ــرد. ــوان ک ــتان عن ــن شهرس در ای
برگــزاری  کــرد:  اضافــه  خانــی 
و  امــداد  آمــوزش  دوره هــای 
مقاطــع  در  اولیــه  کمک هــای 
دور  مانورهــای  اجــرای  مختلــف، 
ــیل و  ــات در س ــداد و نج ــزی ام می
ســیالب و ایمنــی در مقابــل زلزلــه بــا 
موضــوع پناهگیــری و خــروج مناســب 
ــد و  ــنجش قن ــتگاه س ــی ایس و برپای
ــه  ــزاران جمع ــرای نمازگ فشــارخون ب
در محــل مســجد جامــع از دیگــر 
ــه  ــده هفت ــی ش ــای پیش بین برنامه ه
اســت. اردســتان  در  هالل احمــر 

ــر  ــزون ب ــا اف ــتان ب ــتان اردس شهرس
 ۱۱۸ در  جمعیــت  نفــر  هــزار   ۴۳
ــان  ــرقی اصفه ــمال ش ــری ش کیلومت

ــت. ــده اس ــع ش واق

رئیس جمعیت هالل احمر اردستان 
گفت:

۲۲ طرح داوطلبی 
 هالل احمر طی یک سال

در اردستان اجرا شد

گزارش
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دبیر مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: مجلس در نخستین اقدام درباره 
شعار سال، فراکسیون دانش بنیان را تشکیل داد و طرح قانون جهش تولیِد 
دانش بنیان نیز در آستانه تصویب است.الهام آزاد در جلسه شورای اداری 
استان که با دستور کار توسعه اقتصاد دانش بنیان و برنامه ریزی برای تحقق 
شعار سال در مجمع کارآفرینی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار 
شد، با اشاره به اقدامات مجلس در خصوص شعار سال، اظهار کرد: مجلس 
در نخستین اقدام، فراکسیون دانش بنیان را تشکیل داد و طرح قانون جهش 
تولیِد دانش بنیان را نیز مطرح کرد تا با تأیید نهایی در مجلس، زمینه اجرای 

دیگر بخش های این طرح در بخش های مختلف کشور فراهم شود.
 وی با ابراز امیدواری از ریل گذاری مناسب نمایندگان مجلس در تحقق 
شعار سال، اضافه کرد: رهبری نقشه ترسیمی در موضوع اقتصاد مقاومتی را 
تسهیل کرده اند دراین بین مؤثرترین مؤلفه ای که می تواند اقتصاد مقاومتی 
را نه در حد یک شعار، بلکه به صورت عملیاتی محقق کند، شرکت های 

دانش بنیان هستند که باید از نظر کمی و کیفی مورد حمایت قرار گیرند.
نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسالمی با اعتقاد 
به اینکه نقاط ضعف شرکت های دانش بنیان باید با کمک خود آنها احصا 

شود، خاطرنشان کرد: متخصصین و فعاالن حوزه دانش بنیان ها می توانند 
ساختارها  برخی  اصالح  برای  را  اسالمی  شورای  مجلس  قانون گذاران 

رهنمون کرده و برای تقویت نقاط قوت یاری کنند.
آزاد افزود: الزم است دولت سیزدهم که همواره نسبت به محرومیت و 
تمرکززدایی از مراکز استان تالش کرده از همه بخش های شهرستان 
حمایت ویژه کند و شرکت های فعال و پویا در سطوح شهرستانی بدون 
آنکه نیاز به حضور و تداوم فعالیت در مراکز استان داشته باشند راه رشد و 

شکوفایی اقتصادی و فنی دست یابند.

نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در 
مجلس خبر داد:

طرح قانون جهش 
 تولید دانش بنیان
در آستانه تصویب

آزاد  را  قاچاق   ۴۲00 ارز  گفت:  شهرضا  امام جمعه 
است  مجبور  دولت  دلیل  همین  به  کرد  فراوان  و 
آیت اهلل  آورد؛  وجود  به  اقتصاد  در  جدی  اصالحات 
رئیسی این جرئت را به خودش داده که این اصالحات 

انجام شود.
دولت مجبور به انجام اصالحات اقتصادی 

در کشور است
حجت االسالم سید نعمت اله صالح، امام جمعه شهرضا 
به  اشاره  با  این شهرستان  نمازجمعه  در خطبه های 
در  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  اقتصادی  مسائل 
و  داریم  قرار  دشمن  با  اقتصادی  بزرگ  یک جنگ 
بعد از اینکه دولت سیزدهم مسئولیت را قبول کرد، 
یک دولت مردمی و انقالبی بر سرکار آمد که یکی از 
مهم ترین وظایف این دولت اصالح اقتصاد این کشور 

است.

وی با بیان اینکه نیاز به یک بصیرت اقتصادی داریم تا 
دشمن از این وضعیت سوءاستفاده نکند، افزود: مسائل 
اقتصادی همیشه جزو سخت ترین مسائل بوده است، 

اقتصاد و معیشت یک جامعه بسیار پیچیده است.
زود  نباید  اقتصادی  مسائل  در  اینکه  بیان  با  صالح 
قضاوت کرد و دشمن در مسائل اقتصادی خیلی جدی 
معیشت  و  اقتصاد  که  جامعه ای  گفت:  می کند،  کار 

خوب نداشته باشد، ستون فقراتش شکسته است.
امام جمعه شهرضا با تأکید بر اینکه نباید تسلیم تبلیغات 
سوء دشمن شویم، بیان کرد: دولت سیزدهم کشوری 
را تحویل گرفت که در بدترین شرایط اقتصادی بود، 
تورم  و  بود  باالیی  بسیار  رقم  بودجه کشور  کسری 
باالی ۶0 درصد بود و پولی که برای کاالهای اساسی 
اختصاص داده بودند در ۴ ماه اول سال خرج شده بود.

وی ادامه داد: دولت در طول چند ماه گذشته قدم های 

بسیار اساسی در مسائل اقتصادی کشور برداشته و 
بسیاری از بدهی ها را پرداخت و نرخ تورم را کاهش 

داده و صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کرده است.
در  جدی  جراحی  یک  به  اینکه  بر  تأکید  با  صالح 
مسائل اقتصادی نیازمندیم، عنوان کرد: در دولت های 
قبل کارهایی شد که اصل و اساس آن اشتباه بود، 
اختصاص ارز ۴۲00 تومانی اشتباه بود، این ارز جیب 
قاچاقچی، رانت خوار و دالل را پر کرد و هیچ نفعی 

برای اقتصاد کشور و مردم نداشت.
را  قاچاق  ارز  این  اینکه  بیان  با  شهرضا  امام جمعه 
آزاد و فراوان کرد به همین دلیل دولت مجبور است 
اصالحات جدی در اقتصاد به وجود آورد، خاطرنشان 
کرد: آیت اهلل رئیسی این جرئت را به خودش داده که 
است  انتظار  دولت  از  اما  شود  انجام  اصالحات  این 

بیشتر مردم را آگاه کند.

سید مجتبی شریفیان اعالم کرد:

دستگیری دو باند قاچاق چوب و زغال در آران و بیدگل

حجت االسالم سید نعمت اله صالح:

دولت مجبور به انجام اصالحات اقتصادی در کشور است

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان:

هزینه در حوزه فرهنگ و هنر، نوعی سرمایه گذاری است

فرماندار تیران و کرون: 

نهضت مدرسه سازی کمبود محیط آموزشی را به حداقل رسانده است

و  کار  تعاون  اداره  همکاری  با 
نائین  شهرستان  اجتماعی  رفاه 
تولیدی،  واحدهای  مشارکت  و 
از  نفر   ۱70 از  تجلیل  همایش 

کارگران نمونه برگزار شد.
کارگران  از  تجلیل  بزرگ  همایش 
نمونه واحدهای اقتصادی با حضور 
دیگر  و  فرماندار  مردم،  نماینده 
مسئوالن شهرستان و جمع کثیری 
از کارگران در نائین برگزار شد. در 

این مراسم  الهام آزاد نماینده مردم 
اسالمی  شورای  مجلس  در  نایین 
گفت: کارگران با تالش شبانه روزی 
رونق  و  توسعه  در  مهمی  نقش 
در  کارگران  دارند.  کشور  در  تولید 
واقع، تالش گران عرصه اقتصادی 
هستند و کشور را به سمت پیشرفت 
بر  باید  می دهند،  سوق  تعالی  و 
بوسه  کارگران  پینه بسته  دستان 
بیان کرد: جامعه کارگری  زد. وی 

جمهوری  به  قشرها  وفادارترین  از 
مهم  جایگاه  هستند،  اسالمی 
توسعه  و  پیشرفت  در  را  کارگران 
کشور و جایگاه آنها را به خوبی نشان 
می دهد. وی افزود: کارگران موتور 
متحرکه نظام و انقالب اند و از جان 
کشور  توسعه  راه  در  خود  و جسم 
مسئوالن  و  مردم  می گذارند،  مایه 
باید قدردان قشر تالش گر کارگر در 

عرصه های اقتصادی باشند.

کارگران و توسعه و رونق تولید

همایش تجلیل از ۱۷۰ نفر از کارگران نمونه نائین برگزار شد

فرماندار خوانسار با بیان اینکه گردشگر داریم، اما سرمایه گذار نداریم، گفت: بنابراین آمادگی 
واردشدن بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های گردشگری را 

داریم. این سرمایه گذاری جواب می دهد و بخش خصوصی ضرر نخواهد کرد.
عباسعلی علی خاصی درباره مهم ترین مشکالت و ظرفیت های شهرستان خوانسار، اظهار 
کرد: مشکِل نبود کمربندی خوانسار از ۱0 سال پیش وجود داشته است و پروژه ای تحت 
عنوان دامنه - خوانسار، گلپایگان - خمین که یک پروژه ملی تعریف شده است و از دامنه 
تا 5 کیلومتری خوانسار نسبتاً عملیاتی شده، اما بخش دیگر آن در گلپایگان و خمین 
اجرا شده است. از 5 ماه پیش که مشکالت احداث کمربندی خوانسار را بررسی کرده ایم 
نبود این کمربندی موجب تصادفات مرگبار شده است و این مشکل را با جدیت دنبال 
کردیم و با سفر استانی استاندار و بازدید ایشان از این پروژه مصوبات خوبی برای آن در 

نظر گرفته شد.
وی افزود: اکنون پیمانکار پروژِه کمربندِی خوانسار با وجودی که هنوز پول خود را دریافت 
نکرده کار خود را آغاز کرده است و در سفر آتی رئیس جمهور به این دلیل که این پروژه 
یک پروژه ملی است و بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته، اعتبار خوبی برای اتمام 
آن در نظر گرفته شده است که اگر مشکل خاصی پیش نیاید به احتمال قوی تا شهریورماه 

می توانیم پروژه کمربندی خوانسار را به بهره برداری برسانیم.
فرماندار خوانسار تصریح کرد: برای اتمام کامل پروژه کمربندی خوانسار به ۲00 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است، اما به شکل موقت کمربندی مربوط به بخش خوانسار را با تأمین 
مالی که در نظر گرفتیم به بهره برداری خواهیم رساند و آن قسمتی از کمربندی که در 
گلپایگان و خمین قرار گرفته است مربوط به شهرستان خوانسار نمی شود و تا شهریور 
می توانیم این مهم را محقق کنیم که در این صورت اجازه تردد ماشین های سنگین را 

نمی دهیم.
علی خاصی، ادامه داد: اکنون یک مصوبه در شورای ترافیک شهرستان خوانسار داده ایم 
که ماشین های سنگین دیگر حق زدن گازوئیل در پمپ بنزین های داخل شهر را ندارند و 

به تدریج این مشکل را حل خواهیم کرد تا جان شهروندان به خطر نیفتد.

• از لحاظ علمی مشکِل فنی سد باغکل ثابت نشده است
وی درباره خبرهایی مبنی بر وجود مشکل فنی در سد باغکل خوانسار، گفت: هنوز از لحاظ 
علمی کسی نتوانسته وجود مشکل فنی در این سد را ثابت کند، اما به هرحال مقداری آب 
در حال هدررفتن است و چون پیمانکار این سد قرارگاه خاتم االنبیا بوده و استاندار هم قول 
مشخص شدن تکلیف این سد را داده است کارشناسان اداره آب منطقه ای و نماینده ای از 
طرف شهرستان به همراه پیمانکار مطالعات دقیق و علمی روی سد باغکل انجام می دهند 
و اگر واقعاً به این نتیجه رسیدند که سد مشکل دارد و مشکل آن با فالن طرح عمرانی 

حل می شود بودجه خاصی را برای حل مشکل آن اختصاص خواهیم داد.
فرماندار خوانسار افزود: البته آِب هدررفت سد باغکل به رودخانه ای که در وسط شهر وجود 
دارد می ریزد و سفره های آب زیرزمینی را تغذیه می کند و در کل به طور کامل این آب 

هدر نمی رود.
علی خاصی با بیان اینکه دو سال است که پیمانکار پروژه ساخت تصفیه خانه را تعطیل 
کرده بود و در حال حاضر با پیمانکار اتمام حجت شده که یا کار را ادامه دهد و یا پروژه از 
او طبق ماده ۴۶ گرفته می شود، اظهار کرد: اکنون این تصفیه خانه فعال است، اما ظرفیتی 
که در حال کار است ظرفیت نهایی آن نیست و تکمیل آن به ۴0 تا 50 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد که در سفر رئیس جمهور تحقق آن در اولویت شهرستان است. این موارد تا 

دو ماه آینده به روال خود باز می گردد.

• مشکل پیگیری نشدن برخی مصوبات را نداریم
وی گفت: پیگیری نشدن برخی مصوباِت مربوط به خوانسار در اصفهان مربوط به قبل بود 
و اکنون چنین مشکلی را نداریم چراکه در سفرهای شهرستانِی استاندار با تشکیل کارگروه 
تمام مسائل شهرستاِن موردنظر، احصا و این مشکالت در معاونت های مختلف بررسی و 
اولویت بندی می شود، سپس در جلسات شورای اداری مصوبه هایی خواهیم داشت که این 
مصوبات الزم االجرا است. این مصوبات یک هفته بعد به تمام دستگاه ها ابالغ می شود که 
مسئول پیگیری آن فرمانداری است و درباره تصفیه خانه مجری آن اداره آب و فاضالب 

است و نظارت بر اجرای مصوبات بر عهده فرمانداری خواهد بود.

• ۳۰ مصوبه، حاصِل سفر استاندار به خوانسار
فرماندار خوانسار ادامه داد: اکنون نزدیک ۳0 مصوبه حاصل از سفر استاندار اصفهان 
به شهرستان را داریم که این مصوبات تاریخ دارد که برای تاریخ های آن در فرمانداری 
کارگروهی تشکیل داده ایم و برای استانداری مشخص می کنیم که کدام پروژه اجرایی 
یا قفل شده است که استاندار دستور الزم را در این باره می دهد. مصوبات در سامانه 
مخصوص به خود ثبت می شود و در سفر آینده رئیس جمهور متناسب با هر مصوبه 

اعتباری برای آن تخصیص می یابد.

• نبوِد زیرساخت های گردشگری
علی خاصی از مهم ترین مشکالت شهرستان خوانسار را نبود زیرساخت های گردشگری 
و  مردم  و  است  گردشگری  متنوع  ظرفیت های  داری  خوانسار  افزود:  و  کرد  عنوان 
گردشگران زیبایی های آن را با شهرهای اروپایی قیاس می کنند. در چند روِز تعطیالت، 
گردشگراِن زیادی به شهرستان خوانسار سفر کردند که به دلیل نبود زیرساخت های الزم 

توان پذیرایی و اسکان این گردشگران را نداشتیم. به همین دلیل مجبور شدیم از فضای 
پارک ها و ورزشگاه ها برای اسکان مسافران استفاده کنیم.

بخش  کمک  با  می توانیم  را  خوانسار  گردشگری  زیرساخت های  کرد:  تصریح  وی 
خصوصی ایجاد کنیم، نمی توانیم جلوی مردم را برای سفر به خوانسار بگیریم و ایجاد این 
زیرساخت ها مطالبه مردمی است. زیبایی هایی که خداوند به خوانسار داده است بی شمار 
است و باید زیرساخت های گردشگری آن آماده شود. مجموعه شهرستان این آمادگی را 
دارد که تمام امور مربوط به ایجاد این زیرساخت ها را برای بخش خصوصی تسهیل کند و 

حتی زمین موردنیاز برای دادن به بخش خصوصی را در اختیار داریم.
فرماندار خوانسار با بیان اینکه گردشگر داریم، اما سرمایه گذار نداریم، گفت: بنابراین آمادگی 
واردشدن بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های گردشگری را 
داریم. این سرمایه گذاری جواب می دهد و بخش خصوصی ضرر نخواهد کرد. ظرفیت های 
بوم گردی در خوانسار زیاد است و زمین موردنیاز را برای احداث هتل در درجه بندی های 

متفاوت داریم.

• رونق گردشگری موجب کاهش مهاجرت از خوانسار می شود
علی خاصی خاطرنشان کرد: در حال حاضر آماِر مهاجرت از شهرستان خوانسار باال است 
که در صورت ایجاد زیرساخت های الزم برای گردشگری و اشتغال زایی برای جوانان، نرخ 

مهاجرت کاهش قابل مالحظه ای پیدا می کند.
وی گفت: دشت الله های واژگون و پارک سرچشمه از جمله جاذبه های گردشگری 
شهرستان است. همچنین روستاهایی داریم که دارای جاذبه های گردشگری گوناگون 
و دارای قدمت تاریخی زیادی هستند. برای مثال یکی از روستاهای شهرستان خوانسار 
قدمت 7 هزارساله دارد. خانه های بوم گردی زیبا در قوچان و ارَژنَک داریم که ظرفیت های 

این روستاها مغفول مانده اند.

• متمرکز نبودن شماره های اضطراری در خوانسار
نبودن  متمرکز  شهرستان  در  موجود  مشکالت  از  یکی  افزود:  خوانسار  فرماندار 
در  شماره ها  این  که  طوری  به  است،  شهرستان  داخل  در  اضطراری  شماره های 
متمرکز  اصفهان  در   ... و  آتش نشانی  شماره  مثال  برای  متمرکز هستند.  اصفهان 
هستند. مردم نارضایتی زیادی در این باره دارند و خواهان رفع این مشکل هستند.

علی خاصی گفت: مردم خوانسار عالقه زیادی به »روِز خوانسار« که ۲0 اردیبهشت 
است، دارند که اوج شکوفایی طبیعت در خوانسار است از قدیم مردم خوانسار به 
این روز حساسیت زیادی دارند، به همین دلیل به اشکال مختلف روِز خوانسار را 

پاس می دارند.

فرماندار خوانسار:

خوانسار پذیرای سرمایه گذاران بخش خصوصی است
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As announced by a provin-
cial official, 20 idle mines 
are planned to be revived in 
Hamedan province by the end 
of the current Iranian calendar 
year (March 2023).
Ahmad Shanian, the head of 
the province’s Industry, Min-
ing and Trade Department, 
said that these mines have 
become idle due to some 
problems related to financial 
issues and investor, as well as 
environmental issues and ma-

chinery problems, so through 
follow-up measures and hold-
ing expert meetings to remove 
the existing problems, they 
will be reactivated.
Previously, the natural, geo-
graphical and industrial ca-
pacities of the region were 
not considered for the im-
plementation of the projects, 
but now the establishment of 
mining and production units 
is subject to fulfilling all legal 
conditions and criteria, he 

said, adding, so the province’s 
industry and mining plan was 
prepared, and attracting the 
investors and launching the 
projects will be based on it.
According to the data released 
by Iranian Mines and Mining 
Industries Development and 
Renovation Organization (IM-
IDRO), 453 idle small-scale 
mines have been revived 
throughout the country in the 
previous Iranian calendar year 
(ended on March 20).

Based on the IMIDRO data, 
the revived mines in the previ-
ous year created jobs for over 
3,000 people and increased 
the country’s mineral output 
by 22.5 million tons.
The total number of revived 
mines has reached 852 since 
the launch of the Industry, 
Mining and Trade Ministry’s 
program for reviving small 
mines across the country, in 
late March 2019. The revived 
mines in this program have 
created job opportunities for 
over 13,000 people in the 
mentioned period.
The most important goal of 
this program, which is being 
implemented by IMIDRO, is to 
activate the country’s mines, 
which will result in increased 
production and employment, 
especially in deprived areas.
Back in December 2021, Reza 
Azimi, who directs the min-
istry’s program for reviving 
and developing small mines, 
had mentioned concluding 
37 memorandums of under-
standing (MOU) for invest-
ment, and scientific-research 
cooperation with knowl-
edge-based companies, as 
well as the introduction of 124 
projects to Mining Investment 
Insurance Corporation for re-
ceiving facilities, and the sup-
port and coaching of knowl-
edge-based companies and 
startups as other measures 
taken under the framework of 
the mentioned program.

As reported, IMIDRO is con-
ducting the program with the 
aim of providing feedstock for 
mineral industries, increasing 
production and completing 
the mining industry’s product 
chain, and developing and 
creating sustainable employ-
ment.
Following this program, so 
far various small-scale mines 
including chromite, manga-
nese, hematite, dolomite, iron 
ore, copper, and construction 
stone mines have been sur-
veyed by monitoring and di-
agnosing the problems of the 
mines and providing solutions 
for resolving their issues.
Over the past few years with 
new resilient economy strat-
egies coming into play, the 
mining sector has become a 
major point of focus for the 
Iranian government and vari-
ous organizations and bodies 
active in this sector have been 
tasked to implement new pro-
grams for boosting this sector.
As a major state-owned hold-
ing company active in the 
mining sector in the country, 
IMIDRO has been playing a 
significant part in the men-
tioned planning.
The organization has been 
implementing several new 
programs in all the main fields 
of the mining industry includ-
ing exploration, machinery 
development, extraction and 
also reviving the country’s idle 
mines.

20 idle mines to be revived 
in Hamedan province by next March

Leader: Syria now 
looked upon as a 
power despite ravag-
es of war
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
said Sunday despite the devasta-
tion done to Syria by years-long 
war, the country is now looked 
upon as a major power.
“Today, Syria is not the same Syria 
that it was before the war, although 
the devastation was not there at 
that time, but now Syria enjoys a 
higher degree of respect and credit 
and all countries look upon it as a 
power,” Ayatollah Khamenei told 
Syria’s visiting President Bashar 
al-Assad during his second trip to 
Tehran, Press TV reported.

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

Mora’s visit to Tehran 
meant to keep Vienna 
talks alive
The EU’s negotiator to the Vienna 
talks, Enrique Mora, is due in Teh-
ran on Tuesday to perhaps break 
the gridlock in the paused negoti-
ations, paving the way for the re-
moval of sanctions and the return 
of the United States to the JCPOA.
Iran Daily has discussed this issue 
with Mostafa Khoshcheshm, an 
expert and analyst on international 
affairs.

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

Colonialism has had 
lasting, severe con-
sequences
Imperialism, neo-imperialism, and 
colonialism are often used inter-
changeably to signify, broadly, the 
domination of one territory by an-
other. Merriam-Webster dictionary 
defines colonialism as “domina-
tion of a people or area by a for-
eign state or nation; the practice 
of extending and maintaining a na-
tion’s political and economic con-
trol over another people or area.” 
In modern times, colonialism is 
“sometimes considered to encom-
pass non-state forms of influence 
and domination, as by corporate or 
religious entities, in general use it 
is more typically understood as an 
extension of state power.” Imperi-
alism in recent times, contrary to 
its classical meaning of an empire 
and imperial rule, connotes “west-
ern hegemony in Africa and Asia 
from the 18th through the 20th 
centuries and with the spreading 
cultural influence of the United 
States, via cultural imperialism, 
media imperialism, and economic 
imperialism.” Curiously, Merri-
am-Webster has no definition for 
neo-imperialism!

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

Everybody Now Looks 
at Syria as a Power
Syrian President Bashar Assad met 
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei and 
President Ebrahim Raisi here on 
Sunday, marking his second trip to 
major wartime ally Iran since a war 
on Syria erupted in 2011.
They praised the strong ties be-
tween their nations and vowed to 
boost relations further. Assad left 
Tehran for Damascus later on Sun-
day.

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

Iran Calls for Imme-
diate Ceasefire in 
Ukraine War
Foreign Minister Hussein Amir-Ab-
dollahian said here Sunday Iran 
is against war anywhere in the 
world, underscoring diplomacy 
as the sole way out of the crisis in 
Ukraine.
“We oppose war in Ukraine as we 
do in Yemen, Afghanistan, Syr-
ia, Iraq or any other place in the 
world,” he told a joint press con-
ference with his Polish counterpart 
Zbigniew Rau.

Iran inks 8 MOUs, 
deals with Latin 
American coun-
tries in oil, agri-
culture sectors
During a visit of Iranian Oil 
Minister Javad Oji to Latin 
America, four memorandums 
of understanding (MOUs) and 
two deals in the field of oil, as 
well as two MOUs in the field 
of agriculture were signed, 
Shana reported.
Oji headed a delegation to 
some South and Central Amer-
ican countries, including Vene-
zuela and Nicaragua, last week 
to pursue the government’s 
new policies on energy diplo-
macy.
Development of cooperation in 
oil and gas fields, upgrading 
and modernization of refiner-
ies and utilization of refinery 
capacities, training of man-
power and expertise in oil, gas 
and petrochemical industries, 
export of engineering servic-
es and technology transfer 
and development of export 
markets of crude oil, gas con-
densate and oil products were 
among the topics covered in 
the agreements.
During this visit the official had 
numerous meetings with offi-
cials of these countries, during 
which the above-mentioned 
memorandums and deals were 
signed.
The Iranian minister met with 
Nicolas Maduro, Venezuelan 
President, and the country’s oil 
and foreign affairs ministers, 
head of the Venezuelan nation-
al oil company, and other sen-
ior officials from this country.
During his visit to Nicaragua, 
Oji also met with President 
Daniel Ortega and the coun-
try’s National Assembly Pres-
ident Gustavo Porras Cortés.
The Iranian delegation at-
tended the Joint Economic 
Committee meeting of the two 
countries in which they held 
talks with Nicaraguan min-
isters of energy and mines, 
industry, development and 
commerce, finance and public 
credit, as well as agriculture 
and forestry to discuss mutual 
cooperation.
Oji also traveled to Havan to 
meet with Cuban President 
Miguel Díaz-Canel and discuss 
expansion of economic ties.
During the meeting with Di-
az-Canel, the two sides also 
signed two MOUs to expand 
cooperation between the two 
countries in various economic 
sectors including energy and 
agriculture.
In his visit to Cuba, Oji also 
met with the country’s Deputy 
Prime Minister Ricardo Cabri-
sas Ruiz and discussed ways 
for the two countries to work 
together in the energy sector.
Oji also visited some oil fa-
cilities in South and Central 
America.

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

P a l e s t i n i a n s 
Pledge to ‘Open 
Gates of Hell’ to 
Z i o n i s t s
Palestinian resistance groups 
have warned that the Israeli 
assassination of any of their 
leaders would trigger an 
“earthquake in the region” and 
“open the gates of hell” to the 
occupying regime.
The warning came in response 
to reports the Zionist regime 
was contemplating assassi-
nating Hamas leader in the 
Gaza Strip Yahya Sinwar.

Iran’s export of sponge iron increased 
25 percent in the past Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 20), from 
its preceding year, Iranian Mines and 
Mining Industries Development and 
Renovation Organization (IMIDRO) has 
announced.
The IMIDRO’s data put the country’s 
sponge iron export at 1.055 million 
tons in 1400, and at 843,000 tons in 
1399.

Direct reduced iron (DRI), also called 
sponge iron, is produced from the di-
rect reduction of iron ore (in the form 
of lumps, pellets, or fines) into iron by 
a reducing gas or elemental carbon 
produced from natural gas or coal. 
Many ores are suitable for direct re-
duction.
While Iran is fighting the U.S. severe 
sanctions on its economy, and the 
country’s different industrial and eco-

nomic sectors have been affected by 
the limitations and difficulties caused 
by the sanctions condition, the coun-
try’s mining sector is moving forward 
noticeably, overcoming such barriers.
Among the mining sector’s different 
products, sponge iron is an outstand-
ing example, as the production of this 
item is rising more and more in the 
country.
Iranian Mines and Mining Industries 
Development and Renovation Organi-
zation (IMIDRO), Iran’s largest metals 
and mining holding, has stated that 
one of the most important reasons 
for the increase in sponge iron pro-
duction in Iran is the establishment of 
new sponge iron plants, adding that 
in recent years, with its new strategy 
and with the participation of the private 
sector, the organization has been able 
to launch several projects to produce 
sponge iron.
Meanwhile, in last July, IMIDRO re-
ported that Iran’s Mines and Metals 
Company (MME) has established Chi-
na’s first gas-based sponge iron pro-
duction unit using the Persian Direct 
Reduction (PERED) technology.
“As the world’s first manufacturer of 
gas-based sponge iron, Iran is now 
transferring the technology to the 
world’s biggest steel producer”, IMID-

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

Annual sponge iron export rises 25%

Iran’s Trade Promotion Organization 
(TPO) has held a trade diplomacy 
training course in Tehran in collabora-
tion with the International Trade Centre 
and the country’s Ministry of Foreign 
Affairs, the TPO portal reported on Sat-
urday.
The opening ceremony of the course 
was attended by senior officials in-
cluding French Ambassador to Iran 
Philippe Thiebaud, Senior Advisor to 
Deputy Foreign Minister for Legal and 
International Affairs Jalaledin Alavi 

Sabzevari, and TPO’s Deputy Head 
for Export Markets Development Ah-
mad-Reza Alaei Tabatabaei.
Speaking at the ceremony, Thiebaud 
referred to the European Union’s de-
sire to develop trade relations with 
Iran based on mutual interests, and 
said: “Currently, EU and Iran trade has 
reached a significant level.”
“Last year, about 20 percent of Iran’s 
imports came from the European Un-
ion, and the volume of trade between 
the two sides increased to about five 

billion euros,” he said.
If other non-union countries are add-
ed to this list, trade between Iran with 
European countries reaches about 5.5 
billion euros, he added.
Alaei Tabatabaei for his part considered 
the activities defined in the framework 
of this course important, and referring 
to the serious determination of the 
Trade Promotion Organization in this 
regard, called for the flexibility of this 
project to cover the needs of the private 
sector as much as possible.

TPO holds training course on trade diplomacy
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Root vegetables have long been enjoyed 
as a delicious part of a healthy diet.
Defined as an edible plant that grows 
underground, potatoes, carrots and on-
ions are a few common examples that 
most are familiar with.
However, there are many other types — 
each with a distinct set of nutrients and 
health benefits.
Here are the some healthiest root vege-
tables to add to your diet.
1. Onions
Onions are popular root vegetables, 
serving as a staple ingredient in many 
cuisines.
They’re high in fiber, vitamin C and an-
tioxidants (1). 
Antioxidants are compounds that can 
protect your cells against oxidative dam-
age and help prevent disease (2Trusted 
Source, 3Trusted Source).
Research shows that eating onions may 
be associated with a wide array of health 
benefits.
For instance, one study found that eat-
ing 3.5 ounces (100 grams) of raw on-
ions per day significantly reduced blood 
sugar levels in people with diabetes 
(4Trusted Source).
What’s more, other research observed 
that onions may possess powerful an-
ticancer properties, with observational 
studies linking a higher intake of this 
root vegetable to a lower risk of com-
mon types of cancer (5Trusted Source, 
6Trusted Source).
2. Sweet Potatoes
Sweet potatoes are vibrant and delicious 
root vegetables that are highly nutritious 
and jam-packed with health benefits.
They’re rich in fiber, vitamin C, manga-
nese and vitamin A and a good source 
of several antioxidants — including 
beta-carotene, chlorogenic acid and an-
thocyanins (7, 8, 9Trusted Source).
A review of three studies showed that 
eating 4 grams of white sweet potato 
extract each day for 12 weeks improved 
blood sugar control in people with dia-
betes (10Trusted Source).
Due to their vitamin A content, some 
studies suggest that this root vegetable 
may also improve immune function, 
protect against vision loss and support 
skin health (11Trusted Source, 12Trust-
ed Source, 13Trusted Source).
3. Turnips
Turnips are a delicious root vegetable 
and have been cultivated for centuries.
They have an impressive nutrient pro-

file, being a great source of vitamin C, 
fiber, manganese and potassium (14).
Adding vitamin C to your diet can help 
boost your immunity, with one study 
noting that getting enough of this vi-
tamin could help reduce symptoms 
and shorten the severity of respiratory 
infections, such as the common cold 
(15Trusted Source).
Additionally, studies show that consum-
ing more cruciferous vegetables, such 
as turnips, may be associated with a 
lower risk of stomach, breast, colorec-
tal and lung cancer (16Trusted Source, 
17Trusted Source, 18Trusted Source, 
19Trusted Source).
4. Ginger
Ginger is a flowering plant from China 
that is closely related to other root vege-
tables like turmeric.
It’s loaded with antioxidants, including 
a specific compound called gingerol, 
which has been associated with a 
long list of health benefits (20Trusted 
Source).
One study in 1,278 pregnant women 
found that ginger was effective at re-
ducing nausea and morning sickness 
(21Trusted Source).

It may also decrease pain and inflam-
mation, with other research showing 
that ginger extract could help relieve 
menstrual pain and reduce symptoms 
in people with osteoarthritis (22Trusted 
Source, 23Trusted Source, 24Trusted 
Source).
5. Beets
Beets are one of the most nutritious root 
vegetables available, packing a good 
amount of fiber, folate and manganese 
into each serving (25).
They’re also high in nitrates, which are 
beneficial plant compounds that can 
help dilate your blood vessels, potential-
ly lowering blood pressure and improv-
ing heart health (26Trusted Source).
Studies also show that eating beets 
may improve exercise performance 
and increase blood flow to your brain 
(27Trusted Source, 28Trusted Source, 
29Trusted Source).
6. Garlic
Garlic is a root vegetable that belongs to 
the Allium genus and is closely related 
to onions, leeks, chives and shallots.
Each serving of garlic boasts a good 
amount of several important nutrients, 
including manganese, vitamin B6 and 

vitamin C (32).
Studies have found that garlic can pro-
mote heart health by lowering blood 
pressure and levels of total cholesterol 
and triglycerides (34Trusted Source, 
35Trusted Source, 36Trusted Source).
7. Radishes
Radishes may be small, but they man-
age to pack a punch when it comes to 
nutrition.
They’re low in carbs and calories yet 
contain a good amount of fiber and vi-
tamin C (39).
Radishes also have antifungal prop-
erties and have been effective against 
several types of fungus in test-tube 
and animal studies (40Trusted Source, 
41Trusted Source).
Not only that, but one rat study found 
that the leaves of the radish plant 
may protect against stomach ulcers 
(42Trusted Source).
8. Carrots
As one of the most well-known root 
vegetables, carrots also top the charts 
as one of the most nutritious.
They’re brimming with vitamins A and 
K, as well as the important antioxidant 
beta-carotene (47, 48Trusted Source).

Other research shows that a higher in-
take of carotenoids, such as beta-car-
otene, may be associated with a lower 
risk of certain types of cancer, including 
breast, prostate and stomach cancer 
(51Trusted Source, 52Trusted Source, 
53Trusted Source).
9. Celeriac
Also known as celery root, celeriac is a 
highly versatile and delicious root vege-
table that’s easy to cook and enjoy.
It contains a hearty dose of vitamin C 
and phosphorus and is also an excellent 
source of vitamin K.
Vitamin K is an essential nutrient, neces-
sary for proper blood clotting (57Trust-
ed Source).
The Bottom Line
Plenty of nutritious and delicious root 
vegetables exist — each with a unique 
set of health benefits.
From reducing oxidative stress to pre-
venting chronic disease, adding a serv-
ing or two of root vegetables to your 
daily diet can be incredibly beneficial.
For best results, combine these tasty 
root vegetables with a variety of other 
nutrient-rich ingredients to help opti-
mize your diet and your health.
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Saeid Armaghani has been 
reportedly shortlisted for Iran 
national basketball team hot-
seat.
The 60-year-old coach, who 
currently lives in Hungary, is 
a candidate to replace Mostafa 
Hashemi.
Armaghani headed Iran in 

2001/2 and has also worked in 
Hungarian clubs Vasas SC and 
Óbudai Kaszások.
Iran are second in Group D 
of the 2023 FIBA Basketball 
World Cup qualification.
The Persians are scheduled to 
meet Kazakhstan and Syria on 
July 1 and 4 respectively.

Armaghani shortlist-
ed for Iran basketball 

hotseat

Lebanon holds piv-
otal elections
Lebanese expatriates headed to 
polling stations on Friday and 
Sunday across the world to 
cast their votes in parliamenta-
ry elections projected to main-
tain the current political array.  
The second phase of the Out 
of Country Voting in the parlia-
mentary elections started Sun-
day in 48 countries, with the 
participation of 194,348 Leb-
anese expatriates, according 
to the official Lebanese news 
agency. The first phase of the 
elections was held on Friday in 
nine Arab countries and in Iran.

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

Syrian President 
Assad visits Iran, 
meets Leader
Ayatollah Khamenei says Syria 
has won international war
Syrian President Bashar al-As-
sad made an unannounced 
visit to Iran on Sunday morn-
ing and met with Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei and Pres-
ident Ebrahim Raisi.
This is the second time that 
Assad visits Tehran since the 
beginning of the war in Syria 
in 2011.
According to the Leader’s of-
fice, Ayatollah Khamenei told 
Assad, who was accompanied 
by a high-ranking delegation, 
that Syria has “won an interna-
tional war”.

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

Israel plans 4,000 
new settler units 
Defying international law once 
again, Israeli occupation au-
thorities plan to build around 
four thousand new settlement 
units in two areas across the 
occupied Palestinian West 
Bank. 
The regime’s announcement 
of approving the planning and 
building of 3,988 settler units 
has alarmed human rights 
organizations and the interna-
tional community; not for the 
first time.

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

Russian deputy PM 
to visit Iran soon
Alexander Valentinovich No-
vak, Russia’s Deputy Prime 
Minister, will visit Tehran soon 
to hold talks with Iran’s First 
Vice-President Mohammad 
Mokhber, Iranian Deputy For-
eign Minister for Economic 
Diplomacy Mehdi Safari an-
nounced on Saturday.
Safari didn’t say when the 
Russian deputy prime minis-
ter, who is also the head of the 
Iran-Russia Joint Economic 
Committee, will be visiting Teh-
ran.
According to Safari, Novak will 
meet with Mokhber to discuss 
oil, gas, and financial coopera-
tion between Tehran and Mos-
cow.
He made the comments during 
a meeting of the Iranian For-
eign Ministry’s headquarters 
for foreign economic relations 
coordination.
The Iranian Ambassador to 
Moscow, Kazem Jalali, also 
attended the conference, which 
centered on the Iran-Russia 
Joint Economic Committee.
In January 2022, the Iranian 
president traveled to Russia 
and met with Russian Presi-
dent Vladimir Putin.
Tehran praised the visit as pro-
ductive, with President Raisi 
calling it as a watershed mo-
ment in bilateral ties.

In the latest ranking of the world’s 
largest economies by the International 
Monetary Fund (IMF), Iran is ranked 
20th and stands higher than many Eu-
ropean countries such as Poland, the 
Netherlands, Argentina, Switzerland, 
Belgium, and Austria. As IRNA report-
ed on Sunday, the mentioned ranking 
has been based on the gross domestic 
product (GDP) per capita adjusted by 
purchasing power parity (PPP) in 2021.
According to the international organiza-
tion, the value of Iran’s GDP per capita 
when adjusted by PPP was $1.436 tril-
lion in 2021. Based on the mentioned 
data, despite being subjected to harsh 
sanctions over the past few years Iran’s 
economy is reported to be larger than 
173 countries in the mentioned year. 
Countries such as Egypt, Thailand, 
Pakistan, the Netherlands, Argentina, 
South Africa, the UAE, Switzerland, Bel-
gium, Sweden, Austria, Norway, Portu-
gal, Greece, Finland, Oman, and Kuwait 
had smaller economies than Iran in 
2021. The International Monetary Fund 
predicts that Iran’s GDP, based on pur-
chasing power index, will increase by 

$137 billion in 2022 to $1.573 trillion.
According to the IMF report, China was 
the world’s largest economy in terms 
of purchasing power in 2021, and the 
United States was ranked second in 
this regard. China’s GDP in 2021 was 
estimated at $27.206 trillion, which is 
much higher than the U.S.’s $22.997 
trillion. In its latest World Economic 
Outlook report titled “War sets back 
global recovery” IMF revised up its 
projection of Iran’s real GDP growth in 
2022 to three percent from its previous 
report in which the figure was two per-
cent. The increase in Iran’s economic 
growth came as the entity modified 
its forecasts of the global economic 
growth from 4.4 percent in its previous 
report published in January to 3.6 per-
cent; the fund expects the global econ-
omy to follow the same modest growth 
and settle at 3.6 percent in 2023, as 
well. Based on the IMF data, despite 
the sanctions and the negative impact 
of the pandemic, the Iranian economy 
is going to outperform many countries 
both in the region and across the world 
in 2022.

Iran becomes world’s 20th 
largest economy despite U.S. sanctions

A market analyst believes that the Ira-
nian stock exchange market can grow 
by 30 percent by the end of the current 
Iranian calendar year (March 20, 2023).
In an interview with IRNA on Sunday, 
Ahmad Eshtiaqi pointed to the growth of 
the stock market index and the factors 
affecting it and said: “It seems that the 
shares of companies still have room for 
growth and according to the forecasts, 
the stock market can grow by about 30 
percent by the end of the year, but this 
growth will be gradual and slow.”
The analyst noted that the sharehold-
ers’ interest in the capital market over 
the past few years has been due to the 
value of companies’ stock, so when the 
shares still have room to grow, the mar-
ket index will grow as well.
Global prices, an influential factor in 

stock market
The capital market expert further men-
tioned another factor influencing the 
rise of the stock market index and con-
tinued: “World prices rose sharply after 
the Russia and Ukraine war and oil pric-
es reached more than $100, and this 
has affected the performance of some 
companies to some extent.”
He stated that in addition to the crude 
oil prices, the prices of petrochemical 
products and metals like copper, zinc, 
and other commodities have risen.
Given that the stock market is com-
modity-based, therefore, the shares 
of the companies and refineries also 
experience significant growth in value, 
he said.
In addition to the above-mentioned fac-
tors, the offering of the shares of major 

Iranian car companies namely Iran Kho-
dro and Saipa also helped to stimulate 
the growth in the capital market.
Market outlook in current year
Asked about his view on the trend of 
the market in the current year, Eshtia-
qi said: “According to the forecasts, it 
seems that the stock market index will 
reach the range of 1.8 million points by 
the end of 1401.”
According to him, most of the market 
growth will occur by the end of the 
fourth Iranian calendar month of Tir 
(July 22) and will experience a growth 
of about 20 percent by that point.
“If the nuclear deal is revived, we will 
see good days in the capital market 
and other parallel markets will not have 
much luck in comparison to the stock 
market,” he added.

TEDPIX climbs 
9,000 points on 
Sunday

 TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange 
(TSE), rose 9,150 points to 1.552 million on Sunday.
As reported, over 11.411 billion securities worth 59.384 
trillion rials (about $212.8 million) were traded at the 
TSE.
The first market’s index rose 7,977 points, and the sec-
ond market’s index gained 14,481 points.
TEDPIX rose 145,000 points (10.5 percent) in the past 

Iranian month Farvardin, the first month of the Iranian 
calendar year (March 21-April 20).
Head of Securities and Exchange Organization (SEO) 
Majid Eshqi has said 25 new major companies are ready 
to offer their shares at the country’s stock exchange.
“Many initial public offerings (IPOs) are going to be 
made in the near future, and now about 25 companies 
are ready to enter the market,” Eshqi told IRNA.

“Over the last six months, we have been preparing ini-
tial offerings in accordance with market conditions and 
the balanced entry of liquidity into the market. Currently, 
Tehran Stock Exchange and Iran Fara Bourse (IFB) offi-
cials and experts have made the necessary plans so that 
the initial public offerings can be made in accordance 
with the best conditions for capital to enter the market,” 
he explained.

Stock market can grow 
30% by March 2023: 
expert

Some Healthiest Root Vegetables
Source: https://www.
healthline.com/nutrition/
root-vegetables#TOC_TI-
TLE_HDR_15
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رئیـس اتحادیه صنف فروشـندگان 
و تعمیرکننـدگان تلفـن همـراه 
اصفهـان با اشـاره به تأثیر سیاسـت 
ممنوعیـت واردات گوشـی های 
بـاالی ۶۰۰ دالر، گفـت: در حـال 
حاضـر موبایـل در بـازار نسـبت به 
قبـل از عیـد بیـن ۵ تـا ۱۵ درصـد 
و بعضـًا تـا ۲۰ درصـد گـران شـده 

اسـت.
حسـن میرشمشـیری در گفت وگو 
بـا ایسـنا دربـاره نوسـانات قیمـت 
از  بعـد  به ویـژه  همـراه  تلفـن 
و  آیفـون  واردات  ممنوعیـت 
گوشـی های بـاالی ۶۰۰ دالر، 
اظهـار کـرد: خوشـبختانه کمبـود 
موبایـل در بـازار نداریـم و مـا یکی 
از مشـاغلی هسـتیم کـه صددرصد 
واردات گوشـی در آن به صـورت 
قانونـی انجـام می شـود و کاالی 
غیرقانونـی در بـازار موجود نیسـت 
و تمـام گوشـی ها بایـد رجیسـتری 

شـود.
وی افـزود: گوشـی تلفن همـراه در 
سـطح عرضـه بـه فراوانـی موجود 
اسـت، امـا متاسـفانه ممنوعیـت 
واردات آیفون و گوشـی های باالی 
۶۰۰ دالر، موجـب جهـش قیمـت 
بـاالی موبایل در بازار شـده اسـت.

رئیـس اتحادیه صنف فروشـندگان 
و تعمیرکننـدگان تلفـن همـراه 
اصفهـان تأکید کـرد: گوشـی های 
آیفـون بعـد از ممنوعیـت واردات 
بین ۱۵ تا ۲۰ درصـد افزایش قیمت 
داشـته کـه البتـه ایـن افزایـش به 
دلیـل جـو روانـی بـازار اسـت کـه 
این شـرایط موجب شـده تـا برخی 
یـا اصـٌا خریـد نکننـد و یـا ناچـار 

بـه خریـد گوشـی بـا هزینه هـای 
بـاال شـوند.

وی بـا بیـان اینکـه قیمـت موبایل 
همـواره بـا نوسـانات نـرخ دالر 
همراه اسـت، گفـت: افزایش قیمت 
موبایل هـای مدل بـاال بـر افزایش 
قیمت گوشـی های مـدل پایین اثر 
گذاشـته و ایـن دسـته از گوشـی ها 

نیـز در بـازار گران شـده اسـت.
میرشمشـیری تصریح کرد: در حال 
حاضـر موبایـل در بـازار نسـبت به 
قبـل از عیـد بیـن ۵ تـا ۱۵ درصـد 
و بعضـًا تـا ۲۰ درصـد گـران شـده 
اسـت، البته ایـن افزایش بـه مدل و 

برند هـر گوشـی بسـتگی دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بابـت هـر 
گوشـی تلفن همراه که وارد کشـور 
می شـود تمـام حقـوق گمرکـی، 

عـوارض و مالیـات آن پرداخـت 
می شـود، به عنـوان مثـال بـرای 
گوشـی برنـد آیفـون بیـن ۴ تـا ۶ 
میلیـون تومـان حقـوق گمرکـی 
پرداخت می شود و شـاید ممنوعیت 
از  ایـن گوشـی ناشـی  واردات 

سیاسـت خاصـی باشـد.
رئیـس اتحادیه صنف فروشـندگان 
و تعمیرکننـدگان تلفـن همـراه 
اصفهـان تأکیـد کـرد: زمانـی کـه 
حقـوق گمرکـی موبایـل پرداخـت 
می شـود نبایـد سیاسـت ممنوعیت 
واردات اعمـال شـود تـا شـاهد این 
نوسـان قیمـت در بـازار باشـیم، 
چراکـه بـا اعمـال ایـن سیاسـت 
کم کم بـه سـمت و سـوی واردات 
مسـافری  مبـادی  از  گوشـی 
می شـویم که این از حیطـه کنترلی 

اصنـاف خـارج می شـود و واردات 
گوشـی از این مبادی ممکن اسـت 
دیگـر خدمـات گارانتـی نداشـته 

باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه نوسـانات نـرخ 
گوشـی موجـب کاهش خریـداران 
البتـه  داد:  توضیـح  می شـود، 
افـرادی کـه گوشـی های پرچـم 
دار همچـون آیفـون و ... را خریـد 
می کننـد همیشـه خریدار ایـن برند 
هسـتند، اما افزایش قیمت گوشـی 
بر بـازار تاثیر گذاشـته و خریـداران 
گوشـی های گـران قیمـت نسـبت 
به گذشـته کمتر مـدل موبایل های 
خـود را بـه روز و یـا بـه اصطـاح 

آپدیـت می کننـد.
میرشمشیری به گوشـی های ارزان 
قیمت اشـاره کرد و گفت: برندهای 

سامسـونگ، شـیامی، هـووآوی، 
نوکیـا و ... بعضـاً گوشـی های ارزان 

قیمـت در بـازار دارند.
وی بـا پیـش بینـی بـازار موبایـل، 
گفت: اگر قانون ممنوعیـت واردات 
دالر   ۶۰۰ بـاالی  گوشـی های 
اجرایـی شـود، ایـن کاال همچنـان 
در بـازار بـه سـمت افزایـش قیمت 
خواهـد رفـت، اما اگـر در سیاسـتی 
بـا توجه بـه اینکـه حقـوق گمرکی 
موبایـل پرداخت می شـود می توان 
بـازار را به سـمت ثبات قیمـت برد.

وی دربـاره افزایـش قیمـت لـوازم 
جانبـی موبایـل نیـز، اظهـار کـرد: 
لوازم جانبـی موبایـل تنـوع زیادی 
دارد، بـه همیـن دلیـل قیمت هـای 
آن مختلف اسـت، همچنین قیمت 
شـارژر و هندفیـری نیـز براسـاس 
نرخ دالر و نوسـانات آن است، البته 
برخـی از ایـن دسـته محصـوالت 
همچون کابل، هدشـارژ و ... اکنون 
در ایران بـا گارانتی تولید می شـود.

رئیـس اتحادیه صنف فروشـندگان 
و تعمیرکننـدگان تلفـن همـراه 
اصفهـان بـه خریـداران گوشـی 
موبایـل توصیـه کـرد کـه در زمان 
خریـد گوشـی دقـت کنند کـه کاال 
دارای خدمـات پـس از فـروش در 
اسـتان باشـد و در زمان خرید حتمًا 

فاکتـور خریـد دریافـت کننـد.
وی ادامه داد: ما تمام شـرکت هایی 
کـه در اصفهـان فعالیـت دارنـد را 
موظـف بـه داشـتن مرکـز ارائـه 
خدمـات در اصفهـان کرده ایـم تـا 
شـهروندان در زمـان مشـکل در 
سـریع ترین زمان ممکن از خدمات 

گارانتـی اسـتفاده کننـد. 
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اسماعیل قربانی مدیر مخابرات منطقه اصفهان با اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان دیدار و گفتگو کرد. 
اسماعیل قربانی در این دیدار با اشاره به مشترکات کاری این سازمان با مجموعه مخابرات گفت: همکاری با این 
سازمان به عنوان متولی صنف رایانه و فناوری اطاعات و ارتباطات استان، می تواند نقش مهمی در گسترش بازار 

it و ict، افزایش هم افزایی با بخش خصوصی و توسعه خدمات مخابراتی ایفا کند.
کاظم آیت اللهی رئیس سازمان صنفی رایانه ای اصفهان نیز در این دیدار، بر تعامل سازنده این سازمان با مخابرات 

در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطاعات در استان تاکید کرد.
• درباره سازمان نظام صنفی رایانه ای و تاریخچه آن

سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بزرگ ترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات، از تیرماه 
سال ۱38۴ بر اساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار و آیین نامه مصوب هیئت وزیران  فعالیت خود را 

آغاز کرده است.
هدف و مأموریت این سازمان، تنظیم مناسبات بخش خصوصی و دولت در حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات و 

مشارکت مؤثر در ساماندهی امور تجاری رایانه ای است.
سازمان نظام صنفی رایانه ای پیش از سال ۱38۴، در قالب انجمن شرکت های انفورماتیک از سال ۱373 فعال 

بوده است. تا به امروز سازمان نظام صنفی رایانه ای در 3۰ استان کشور تشکیل شده است.
در حال حاضر سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان حافظ منافع بخش خصوصی، به عنوان بازوی مشورتی دولت 

و حاکمیت در سطوح کان و سیاست گذار حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات، نقش و جایگاه تعیین کننده ای دارد.
ارتباط مستمر و تنگاتنگ مدیران این سازمان از یک سو با فعاالن خصوصی حوزه رایانه و از سوی دیگر با بدنه 
دولت طی سال های اخیر موجب شده، تا ضمن به روزآوری قوانین ICT، بخش خصوصی بتواند ضمن حل 

مشکات تجاری خود، در اتخاذ تصمیم های دولت در حوزه فاوا تأثیرگذار باشد.
• اعضای سازمان چه کسانی هستند؟

طبق قانون مجلس و مصوبه هیئت وزیران، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فناوری اطاعات و 
ارتباطات شامل شرکت ها، فروشگاه ها، مشاوران و کارشناسان این حوزه باید عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای 

باشند.
• درباره ساختار سازمان نظام صنفی رایانه ای

هر یک از نظام های استانی سازمان نظام صنفی رایانه ای، هر سه سال یکبار بر اساس اصول دموکراسی با برگزاری 
مجمع و انتخابات، هیئت مدیره ای متشکل از ۶ الی ۲۶ نفر را شکل می دهند و فعالیت صنفی خود را آغاز می کنند.

با شکل گیری هیئت مدیره های استانی، انتخابات شورای مرکزی میان کل استان ها برگزار می شود تا در نهایت 
سه نفر از برگزیدگان صنف از کل کشور به شخص رئیس جمهور برای اخذ حکم ریاست سازمان معرفی شوند و 
رئیس جمهور بر اساس صاحدید، یک نفر را به عنوان رئیس سازمان انتخاب خواهد کرد. در حقیقت سازمان نظام 

صنفی رایانه ای جزو معدود تشکل های مردم نهاد است که رئیس آن را رئیس جمهور انتخاب می کند. 

دیدار مدیر مخابرات اصفهان با اعضای سازمان نظام صنفی رایانه  های استان برگزار شد: 

ict و it نقش مهم این همکاری در گسترش بازار

معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتانداری 
اصفهـان گفـت: اسـتحکام فعالیت هـای 
دولـت، گـواه حرکت شـفاف دولت اسـت، 
بنابرایـن بایـد روشـن بینانه و واقع بینانـه از 
عملکـرد دولـت دفـاع کـرد، چـون دولـت 

نیـازی بـه دفـاع کورکورانـه نـدارد.
محمدرضـا جان نثـاری در جلسـه شـورای 
اداری اسـتان کـه بـا دسـتور کار توسـعه 
اقتصـاد دانش بنیـان و برنامه ریـزی بـرای 
تحقـق شـعار سـال در مجمـع کارآفرینی 
شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار 
شـد، بـا اشـاره بـه اتفاقـات هشـت سـال 
گذشـته در حـوزه معیشـت مـردم، اظهـار 
کرد: همـه دیدیم هشـت سـال پیـش چه 
وضعیتی پیـش آمد و کشـور چقـدر معطل 
شـد، چه قدر سـرمایه ها بر باد رفـت و چقدر 

مـا تحقیر شـدیم.
وی بـا بیـان اینکـه می دانیـم دولـت قبـل 
چه کـرد و این دولـت چه چیـزی را تحویل 
گرفـت، خاطرنشـان کـرد: یادمـان نرفتـه 
که زمانـی کرونـا 7۰۰ فوتی داشـت و کادر 
بهداشـت و درمان برای گرفتـن تجهیزات 
اولیـه بـه دولـت قبـل التمـاس می کردند، 

یادمان اسـت چه تعـدادی از نبـود امکانات 
شهید شـدند و چه تعدادی از مردم در مسیر 

این بیمـاری تلف شـدند.
معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتانداری 
اصفهـان افزود: دولـت قبلی چـه ذخیره ای 
از خود بـر جای گذاشـت؟ حاال یـک اتفاق 
خیلی سـاده در بخـش آرد صنـف و صنعت 
در کشـور می افتـد و ببینید چـه غوغایی به 
راه می افتـد؛ بمانـد که کاش می شـد دهان 
بـاز کـرد و ایـن آدم هایـی را که پشـت این 
غوغـای ماکارونـی قـرار دارد را افشـا کرد، 
این هـا اسپانسـرهای چـه کسـی بودند که 
وضـع فعلـی را بـه وجـود آوردنـد، این هـا 
مارهای خفته ای هسـتند که آفتابـی بر آنها 
تابیـده اسـت و حـاال زهرپاشـی می کنند.

جان نثـاری بـا اعتقـاد بـه اینکـه منتقـدان 
تحمـل فعالیـت دولـت انقابـی را ندارند، 
تصریـح کـرد: آنچـه مـا می بینیـم شـبیه 
جنـگ احـزاب اسـت کـه هـر کس بـا هر 
چـه در دسـت دارد می زنـد، و دراین بیـن 
متأسـفانه خودی هـا هـم می زننـد؛ مثـل 
اینکـه بـرای برخی فحـش دادن بـه دولت 
قربت الی اهلل اسـت، انـگار که هـر کس به 

دنبـال قرب الهی اسـت باید انتقـاد تندی از 
عملکـرد این دولـت انجـام دهد؛ امـا »این 
تذهبـون؟« بگذاریـد آرامـش در کشـور 

برقـرار شـود.
وی بـا اعتقاد بـه اینکـه داد و بیدادهـا برای 
پـا گذاشـتن روی ُدم هـای دراز یـک عـده 
اسـت، گفـت: ایـن ُدم فسـاد و رانت و سـو 
اسـتفاده اسـت؛ همین می شـود که اصاح 
اقتصـادی برای عـده ای گـران تمام شـده 
اسـت؛ اسـتحکام فعالیت های دولـت، گواه 
حرکـت شـفاف دولت اسـت؛ روشـن بینانه 
و واقع بینانـه نـگاه و از عملکـرد دولـت 
دفاع کنیـد، چـون دولـت نیـازی بـه دفاع 

کورکورانـه نـدارد.
معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتانداری 
اصفهـان مسـئله آب را موردتوجه قـرارداد 
و گفـت: ببینید کـه دولت همین مقـدار کم 
آب را چطـور برنامه ریـزی می کنـد تا همه 
از آن بهره ببرند؛ بنابراین اقدامـات دولت را 

توجیـه و بـرای دیگـران توضیـح دهید.
جان نثـاری بـا تاکید بـر اینکه بانیـان وضع 
موجـود باعـث خلـق ارز ۴۲۰۰ در کشـور 
شـدند، تصریح کـرد: ایـن نهایـت پررویی 

اسـت آدم هایـی کـه ایـن وضعیـت را بـه 
وجود آورده انـد و اقتصاد را فشـل کرده اند و 
باعث وبانـی رانت و فسـاد هسـتند و ذخایر 
مملکـت را به بـاد داده اند، اکنـون انتقاد هم 

می کننـد و طلبکار هسـتند.
وی اضافـه کـرد: هرکسـی می بینـد کـه 
در اطرافـش حـرف ناحقـی زده می شـود، 
بایـد بـرای روشن سـازی محیـط اطـراف 
خـود تـاش کنـد، دراین بیـن دسـتگاه ها 
 نیـز بایـد توضیـح دهنـد و بـا مـردم

سخن بگویند.
معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتانداری 
اصفهـان بـا اعـام اینکـه ارز ترجیحـی از 
قانـون بودجه حـذف شـده و قرار اسـت در 
اقتصاد کشـور نیز حذف شـود، خاطرنشان 
کـرد: بـه دنبـال ایـن تصمیـم رانـت و 
فسـادهای گوناگـون نیـز حذف می شـود؛ 
بایـد دراین بیـن تاش کنیـم که بـه مردم 
آسـیب کمتری وارد شـود، باید توجه کنیم 
کـه عـده ای می خواهنـد از ایـن موضـوع 
کوهـی روبـه روی مـا بسـازند دراین بیـن 
در اسـتان اصفهـان قرارگاهی بـا محوریت 
همـه شهرسـتان ها تشـکیل خواهد شـد. 

معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان:

دولت نیازی به دفاع کورکورانه ندارد

رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه اصفهان:

موبایل ۵ تا ۲۰ درصد گران شده است 

وی افزود: این تجهیز با افزایش ضریب توان و جبران توان راکتیو، از اعمال 
جریمه های سنگین در قبوض برق شرکت فوالد مبارکه جلوگیری می کند. 
در حقیقت SVC با جبران عدم تعادل و تقارن توان مصرفی و حذف 
هارمونیک های جریان تولیدی کوره های قوس الکتریکی، تأثیر بسیاری 
بر پارامترهای کیفیت توان دارد که این عامل خود باعث کاهش نرخ خرابی 
دیگر تجهیزات مانند ادوات الکترونیک قدرت، اینورترها، تجهیزات حساس و 

موتورها و کابل ها می شود.
طباطبائیان خاطرنشان کرد: با کاهش نوسانات ولتاژ و پایدارسازی آن، از 
تغییرات پی درپی تپ در تپ چنجرها جلوگیری می شود که در نتیجه طول 
عمر مفید تپ چنجرهای ترانسفورماتورها که تجهیزات حساس و گران قیمتی 

هستند افزایش می یابد.

• راه اندازی موفقیت آمیز SCV طی 2 سال فعالیت مداوم
احسان مهدوی منش رئیس توزیع برق شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد مبارکه اظهار کرد: در بهمن ماه ۱39۵ با وقوع فالت شدید بر روی 
شبکه برق فوالد مبارکه، برج های تایریستوری SVC-B دچار آسیب دیدگی 
شدیدی شد که متأسفانه شرکت سازنده یعنی زیمنس آلمان نیز به علت اعمال 

تحریم های ظالمانه از تأمین تجهیزات و تعمیر این SVC خودداری کرد.
وی افزود: باتوجه به تصمیم مدیریت فوالد مبارکه و باتوجه به قیمت بسیار 
زیاد پیشنهادی توسط سایر شرکت های خارجی، تأمین قطعات، رفع عیب و 

راه اندازی این پلنت به متخصصین داخلی شرکت سپرده شد.
رئیس توزیع برق شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با تاش و همت 
متخصصین واحد توزیع برق و با کمک دفاتر فنی تعمیرات و تولید ناحیه 
انرژی و سیاالت، واحد خرید و بومی سازی و با بهره گیری از توان شرکت های 
دانش بنیان داخلی تجهیزات آسیب دیده مهندسی معکوس و بومی سازی گردید 
و نقشه های مربوطه بازطراحی و شبیه سازی و نهایتًا فرایند دمونتاژ و مونتاژ 

تجهیزات برنامه ریزی و اجرایی شد.
وی در پایان اذعان داشت: علی رغم تکنولوژی پیشرفته این تجهیز، کلیه 
مراحل آزمایش، پیش راه اندازی و راه اندازی با صرفه جویی بیش از ۱7۰ 
هزار یورو، با موفقیت انجام گرفت و پس از ۲ سال فعالیت مداوم، در تاریخ ۱7 

فروردین SVC ،۱۴۰۱ ۶3 کیلوولت B با موفقیت راه اندازی شد.

• بومی سازی 37 قطعه یدکی باتکیه بر دانش متخصصان
خداداد امینی، تکنسین قطعات یدکی واحد توزیع برق شرکت فوالد مبارکه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: قطعات یدکی جبران سازهای استاتیک 
واحد توزیع برق شامل ۶7 قطعه است که در طول سه سال پس از شناسایی 
توانمندی سازندگان داخلی، 37 قطعه یدکی توسط متخصصان توانمند کشور 
عزیزمان بومی سازی و ساخته شد. این قطعات پس از مونتاژ بر روی تجهیز 
SVC B واحد توزیع برق در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ با تاش همکاران واحد 

توزیع برق در مدار شبکه سراسری برق کشور قرار گرفت.
وی افزود: ازجمله مهم ترین مزایای این تجهیز باید به مواردی همچون بهبود 
ضریب توان، فیلترکردن هارمونیک های نامطلوب، تنظیم ولتاژ باس مصرفی 
کوره ها در مقدار مبنا و کاهش فلیکرهای ولتاژ شبکه ناحیه فوالدسازی اشاره 

کرد.

بومی ســازی قطعات، تعمیر، آزمایش و بهره برداری 
 )SVCB( موفقیت آمیز از جبران ســاز توان راکتیو
فوالد مبارکه باتکیه بر دانش فنی متخصصین داخلی 
انجام شد. سید امیر طباطبائیان مدیر ناحیه انرژی و 
سیاالت شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد اظهار کرد: SVC تجهیزی بسیار مهم در حفظ 
کیفیت، توان و کاهش هزینه های انرژی الکتریکی در 
شــرکت های تولیدکننده فوالد است. با این تجهیز و 
جبران توان راکتیو مصرفی کوره های قوس الکتریکی 
با جلوگیری از افت ولتاژ و آزادسازی ظرفیت خطوط 
انتقال و ترانسفورماتورها، توان مصرفی کوره های قوس 
الکتریکی و در نتیجه تولید )حدود 10 درصد یا بیشتر( 

افزایش می یابد.

باتکیه بر دانش فنی متخصصین داخلی صورت گرفت؛

بومی سازی و بهره برداری 
 موفقیت آمیز از جبران ساز
توان راکتیو فوالد مبارکه

 گزارش خبری

سـیزدهمین کنگـره ملـی مهندسـی 
عمـران، ۲۰ تـا ۲۲ اردیبهشـت ماه بـه 
میزبانـی دانشـکده مهندسـی عمـران 
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان و به صورت 

مجـازی برگـزار می شـود.
سـیزدهمین کنگـره ملـی مهندسـی 
عمـران بسـتری بـرای ارائـه آخریـن 
فناورانـه  و  علمـی  دسـتاوردهای 
فعـاالن  و  دانشـگاهی  متخصصـان 
صنعت ساخت وسـاز )شـامل مشـاوران، 
پیمانـکاران و دیگـر ارائه دهنـدگان 

خدمـات مهندسـی( اسـت. 
به صـورت  کنگـره  افتتاحیـه  آییـن 
حضـوری و مجـازی از سـاعت 9 صبـح 
روز بیستم اردیبهشـت ماه در تاالر شهید 
فتوحی دانشـگاه صنعتی اصفهان انجام 
می شـود. همچنین در حاشـیه برگزاری 
این کنگره ملی سـه نشسـت تخصصی 
بـا حضـور نخبـگان و صاحب نظـران 

به صـورت مجـازی برگـزار می شـود.
نشسـت همگرایـی نخبـگان چهـار 
اسـتان مجـاور بـرای رفـع چالش هـای 
آب زاینـده رود در روز سه شـنبه - ۲۰ 
اردیبهشـت از سـاعت ۱۶:3۰ تـا ۱8:3۰ 
بـا حضـور جهانگیـر عابـدی کوپایـی، 
اسـتاد دانشـگاه صنعتـی اصفهـان؛ 
حمیدرضـا صفـوی، اسـتاد دانشـگاه 
صنعتـی اصفهان، حامـد یزدیان، اسـتاد 
دانشـگاه اصفهان؛ مهدی قمیشی، استاد 
دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز؛ روح اهلل 
فتاحی، اسـتاد دانشگاه شـهرکرد و علی 
طالبـی، دانشـگاه یـزد برگزار می شـود. 
عاقه منـدان به حضـور در این نشسـت 
تخصصـی می تواننـد از طریـق آدرس 
 https://nikan.iut.ac.ir/panel۱
از مطالـب این نشسـت برخوردار شـوند.

نشسـت دوم نیـز بـا موضـوع اهمیـت 
مدیریـت  سیسـتم  پیاده سـازی 
هزینه هـای  کاهـش  در  روسـازی 
نگهـداری جاده هـا در روز سه شـنبه 
- ۲۰ اردیبهشـت از سـاعت ۱8:3۰ تـا 
۲۰:3۰ بـا حضـور مهـدی نسـیمی فـر، 
دانشـگاه صنعتی اصفهان، نـادر صولتی 
فـرد، دانشـگاه ارومیـه، حمـزه ذاکـری، 
مدیـرکل دفتـر مطالعـات راهبـردی و 
اقتصـاد حمل ونقـل، سـازمان راهداری 
و حمل ونقـل جـاده ای، قربانـی نیـک، 
مشـاور  مهندسـین  دفتـر  معـاون 
آزمایشـگاه مکانیک خاک و امیر گل رو، 
اسـتادیار دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر از 
https://nikan.iut. طریـق آدرس
ac.ir/panel۲ در دسترس خواهد بود.

ایسـنا، نشسـت سـوم  بـه گـزارش 
نیـز بـا موضـوع رویکردهـای نویـن 
طراحـی روسـازی در روز چهارشـنبه، 
۲۱ اردیبهشـت ماه از سـاعت ۱8:3۰ 
تـا ۲۰:3۰ بـا حضـور سـید مهـدی 
ابطحـی، دانشـگاه صنعتـی اصفهـان؛ 
نادر طباطبایی، اسـتاد دانشـگاه صنعتی 
شـریف؛ فریـدون مقدس نـژاد، اسـتاد 
دانشـگاه صنعتی امیرکبیر؛ سید محمود 
مصباح نمینی، استادیار دانشگاه صنعتی 
امیرکبیـر؛ خیـراهلل خادمی، معـاون وزیر 
راه و شهرسـازی و مدیرعامـل شـرکت 
سـاخت و توسـعه زیربناهای حمل ونقل 
و  علیرضـا قـاری قـرآن، رئیـس مرکـز 
تحقیقـات راه، مسـکن و شهرسـازی 
برگـزار می شـود کـه از طریـق آدرس  
https://nikan.iut.ac.ir/pan-

پذیـرای  مجـازی  به صـورت   el۳
عاقه منـدان ایـن حـوزه اسـت.

عاوه بـر ایـن برنامـه ارائـه مقـاالت و 
برگـزاری ۶ کارگاه تخصصـی کنگـره 
طریـق  از  عمـران  مهندسـی  ملـی 
وب سـایت http://۱۳ncce.ir/ در 

دسـترس اسـت.
سـازه، زلزلـه، ژئوتکنیـک، راه وترابری، 
آب،  منابـع  مدیریـت  و  مهندسـی 
مهندسی آب و سـازه های هیدرولیکی، 
و  بندرهـا  سـواحل،  مهندسـی 
حمل ونقـل،  دریایـی،  سـازه های 
مهندسی و مدیریت سـاخت، مهندسی 
محیط زیسـت و سـایر زمینه هـا شـامل 
زیربخش های سنجش ازدور، تاب آوری 
زیرسـاخت ها، معمـاری و شهرسـازی، 
مدیریـت بحـران، پدافنـد غیرعامـل، 
اخـاق مهندسـی، مـواد و سـازه های 
هوشـمند، و ... از محورهـای موردبحث 

در ایـن کنگـره ملـی اسـت.

کنگره ملی مهندسی عمران 
در اصفهان

 ۲0 تا ۲۲ اردیبهشت ماه
برگزار خواهد شد؛

خبر اول
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 مریم محسنی  نشست بررسی دژمهرین )تپه اشرف( معرفی کننده 
تاریخ گمشده اصفهان با حضور سرپرست هیئت باستان شناسی تپه 

اشرف برگزار شد.
در این نشست که به همت کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و فرش 
برگزار شد، علیرضا جعفری زند سرپرست هیئت باستان شناسی تپه 
اشرف گفت: این تپه جزء محدود محوطه های باستانی است که دارای 

سند سیم و سرب بوده و در سال 1310 ثبت میراث ملی شده است.
وی وسعت اولیه این تپه را 12 هزار مترمربع بیان و تصریح کرد: در حدود 

7 هزار مترمربع این تپه ظرف سال های اخیر ازدست رفته است و آخرین 
ضربه این تپه مربوط به سال 1371 بود که موجب ازمیان رفتن بخشی 

از آثار آن شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات ضمن ابراز تأسف از شناخته 
نشدن اصفهان به عنوان مناطق باستانی ایران گفت: دلیل این امر 
قرارگرفتن آثار باستانی تحت االرضی مانند میدان نقش جهان در معرض 
دید بوده که موجب عدم توجه به آثار باستانی نهفته و باقی ماندن تاریخ 

اصفهان پیش از اسالم در پرده ای از ابهام شده است.

وی تپه اشرف را تنها تپه باقی مانده از کهن شهر باستانی اصفهان معرفی 
و تصریح کرد: بیشترین میزان تخریب این تپه مربوط به دهه پنجاه به 
بعد بوده است. سرپرست هیئت باستان شناسی تپه اشرف تاکید کرد: آغاز 
پیشینه اصفهان از میدان نقش جهان و مسجد جامع نیست و بخشی از 

تاریخ گمشده اصفهان در تپه اشرف نهفته است.
 جعفری زند در ادامه با بیان اینکه ضلع شمالی تپه که درحقیقت دژ 
مهرین است از اهمیت زیادی برخوردار بوده، به ارائه توضیحاتی در 

خصوص این تپه و ضرورت ادامه کاوش آن پرداخت.

نشست بررسی »دژمهرین« در اتاق بازرگانی 
استان اصفهان برگزار شد:

 تپه اشرف تنها تپه
باقی مانده از کهن شهر 

باستانی اصفهان
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 امین رضایی  برخی تولیدکنندگان ماکارونی کاالهای تولیدشـده در پاییز سـال 
۱۴۰۰ را بـا قیمت های تصویب شـده جدید بـه بازار عرضـه کرده اند.

در یک هفته گذشـته عرضه ماکارونی و روغـن خوراکی در بـازار مهم ترین موضوع 
سـفره مردم بوده اسـت زیرا با برخی تغییـرات در نحـوه عرضه و تولیـد، کاهش این 
محصـوالت در فروشـگاه ها نیـز دیـده می شـد، بـه همین دلیـل سـازمان حمایت 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اقدام به انتشـار ابالغیه ای مبنی بر افزایش قیمت 

ماکارونی در بسـته بندی های مختلـف کرد.
بـر اسـاس ایـن ابالغیـه کـه در ۱۲ اردیبهشـت ماه منتشـر شـد، سـازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننـدگان در نامه به معـاون صنایع عمومـی وزارت صمت 
اعالم کرد که با لحاظ آرد ۲۷ درصد سـبوس گیری شـده و طرح موضوع در جلسـه 
سـتاد تنظیم بازار، حداکثر قیمـت مصرف کننـده انواع ماکارونی رشـته ای سـاده با 
لحاظ مالیات بر ارزش افزوده ۵۰۰ گرمـی از ۶ هزار و ۳۰۰ تومان بـه ۱۷ هزار تومان، 
۷۰۰ گرمی از هشـت هزار و ۶۰۰ تومان به ۲۴ هـزار تومان و هزار گرمـی از ۱۲ هزار 

و ۵۰۰ تومـان به ۳۴ هـزار تومان تغییـر یافت اما ایـن پایان ماجـرا نبود.
با وجود افزایش قیمت ماکارونـی، همچنان تولیدکننـدگان در عرضه این محصول 
تسـریع ایجاد نکردنـد و باز هـم خلـل در روند توزیـع وجـود داشـت به طوری که با 
ایجاد فشـار روانی در بازار، قفسه های به سـرعت خالی و شـایعه کمبود آرد و کاهش 

تولید این محصول منتشـر شـد.

کمبـود آرد و افزایـش قیمـت ایـن کاالی اساسـی از مهم تریـن دالیلی اسـت که 
تولیدکننـدگان ماکارونـی بـرای کاهـش عرضـه از آن یـاد می کننـد کـه حاصـل 
بحران به وجـود آمده در روسـیه و اوکراین اسـت، زیرا ایـن دو کشـور از بزرگ ترین 

صادرکننـدگان آرد و گنـدم در جهـان محسـوب می شـدند.
در همیـن زمینه، یـک کارخانـه تولیدکننـده ماکارونی، محصـوالت تولیدشـده در 

مهرمـاه سـال ۱۴۰۰ خـود را با قیمـت جدیـد در بـازار عرضه کرده اسـت.
این روند حاکـی از آن اسـت کـه واردات آرد و گنـدم موردنیاز کشـور در هر مقطع 
زمانی تأمین شـده اسـت و هرگونه کاهش محصوالت در بازار، بـه دلیل تخلفاتی 
اسـت که تولیدکننـدگان در راسـتای منافـع و خواسـته های خود انجـام می دهند 
تا با ایجاد شـائبه کمبـود کاال و محصـوالت موردنیاز جامعه، سـفره مـردم را دچار 
مشـکل می کننـد. بـا وجـود همکاری هـای همه جانبـه مـردم بـا تولیدکنندگان 
محصـوالت ماکارونـی امـا مسـاعدتی از سـوی ایـن بخـش بـرای تأمیـن نیـاز 
مردم دیـده نمی شـود و انـگار منتظـر افزایش قیمـت بیـش از میزان ابالغ شـده 
هسـتند بنابراین الزم اسـت دسـتگاه های نظارتی وارد عمل شـده و با محتکرانی 
که موجـب برهم خـوردن نظـم بـازار و ایجـاد نگرانـی در اقشـار مختلـف جامعه 

می شـوند، برخـورد جـدی کنند.
•  مشکلی در تأمین آرد صنف و صنعت نداریم

معاون برنامه ریـزی و اقتصـادی وزارت جهاد کشـاورزی اصالح قیمت گنـدم و آرد 

را در بلندمدت به نفـع مردم دانسـت و گفـت: در تأمین سـهمیه آرد صنف و صنعت 
مشـکلی نداریم. محمد قربانـی در گفت وگـوی زنـده در برنامه میز اقتصـادی خبر 
۱۴ شـبکه یک، اعالم کرد: کمبود فعلی ماکارونـی در بازار موقتی و ناشـی از اعالم 
قیمـت جدید ۱۲ هـزار تومـان بابت هـر کیلوگـرم آرد سـهمیه ای صنـف و صنعت 

. ست ا
وی افزود: اصالح قیمـت و یا هر سیاسـت جدیدی که از سـوی دولت 

اتخاذ شود، پیامدهایی دارد و ممکن 
است اسـترس در 
مردم ایجـاد کند 
و ازایـن رو مردم، 

مـازاد بـر نیـاز 
خریـد  خـود 

. می کننـد

تورق برگ های تازه از بی انصافی در بازار

ماکارونی تولیدشده سال 1400 به قیمت 1401 فروخته می شود 

زندگی سالم 

• بدن را سم زدایی می کند
سـه نوع مختلف اشـک وجـود دارد:اشـک رفلکس، اشـک های پایـه ای و 
اشـک احساسـی. اشـک رفلکس، غبار و آلودگی مانند دود و گردوخاک را از 
چشم ها پاک می کند. اشـک های پایه ای چشـم های شـما را روان می کنند 
و از آنهـا محافظت می کنند. اشـک های احساسـی نیز مزایای زیـادی برای 
سـالمتی دارنـد. درحالی که اشـک های پایه حـاوی 98 درصد آب هسـتند، 
اشـک های احساسـی حاوی هورمون های اسـترس و سایر سـموم هستند.

• باعث خود تسکینی می شود
گریه یک راه حلـی بـرای خالی کـردن و تسـکین دادن خود اسـت. به گفته 
محققـان، گریه کـردن باعث فعال شـدن سیسـتم عصبـی پاراسـمپاتیک 
می شـود. سیسـتم عصبی پاراسـمپاتیک به هضم غذا و آرامش بدن کمک 
می کنـد. البته بایـد بدانیـد که اثـرات مثبـت ناشـی از گریـه کـردن فوری 
نمایـان نمی شـوند. چندیـن دقیقـه پـس از گریه طول می کشـد تـا متوجه 

نتایج مثبـت گریه شـوید.

• درد را کاهی می دهد
گریه کـردن بـه مـدت طوالنـی باعـث آزاد شـدن اکسی توسـین و اپیوئید 
اندوژن کـه با نام اندورفین نیز شـناخته می شـود، خواهد شـد. این مـواد آزاد 
شـده باعث کاهـش درد فیزیکـی و روحـی می شـوند. زمانی کـه اندورفین 
در بـدن آزاد می شـود بـدن ممکن اسـت بـه مرحله ای از بی حسـی برسـد. 
اکسی توسـین نیز به  ایجاد احسـاس آرامش و سـالمت بدن کمک می کند.

• خلق وخو را بهبود می بخشد
گریه، به خصوص گریه بلنـد، عالوه بر کاهـش درد، باعث بهبـود خلق وخو 
نیز می شـود. گریه بلنـد همراه بـا هق هـق می تواند باعث شـود کـه هوای 
خنک استشـمام کنید. تنفـس در هـوای خنک می توانـد به تنظیـم و حتی 
کاهـش دمای مغـز شـما کمـک کنـد. در نتیجـه، باعـث بهبـود خلق وخو 

خواهد شـد.

• باعث جلب توجه دیگران می شود
وقتی خیلـی ناراحت هسـتید، بـا گریـه می توانید به بقیـه بفهمانید کـه نیاز 
به حمایت و پشـتیبانی دارید. درسـت ماننـد دوران کودکی که بـا گریه نظر 
دیگران را جلـب می کردیم. اکثـر اوقات با ایـن کار توجه و حمایـت دیگران 

را جلب خواهیـد کرد.

• غم و اندوه را کاهش می دهد
سـوگواری یک فرایند اسـت که شـامل غم و اندوه، بی حسـی، گناه و خشم 
می باشـد. گریه در طـول دوران سـوگواری بسـیار مؤثر و مفید اسـت و حتی 

به شـما کمک می کند تـا با غـم ازدسـت دادن عزیزانتـان نیز کنـار بیایید.
هر شـخصی به روش مختلفی با سـوگواری کنـار می آیـد. درصورتی که به 
طور مداوم و زیـاد گریه می کنید و گریه باعـث ایجاد اختـالل در روند عادی 

زندگی شـما شـده، باید به تراپیسـت مراجعه کنید.

• باعث ایجاد تعادل احساسی و عاطفی می شود
گریـه تنهـا در واکنـش بـه غـم و انـدوه نیسـت، بلکـه گاهـی فـرد از فرط 
خوشـحالی یـا تـرس گریـه می کنـد. محققـان بـر ایـن باورنـد کـه گریه 

می توانـد بـه ایجـاد تعـادل احساسـی و عاطفـی فـرد کمـک کنـد.

• به نفس کشیدن کودک کمک می کند
نوزاد پـس از بیـرون آمـدن از رحـم، اولیـن کاری کـه می کند گریه اسـت. 
نوزادان اکسـیژن خـود را در داخل رحـم از طریق بندنـاف دریافت می کنند. 
هنگامی که نـوزاد به دنیـا می آید، خـودش باید بـا بینی نفس بکشـد. گریه 
اولیـن واکنش نـوزاد پـس از آمـدن بـه این دنیـا اسـت. گریـه همچنین به 
خارج شـدن هرگونـه مایـع اضافـه در ریه هـا، بینـی و دهـان نـوزاد کمـک 

می کنـد.

Source: https://www.healthline.com/health/
 benefits-of-crying#takeaway

 پژوهش هـای صورت گرفتـه نشـان 
می دهـد کـه همه سـاله در جهـان، 
بیـش از یـک میلیـون نفـر بـر اثـر 
حـوادث ناشـی از کار جـان خـود را از 
دسـت می دهنـد و عده بسـیاری دچار 

آسـیب های جـدی می شـوند.
حادثه شـغلی یـا حادثـه ناشـی از کار، 
به حادثـه ای گفته می شـود کـه حین 
انجام وظیفه شـغلی یا مرتبط بـا آن در 
داخل یا خارج از محل فعالیـت رخ داده 
و جراحت، بیمـاری، صدمه یـا فوت از 
جمله پیامدهـای آن به شـمار می رود.

طی سـال های گذشـته آمار حوادث و 
سـوانح ناشـی از کار در کشـور از وضع 
مطلوبـی برخـوردار نبوده و گهـگاه در 
برخی از سـال ها افزایش داشـته است.

برابر اعـالم نظر کارشناسـان، حوادث 
سـاختمانی بیش تریـن آمـار تلفـات 
نیـروی کار را بـه خود اختصـاص داده 
اسـت؛ به نحوی که بیـش از ۵۰ درصد 
حـوادث ناشـی از کار در کارگاه هـای 
سـاختمانی اتفـاق می افتـد و در وقوع 
بیـش از 8۰ درصد حـوادث کار، عامل 

انسـانی تأثیرگذار بوده اسـت.
این در حالی اسـت کـه برابر مـاده 9۵ 
قانـون کار، نظـارت مسـتمر بـر حوزه 
ایمنی کار بـر عهده کارفرمایان اسـت 
که باید شـرایط صیانت از کارگـران را 
به طور دقیق بررسـی کنند. گسـترش 
نظـارت بـر کارگاه هـای مشـمول 
قانـون کار، افزایـش حفاظـت فنـی و 
بهداشت کار و ارتقای ایمنی و سالمت 
شـغلی از جملـه اقدامـات وزارت کار 
در ایـن راسـتا از زمـان اسـتقرار دولت 

سـیزدهم بوده اسـت.

• 800 کارگـر؛ قربانی حوادث 
ساالنه ناشـی از کار

معاون وزیـر کار با بیان اینکه سـاالنه 
حدود 8۰۰ کارگر بر اثر حوادث ناشـی 
از کار در کشـور فـوت می کننـد، از 
انجـام اقدامـات گسـترده به منظـور 
بازمهندسـی حـوزه سـالمت شـغلی، 

ایمنـی و بهداشـت کار خبـر داد.
علـی حسـین رعیتـی فـرد - معـاون 
روابـط کار وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی - بـا بیـان اینکـه سـاالنه 
حـدود 8۰۰ کارگـر بـر اثـر حـوادث 
ناشـی از کار در کشـور فوت می کنند، 
می گویـد: در اوایـل اسـتقرار دولـت 
مردمی سـیزدهم، اقدامـات ارزنده ای 
در بازمهندسـی حوزه ایمنی و سالمت 
شـغلی مبتنی بـر تحول سـاختاری در 
سـطح کالن ملـی در حـوزه ایمنـی و 

بهداشـت کار شـکل گرفته اسـت.
وی می افزایـد: دراین خصـوص بـا 
همـکاری مجلس شـورای اسـالمی، 
 8۱ تصویـب مقاوله نامـه شـماره 
سـازمان بین المللـی کار بـا موضـوع 
»بازرسـی کار در صنعـت و تجـارت« 
و مقاوله نامـه شـماره ۱۵۵ بـا موضوع 
»ایمنی و بهداشـت شـغلی« به عنوان 
محورهـای راهبـردی کالن ارتقـای 
ایمنـی و سـالمت کار در سـطح ملی 

محقـق شـد.
بـه گفتـه رعیتـی فـرد، نتایـج ایـن 
اقدامـات در میان مـدت می توانـد 
ضامن شـکل گیری یک حرکت ملی 
و فرادستگاهی برای ایجاد و گسترش 
فرهنگ ایمنـی و بهداشـت کار پویا در 

کشـور باشـد.

• حـوادث کار را ضایعه بزرگی 
بـرای کارگـران و خانواده های 

نها آ
ابوالفضل اشـرف منصـوری - فعال 
حـوزه کار - در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
حـوادث کار را ضایعـه بزرگـی برای 
کارگران و خانواده های آنها دانسـته 
و می گوید: بـه دلیل تعـدد آماری در 
کشـور، آمـار حـوادث ناشـی از کار 
مشـخص نیسـت و به طـور معمول 
همه سـاله بـا حـوادث ناشـی از کار 

روبه رو هسـتیم.
ایـن  از  بخشـی  می گویـد:  وی 
موضـوع بـه ایـن دلیـل اسـت کـه 
و  اجرایـی  می خواهیـم ضوابـط 
الزامات را صرفـًا از طریق بازرسـان 
پیاده کنیم درحالی کـه در این زمینه 

بـا محدودیت هایی مواجه هسـتیم.
اشـرف منصوری بـر لـزوم افزایش 
تعـداد بازرسـان کار تاکیـد کـرده و 
معتقـد اسـت: افزایـش آگاهـی و 
رعایـت نـکات ایمنـی از سـوی 
نیروهـای کار موجـب کاهـش آمار 

حـوادث کار می شـود.
 به گفتـه این فعال حـوزه کار، بخش 
اعظمـی از حـوادث شـغلی بـه دلیل 
فقر آموزشـی و پایین بـودن فرهنگ 

ایمنـی کار صـورت می گیرد.
بر اسـاس مقاوله نامـه بازرسـی کار 
سـازمان بین المللـی کار، تمامـی 
کشـورهای عضـو سـازمان، بایـد 
نسـبت بـه برقـراری نظام بازرسـی 
کار در سـطح ملـی به ویـژه اجـرای 
مقاوله نامه بازرسـی کار اقـدام کنند.

به موجـب مقاوله نامه ۱۵۵ سـازمان 
جهانـی کار نیـز هـر کشـور عضـو 
رویه هـای  و  شـرایط  باتوجه بـه 
ملـی و بـا مشـورت بـا تشـکل های 
کارفرمایـی و کارگـری منتخـب، 
باید سیاسـت ملـی منسـجمی را در 
خصـوص ایمنی و بهداشـت شـغلی 
و محیـط کار تدویـن و اجـرا کنـد و 
بـه طـور دوره ای مـورد بازنگـری 

قـرار دهـد.
بـه اعتقـاد کارشناسـان، هـدف 
و  ایمنـی  مقـررات  اجـرای  از 
دسـتورالعمل های مربوط در محیط 
کار، ایجـاد محیطـی سـالم اسـت 
به نحوی که کارگران بـدون دغدغه 
خاطـر و نگرانـی از خطـرات بخش 
صنعـت بـه کار خـود ادامـه دهنـد.

مرگ در کمین کارگران!
800 کارگر؛ قربانی حوادث ساالنه ناشی از کار؛

مدیر منطقـه پنـج شـهرداری اصفهان 
گفـت: از سـال گذشـته پـروژه »تاریخ 
شـفاهی محالت« این منطقـه را دنبال 
کردیم تا حاصـل آن را در قالب کتاب در 

اختیـار همـگان قـرار دهیم.
احمـد رضایـی اظهـار کـرد: اعتقـاد به 
اینکه هویت هر شـهر و محل، در امتداد 
شـناختی اسـت که ما از تاریخ و گذشته 
آن داریـم و باعث شـده بـه فعالیت های 
گسترده اجتماعی، فرهنگی که در شرح 
خدمـات شـهرداری هـر منطقـه وجود 
داشـت، بـا رویکـردی جدیـد بپردازیـم 
و تاریـخ شـفاهی محـالت را در قالـب 
شناسـنامه ای بـرای شـهروندان تهیـه 

کنیـم.
وی ادامـه داد: گام نخسـت پـروژه 
»تاریـخ شـفاهی محـالت« در منطقه 
پنج، مصاحبـه با مؤثرتریـن و معتمدین 
محالت، سـالمندان، نخبگان و افرادی 
کـه اشـراف کاملـی نسـبت بـه تاریـخ 
محـدوده موردنظـر داشـتند و تـالش 
کردیـم در این مسـیر، هم آداب ورسـوم 
هـر محلـه هم رونـد توسـعه شـهری 
و شـاخص های دیگـر را مدنظـر قـرار 

بدهیـم.
مدیر منطقـه پنـج شـهرداری اصفهان 
افـزود: در تالش هسـتیم کتـاب تاریخ 
شـفاهی محـالت را کـه شـامل یـک 
کتـاب کلـی و در نوعـی دیگـر هشـت 
کتابچـه از هر محله و بعضـاً دو محله در 
یک کتابچـه اسـت را جهت دسترسـی 
شهروندان در اختیار سالن مطالعه شهید 
طاهری، سـالن مطالعه موسی بن جعفر، 
سالن مطالعه میرعماد و مراکز فرهنگی 
متناسب با تقاضای مخاطبان، در اختیار 

شـهروندان قـرار دهیم.
وی تصریـح کـرد: بـاور داریـم اگـر 
نوجوانان و جوانان گذشـته شهر و محل 
خـود را بداننـد حـس تعلق بیشـتری به 
آن پیدا می کننـد و این مسـئله از جمیع 
جهـات در رشـد سـطح کیفـی و کمـی 

شـهر و شـهروندان اثـر دارد.
رضایـی بـا بیـان اینکـه تصمیم گیری 
برای شـهر باید از دل مـردم و محالت 
آغـاز شـود، گفـت: وقتـی مـردم در 
طراحی شـهر سـهیم باشـند قطعـًا در 
اجـرای آن نیـز مشـارکت بیشـتری 

خواهنـد داشـت.
وی شـهر را دارای روح و کالبد دانسـت 
و تصریح کـرد: توجه به ایـن دو عنصر 
در توسعه شـهری، اهمیت پرداختن به 
تاریخ شفاهی و احیای رسـوم و آداب را 
بیش ازپیش عیـان خواهد کـرد و ما نیز 
تالش کردیـم در ایـن مجموعه کتاب 
و مستندها، آداب ورسـوم، خوراکی ها و 
مشـاغل مردم محـالت منطقـه پنج را 
که نسـل جدیـد تنهـا خاطـره ای از آن 

شـنیده اسـت را باز زنده سـازی کنیم.
به گـزارش ایمنا، تاریخ شـفاهی یکی از 
شـیوه های پژوهش در تاریخ اسـت که 
بـه شـرح و شناسـایی وقایـع، رویدادها 
و حـوادث تاریخـی بـر اسـاس دیده ها، 
شنیده ها و عملکرد شـاهدان، فاخران و 

فعـاالن آن ماجراها می پـردازد. 

آیین رونمایی از کتاب 
تاریخ شفاهی محالت 

منطقه پنج

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان 
مطرح کرد: 

خبر روز

ISFAHAN
N E W S برگزاری نمایشگاه 

دوچرخه های 
 توقیفی در

پل شهرستان

رئیس پلیس پیشگیری استان 
اصفهان خبر داد:

رئیس پلیس پیشگیری استان از برگزاری نمایشگاه دوچرخه های توقیفی به منظور 
شناسایی و ترخیص دوچرخه ها به مالکان آنها خبر داد.

سرهنگ عزیزاهلل سپهوند اظهار کرد: با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( مبنی بر بازگرداندن اموال کشف و توقیف شده به مالکان آنها، 
طرح برگزاری نمایشگاه دوچرخه های توقیفی در استان اصفهان اجرایی می شود.

وی افزود: در سال ۱۳99 و طی مالقات فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران با مقام معظم رهبری )مدظله العالی( دستور بازگرداندن موتورسیکلت های 
داخل پارکینگ ها به مردم از سوی وی صادر شد. رئیس پلیس پیشگیری استان 

اصفهان با بیان اینکه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( وسایل نقلیه موجود در 
پارکینگ ها را امانت در اختیار ناجا دانستند و به کوتاهی نکردن در نگهداری از 
آنها تاکید داشتند، ادامه داد: برابر آمار و اطالعات موجود در زمان این دستورالعمل 
بیش از یک هزار و ۱۰۰ دوچرخه بالصاحب و کشف شده در شهرستان اصفهان 
و توقفگاه های طرف قرارداد پلیس این فرماندهی وجود دارد. وی با اشاره به 
چگونگی بازگرداندن دوچرخه های توقیفی به صاحبان آنها، تصریح کرد: مدنظر 
است که با برپایی نمایشگاهی واقع در پل شهرستان اصفهان، دوچرخه های 
توقیفی بالصاحب و مکشوفه با رویکرد تسهیل در شناسایی و ترخیص دوچرخه ها 

به مالکان و متصرفان، در معرض دید عمومی قرار بگیرد.
سرهنگ سپهوند با بیان اینکه تحویل اموال مکشوفه به مالکان قانونی آنها در 
اولویت کاری پلیس قرار دارد، خاطرنشان کرد: این اقدام باهدف تحویل هرچه 
سریع تر اموال توقیفی به مردم، جلوگیری از ضرر و زیان اموال عمومی و انباشت 
دوچرخه های رسوبی و غیر رسوبی در توقفگاه، صیانت از اموال مردم، تسهیل در 
ترخیص آنها و ارتقا سرمایه اجتماعی پلیس اصفهان صورت می گیرد و از بیستم 
اردیبهشت ماه سال جاری در پل شهرستان اصفهان به مدت یک ماه برگزار 

می شود. 

گروه های جهادی نقشه محرومیت زدایی روستاها را تهیه کنند
استاندار اصفهان در جلسه قرارگاه محرومیت زدایی استان:

 

اسـتاندار اصفهان گفت: گروه هـای جهادی اسـتان اقدام بـه تهیه نقـش محرومیت زدایی از 
روسـتاها کنند. سـید رضا مرتضوی در جلسـه قرارگاه محرومیت زدایی اسـتان اظهار داشت: 
داده هـای اولیـه از محرومیت زدایـی روسـتاها باید تهیـه و با پیوسـت فرهنگـی، اجتماعی و 
شـود.  اسـتان  در  محرومیت زدایـی  نقشـه  تهیـه  بـه  اقـدام  اقتصـادی 
وی بـا بیان اینکـه تنهـا در لوای این نقشـه می تـوان اقـدام به ریشـه کنی فقـر و محرومیت 
در روسـتاها کـرد، افـزود: 9۳۵ روسـتا و آبـادی در اسـتان اصفهـان داریـم که با شناسـایی 

روسـتاهای محـروم در گام اول و اسـتفاده از ظرفیـت گروه هـای جهـادی، دسـتگاه های 
اجرایـی، مجموعـه قرارگاه هـا و سـپاه بایـد برای رفـع محرومیـت اقـدام کرد. 

اسـتاندار اصفهان با اشـاره به اینکه اکثـر داده ها موجود اسـت و بایـد در یک تعامل سـازنده 
نقشـه راه برای رفع محرومیت در روسـتا شـکل بگیرد، افزود: بـا اشـتغال زایی و رفع بیکاری 
از روسـتاها و توسـعه گردشـگری روسـتایی با ظرفیت های موجود از جمله منزل روسـتایی، 

زمین کشـاورزی و دامـداری باید بـرای رفع محرومیت گام برداشـت.
وی تشـکیل گروه هـای جهـادی در روسـتاها را از بدنه مردم روسـتا یـک راهکار دانسـت و 
گفـت: نیاز اسـت در ابتـدا در قالـب کارگـروه و کمیتـه ای از متخصصـان الگویی بـرای رفع 
محرومیت روسـتاها شـکل بگیرد و با اسـتفاده از ظرفیت فرمانـداری، بخشـداری، دهیاری 

و دیگـر بخش ها بـرای رفـع محرومیت بـه مرحلـه اجـرا در بیاید. 
مرتضوی خواسـتار تشـکیل نسـل چهـارم گروه هـای جهادی شـد و افـزود: تاکنـون آنچه 
مورد انتظار و مدنظـر مقام معظم رهبری در راسـتای رفـع محرومیت زدایی از روسـتاها بوده 

توسـط گروه هـای جهادی شـکل نگرفته اسـت. 
وی از گروه هـای جهـادی خواسـت بـا اسـتفاده از عناصـر اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصادی 

اقدامـات تکاملـی در جهـت محرومیت زدایـی روسـتاها صـورت دهند.
فرمانـده سـپاه صاحب الزمـان )عـج( اسـتان اصفهـان نیـز در ایـن جلسـه بـا این پیشـنهاد 
کـه دسـتگاه های اجرایـی طـرح عمرانـی در روسـتاها را کـه بـه دالیلـی معـوق مانـده به 
گروه هـای جهـادی واگـذار کننـد تـا در راسـتای رفـع محرومیت زدایـی از  ایـن اماکـن 
 اقـدام شـود، افـزود: امـکان شـمردن مشـکالت و نیازهـای مـردم تمـام روسـتاها توسـط

گروه های جهادی نیست.
سـرتیپ مجتبـی فـدا بیـان داشـت: اولویـت کار تمامـی دسـتگاه های اجرایـی بایـد رفـع 
محرومیـت از روسـتاها باشـد و البتـه بـه شـکلی کـه شـاهد حـذف موازی کاری ها باشـیم. 

 پریسـا جمـدی  گریه یـک احسـاس مشـترک بیـن تمام 
انسان هاست و ممکن اسـت فرد در پاسـخ به اتفاقات مختلف 

گریـه کند.
چرا انسـان گریـه می کنـد؟ محققـان دریافته اند کـه گریه هم 
برای جسـم و هم روح و ذهن می توانـد مفید باشـد و این مزایا 
با اولین گریه انسـان در هنگام تولد شـروع خواهد شـد. برای 
اطالعات بیشـتر در مورد فواید گریه این مقالـه را مطالعه کنید.

چرا گریه برای سالمتی بدن 
مفید است؟



مدیـرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اصفهـان گفت: 
حدود ۸۰۰ هـزار گردشـگر در ایام تعطیـات عید فطـر در اقامتگاه های 
رسـمی و موقت استان اسـکان یافتند و در برخی شـهرها مانند اصفهان، 
کاشـان و نطنز با تکمیل ظرفیـت مواجه شـدیم. علیرضا ایـزدی افزود: 
اِسـکان حدود ۸۰۰ هـزار گردشـگر از هشـتم تا شـانزدهم اردیبهشـت 
در اسـتان در اقامتگاه هـای مختلـف رسـمی و موقـت ماننـد هتل هـا، 
مهمان پذیرهـا، واحدهـای بوم گـردی، اقامتگاه هـای ُسـنتی، مـدارس، 
ورزشـگاه ها، خانه هـای اسـتیجاری و َکمـپ فـدک اصفهان ثبت شـد.

وی با بیـان اینکـه بیـش از ۸۰۰ مجموعـه اقامتی گردشـگری اسـتان 
اصفهان با ظرفیت حـدود ۳۷ هزار تخـت در تعطیات عید فطر امسـال 
آماده خدمت رسانی به گردشـگران بود، اظهار داشـت: باتوجه به استقبال 
بی نظیر گردشـگران برای سـفر به اصفهـان در یک هفته اخیـر بیش از 
۵۰ هـزار تخـت در اقامتگاه هـای موقت به ظرفیت اسـتان اضافه شـد و 

ظرفیت اقامـت در مجموع بـه حدود ۸۷ هزار نفر در شـب رسـید.
ایـزدی با اشـاره بـه اینکـه در برخـی شـهرها ماننـد اصفهان و کاشـان 

ظرفیـت اقامتگاه هـا در روزهـای ابتدایـی تعطیـات عید فطـر تکمیل 
شـد، خاطرنشـان کرد: ظرفیت اقامت در برخی شـهرهای جایگزین نیز 

تـا چهاردهم اردیبهشـت کامل شـد.
مدیـرکل میراث فرهنگی اصفهان با اشـاره بـه اینکـه در تعطیات عید 
فطر از دهم تا شـانزدهم اردیبهشـت امسـال بیش از ۶۰۰ هزار گردشگر 
از اماکـن تاریخـی و گردشـگری اسـتان بازدید کردنـد، گفت: بـاغ فین 
کاشـان با حدود ۱۵۰ هزار نفـر بازدیـد، ُپربازدیدترین اثر تاریخی کشـور 

در تعطیات عیـد فطر امسـال بود.
ایـزدی با بیان اینکـه باغ فین کاشـان با اختاف زیادی نسـبت به سـایر 
آثار تاریخـی ُپربازدید کشـور در عیـد فطر در رتبه نخسـت قـرار گرفت، 
افـزود: در اسـتان اصفهـان پـس از باغ فیـن کاشـان، کاخ چهلسـتون و 
میـدان امـام )نقش جهـان( ُپربازدیدترین آثـار تاریخی و گردشـگری در 

ایـن ایـام بودند.
وی بـا اشـاره بـه مجموعـه اقدامـات صورت گرفتـه در اماکـن ُپربازدید 
در تعطیـات عیـد فطـر بـرای خدمات رسـانی هرچـه مطلوب تـر بـه 

گردشـگران، تصریح کرد: بـا اینکه از یک هفته گذشـته دربـاره تکمیل 
ظرفیت شـهرهایی مانند اصفهان و کاشـان اطاع رسانی شـد اما شاهد 
حضور گسـترده گردشـگران در برخی شـهرها بودیم طور یکـه در چهار 
روز حـدود یـک و نیم میلیـون نفـر بـه شـهر »نیاسـر« سـفر کردند که 
جمعیت سـنگینی بـرای ایـن منطقه بـود و بـه اِعمـال محدودیت هایی 

نیـز منجر شـد.
ایزدی با تاکید بر اینکه عید فطر امسـال، نخسـتین تعطیـات غیرعمد 
نـوروز بـود که در ۲ سـال گذشـته بـا اسـتقبال زیـاد گردشـگران مواجه 
شـد، افزود: صنعت گردشـگری اسـتان اصفهان پس از ۲ سـال ُرکود در 

تعطیات نـوروز و عید فطر امسـال جـان تـازه ای گرفت.
وی یکی از مهم ترین دسـتاوردهای تعطیات عید فطر امسـال را ایجاد 
احسـاس نیاز بـه تقویـت زیرسـاخت های گردشـگری اسـتان اصفهان 
دانسـت و توضیح داد: در چند سـال گذشـته ظرفیت اقامت اسـتان از ۱۰ 
هزار به ۳۷ هـزار تخت افزایـش یافت امـا باتوجه به اهمیـت اصفهان در 
صنعت گردشـگری، این تعداد کفایت نمی کنـد و باید از سـرمایه گذاران 

این بخش حمایت بیشـتری شـود.
وی بـا بیـان اینکـه اقامـت موقـت ماننـد چـادر خـواب، چنـدان بـا 
استانداردهای صنعت گردشـگری در شـهرها همخوانی ندارد، ادامه داد: 
شـاید ایـن روش در کوتاه مدت، راهـکار میانی باشـد اما راهکار اساسـی 

نیسـت و بایـد ظرفیـت اقامتگاه هـای رسـمی افزایـش یابد.
ایزدی با اشـاره به اینکـه از ۳۷ هزار تخت اقامتی اسـتان حـدود ۱۸ هزار 
تخت در اصفهان و کاشان قرار دارد، خاطرنشـان کرد: سایر ظرفیت های 
اقامتی در دیگر شهرسـتان های اسـتان توزیع شـده اسـت اما اسـتقبال 
بسیار خوب گردشـگران در تعطیات عید فطر امسال نشـان داد که این 

میزان تخت کافی نیسـت.
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان، یکـی از اتفاق های خوب در تعطیات 
عید فطـر امسـال را معرفـی شـهرهای جایگزیـن بـرای اقامت و سـفر 
گردشـگران عنوان و اضافه کرد: ما در تاش هستیم تا گردشـگری را از 
انحصار چند شـهر یا منطقه در اسـتان خارج کنیم زیرا اقتصـاد مبتنی بر 
فرهنگ یکی از سـالم ترین محورهای توسـعه اسـت و می تـوان به این 

تجربه به طور یکسـان در ۲۸ شهرسـتان دسـت یافت.

وی با اشـاره به اشـتیاق و شـور مردم برای سـفر تاکید کرد: این موضوع 
سـرمایه ارزشـمندی اسـت که نباید به راحتی از کنار آن عبور کنیم بلکه 
الزم اسـت با برنامه ریـزی مناسـب از آن به عنوان فرصتی برای توسـعه 

اقتصاد فرهنگی بهـره بگیریم.
ایـزدی، ارائه آمـوزش تخصصی و بـه روز به فعاالن صنعت گردشـگری 
اسـتان و برطرف کردن مشـکاتی ماننـد ترافیـک را از مـوارد ضروری 
برای ارتقـای صنعت گردشـگری اصفهان برشـمرد و گفـت: همچنین 
الزم اسـت آموزش هایـی در باره فرهنگ درسـت سـفر کـردن و بازدید 
از آثار تاریخـی و طبیعـی از طریـق رسـانه ها و شـبکه های اجتماعی به 

مـردم ارائه شـود.
وی با اشـاره به مـواردی ماننـد آوردن دوچرخه بـه داخل آثـار تاریخی یا 
ریختـن زبالـه در مراکـز گردشـگری طبیعی تصریح کـرد: اگـر آموزش 
مناسـبی در این زمینه ارائه شـود هـم گردشـگران و هم جوامـع میزبان 

بهره مناسـبی از سـفرها می برند.
وی درباره انتشـار تصاویـری در شـبکه های اجتماعی در باره چـادر زدن 
برخی از گردشـگران در کنار خیابان های اصفهان توضیـح داد: ما از یک 
هفته قبـل اعـام کردیم کـه ظرفیت هـای اقامتـی اصفهان و کاشـان 
تکمیـل شـده اسـت بااین حـال تعـداد زیـادی از گردشـگران بازهـم به 
ایـن شـهرها مسـافرت کردنـد بااین وجـود ظرفیت های اسـکان موقت 
ماننـد مدرسـه ها، ورزشـگاه ها، حسـینیه ها و َکمپ ها برای گردشـگران 

فراهم شـد.
وی با اشـاره بـه اینکـه چـادر زدن در اصفهـان ممنوع اسـت، ادامـه داد: 
گردشـگران در طول تعطیـات عید فطر بـه اقامتگاه هـای موقت مانند 
کمپ فدک هدایت می شـدند اما ممکن اسـت چند نفر برای چـادر زدن 
در کنـار خیابان اقـدام کرده باشـند که نمی تـوان این موضـوع را به همه 

گردشـگران تعمیم داد.
به گزارش ایرنا، اسـتان اصفهـان با بیـش از ۲۲ هزار بنا و اثـر تاریخی که 
یک هـزار و ۸۵۰ مـورد آن به ثبت ملی و هفـت اثر آن بـه نام های میدان 
امام )نقش جهان(، کاخ چهلسـتون، باغ فین کاشـان و مسجد جامع و سه 
قنات بـه نام هـای وزوان، مزدآبـاد و مون به ثبـت جهانی رسـیده، کانون 

توجه گردشـگران داخلی و خارجی است.
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رئیـس سـتاد دیـه اصفهـان گفـت: شـاکیان بـرای آزادی ۳۰۰ زندانی 
جرائم غیرعمد این اسـتان بیش از ۲ هـزار میلیارد ریال گذشـت کردند. 
اسـد اله گرجـی زاده افـزود: در مـاه مبـارک رمضـان ۳۰۰ نفـر زندانی 
جرائم غیرعمد اسـتان اصفهان با بدهی بیـش از ۲ هـزار و ۶۰۰ میلیارد 
ریال از بنـد آزاد و به آغـوش خانواده های خود بازگشـتند. وی بیان کرد: 
گذشـت شـاکیان و تاش سـتاد دیه و معتمدین برای جلب گذشـت در 
این امر نقش مهمی داشـت. رئیس سـتاد دیـه اصفهان ادامـه داد: برای 
آزادی زندانیان خیرین، شـرکت های صنعتی و مـردم ۵۰۰ میلیارد ریال 
کمک کردند که سـه برابر کمک های زمان مشـابه سـال قبـل بود. وی 

با اشـاره به ایجـاد پویـش مردمی هر نفـر ۱۰ هـزار تومان خاطرنشـان 
کرد: کمک هـای خـرد و عضـو ایـن پویـش تقریبـًا نیمـی از کمک ها 
را پوشـش داد. گرجـی زاده تعامل و مشـارکت خـوب مـردم را در آزادی 
زندانیـان جرائم غیرعمـد مهم دانسـت و تصریح کرد: تاش سـتاد دیه 
و کمـک خیریـن در این امـر بسـیار نقش داشـت که ایـن اسـتان رتبه 
اول را در کشـور کسـب کرد. به گفته گرجـی زاده، بیـش از ۸۰۰ زندانی 
غیرعمد امسـال در زندان های اسـتان اصفهان بودند کـه ۳۰۰ نفر آنان 
آزاد شـده اند و مابقی نیـز در طول سـال باهمـت و اراده مـردم و خیرین 

مشـکل آنـان حل خواهد شـد. 

رئیس ستاد دیه اصفهان خبر داد: 

گذشت شاکیان  برای آزادی زندانیان ۲ هزار میلیارد ریال

ــام  ــت: اهتم اســتاندار اصفهــان گف
ــرای تأمیــن غلــه  ویــژه اســتان را ب
موردنیــاز اســتان و نیــز خریــد 
تضمینــی گنــدم انجــام و بــا 
ــور  ــارج کش ــه خ ــدم ب ــاق گن قاچ
برخــورد خواهیــم کــرد. ســید رضــا 
مرتضــوی در کارگــروه خریــد 
تضمیــن گنــدم بــا تاکیــد بــه اینکه 
ــن  ــوزه تأمی ــود را در ح ــام خ اهتم
غلــه اســتان بــه کار خواهیم بســت، 
ــا در رأس دســتگاه  اظهار داشــت: م
ــود را  ــاش خ ــام ت ــی تم حکومت
ــه  ــی ک ــه عاملین ــرد ک ــم ک خواهی
ــار  ــد دچ ــدم دارن ــد گن ــد خری قص

ــوند. ــکل نش مش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نمی تــوان 
ــرد،  ــا ک ــدات اســتانی اکتف ــه تولی ب
افــزود: پیشــنهاد مــا ایــن اســت که 
ــروج  ــازی خ ــمت محدودس ــه س ب
گنــدم برویــم و در مواقــع ضــروری 
کمبــود را بــا واردات جبــران کنیــم.

ــرد:  ــح ک ــان تصری ــتاندار اصفه اس
ــدم  ــظ گن ــر حف ــد ب ــد تاکی هرچن
ــه  ــر ب ــی حاض ــم ول ــتان داری اس
درگیرشــدن بــا ســایر اســتان ها 
و برهم خــوردن مــراودات بیــن 
ــا قاچــاق گندم  اســتانی نیســتیم و ب

ســریعًا برخــورد می کنیــم.
امیررضــا نقــش معــاون اقتصــادی 
اســتاندار اصفهــان نیــز بــه موضوع 
ــور  ــارج کش ــه خ ــدم ب ــاق گن قاچ
اشــاره کــرد و گفــت: به منظــور 
گنــدم  قاچــاق  از  جلوگیــری 
بــه مرزهــا و خــروج از کشــور از 
دســتگاه های امنیتــی، نیــروی 
ــتان  ــور اس ــس راه ــی، پلی انتظام
درخواســت داشــته ایم کــه از 
ــتان  ــای اس ــرل راه ه ــق کنت طری

ــد. ــرار کنن ــوازن را برق ــن ت ای
وی افــزود: در حــال حاضــر خــروج 
ــی از راه هــای  ــدم حت ــه گن هیچ گون
ــد  ــون بای ــا از اکن ــم ام اســتان نداری
ــاق  ــی و قاچ ــال دالل ــوی احتم جل

ــه شــود. گرفت
اصغــر رســتمی معــاون بهبــود 
ــدات گیاهــی جهاد کشــاورزی  تولی
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه ســطح زیــر کشــت کل 
محصــوالت زراعــی ۲۰۴ هــزار 
هکتــار اســت، اظهــار داشــت: ۱۹۳ 
هــزار هکتــار ایــن محصول کشــت 
ــار به صــورت  ــی و ۱۱ هــزار هکت آب
دیــم اســت کــه دارای بیــش از ۳.۸ 

ــد. ــد می باش ــن تولی ــون ت میلی
وی افــزود: غــات بــه میــزان 
ــدم،  ــامل گن ــن ش ــش از ۳۱۲ ت بی
جــو، شــلتوک و ارزن اســت و 
ــه ای حــدود ۲ میلیون  ــات علوف نبات
تــن شــامل یونجــه، ذرت و حبوبات 
حــدود ۱۲ هــزار تــن شــامل نخود، 

ــود. ــا خواهدب ــدس، لوبی ع
ــی  ــدات گیاه ــود تولی ــاون بهب مع
جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان 
تصریــح کــرد: محصــوالت صنعتی 
حــدود ۹۴ هــزار تــن شــامل 
ــی  ــای روغن ــزا و دانه ه ــدر، کل چغن
و ســبزیجات و جالیــز حــدود ۱.۴ 
ــن ســبزیجات و صیفــی  ــون ت میلی

ــت. ــات اس ج
وی بــا اشــاره بــه آســیب های 
ــی  ــال زراع ــتان در س ــت اس زراع
۱۴۰۰-۹۹ گفــت: عــدم تأمیــن 
ــانی  ــبکه های آبرس ــل ش آب از مح
ــرمای زودرس  ــده رود، وجود س زاین
پاییــزه، کاهــش ۴۰ درصــدی 
بارندگی هــا، وجــود ســرمای 
ممتــد و طوفان هــای شــدید 
اواخــر زمســتان و بهــار موجــب 
ــتان  ــت اس ــه زراع ــیب هایی ب آس

ــت. ــده اس ش
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 با قاچاق گندم
برخورد خواهیم کرد

استاندار اصفهان:

تأثیر جام جهانی 2022 بر اقتصاد قطر چه تأثیری خواهد داشت؛

میزبان ژاپن 1964 تبدیل می شود یا برزیل ۲014؟

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان خبر داد:

اسکان 800 هزار گردشگر در تعطیالت عید فطر در استان

مسابقات و رویدادهای ورزشی بزرگ همچون المپیک و جام 
جهانی فوتبال همواره تأثیرات اقتصادی بزرگی بر کشورهای 
میزبان داشته است که گزارش های رویدادهای قبلی، گواهی 
بر این ادعاست. جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ در کشور قطر 

نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
رویدادهای بزرگ ورزشی از قبیل المپیک های تابستانی و 
زمستانی و جام جهانی فوتبال می توانند آن قدر برای اقتصاد 
کشور میزبان مؤثر باشند که آنها را به یک اقتصاد نوظهور 
تبدیل کند یا به سرباری برای کل ملت تبدیل شود. ژاپنی ها در 
سال ۱۹۶۴ موفق به برگزاری المپیک در توکیو شدند. دولت در 
آن سال المپیک را یکی از مهم ترین محل های کسب درآمد 
معرفی کرد و خیلی سریع برنامه ساخت وساز و بهبود خدمات 
حمل ونقل در دستور کار قرار گرفت. مطالعاتی که بعداً در مورد 
اقتصاد ژاپن صورت گرفت، نشان داد نرخ رشد ساالنه تولید 
ناخالص داخلی ژاپن پس از برگزاری المپیک از ۱۰.۱ درصد 

به ۲۶.۱ درصد رسید!
البته در برخی موارد این رویدادهای مهم و بزرگ ورزشی 
آثار منفی نیز داشته اند. برای مثال در سال ۲۰۱۴ جام جهانی 
فوتبال و در سال ۲۰۱۶ المپیک در برزیل برگزار شد، با اینکه 
برزیل بعد از برگزاری این مسابقات توانست زیرساخت هایش 
را توسعه دهد و به اقتصادی نوظهور تبدیل شود اما برخی از 
گزارش ها نیز از آثار منفی حکایت دارد! به این گونه که اینک 
پس از گذشت زمان نه چندان زیادی از این رویدادهای ورزشی، 
گران ترین ورزشگاه جام جهانی برزیل حاال به یک پارکینگ 
تبدیل شده است و درحالی که هزینه جام جهانی برای این 
کشور ۱۱ تا ۱۴ میلیارد دالر تمام شد، دادگاه ملی برزیل استنتاج 
کرده است که این میزان هزینه می توانست پولی را که در یک 
سال برای سیستم رفاه اجتماعی کل مردم برزیل پرداخت 

می شود، دوبرابر کند.
ما در این مقاله قصد داریم تا تأثیر جام جهانی فوتبال در سال 

۲۰۲۲ در قطر را بررسی کنیم و بفهمیم که قطر به ژاپن ۱۹۶۴ 
تبدیل می شود یا برزیل ۲۰۱۴؟

همان طور که می دانید به تازگی شاهد برگزاری جام جهانی 
۲۰۱۸ در کشور روسیه بودیم، جالب است بدانید که تأثیرات 
اقتصادی این مسابقات نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی 
روسیه طی ۱۰ سال از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ تحت تأثیر جام 
جهانی حدود ۲۶ تا ۳۱ میلیارد دالر رشد خواهد کرد. این رشد 
به خاطر رشد گردشگری، افزایش هزینه های بزرگ مقیاس 
روی ساخت وساز و تأثیرات بعدی به خاطر سرمایه گذاری 

دولت در این حوزه هاست.
همان طور که در مقاله های قبل گفتیم، کشور قطر رشد 
اقتصادی بسیار باالیی باالخص در سال های اخیر داشته 
است. این رشد اقتصادی که مرهون مدیریت و برنامه ریزی 
درست اقتصادی در جذب سرمایه های خارجی و استفاده بهینه 
از سرمایه های داخلی به وجود آمده از فروش نفت و گاز است، 
سبب شده که بسیاری از سرمایه گذاران از سراسر جهان، به 
فکر سرمایه گذاری در بخش های مختلف این کشور رو به 

پیشرفت باشند.
نیاز قطر به ساخت ورزشگاه ها و مراکز تفریحی و اقامتی برای 
مسابقات جام جهانی فوتبال باعث شده که بزرگ ترین و 
موفق ترین شرکت های عمرانی برای ساخت این ورزشگاه ها 
و مراکز به قطر بیایند و اقتصاد قطر را دستخوش تغییرات بسیار 

مثبتی کرده اند.
وقتی در سال ۲۰۱۴ مشخص شد که قطر به عنوان میزبان 
مسابقات جام جهانی در سال ۲۰۲۲ خواهد بود، تأثیرات 
اقتصادی این رویداد شروع شد. تولید ناخالص داخلی این کشور 
به اندازه کشورهای بزرگ و قوی اروپایی شده، به طوری که حتی 
تحریم شدن از سوی کشورهای عربی تحت حمایت عربستان 

سعودی نیز نتوانست تأثیرات منفی زیادی بر آن بگذارد.
تأثیرات مثبت اقتصادی جام جهانی فوتبال سبب شده که قیمت 

ملک در این کشور بسیار افزایش پیدا کند. کوچک بودن قطر و 
داشتن شهرهای محدود، سبب می شود که هر زمین و ملکی 
فرصتی برای ایجاد بستری اقتصادی برای جام جهانی باشد. 
ایجاد زیرساخت های الزم برای جام جهانی ملزم به داشتن 
ملک هایی با موقعیت باالست. همین موضوع سبب می شود 
که خرید ملک در قطر به عنوان سرمایه گذاری مطمئن و بسیار 
سودآور در آینده نه چندان دور شناخته شود و سرمایه گذاران 
زیادی را از سراسر جهان برای خرید ملک به قطر بکشاند. 

موقعیت جغرافیایی عالی قطر نسبت به ایران و همچنین روابط 
حسنه سیاسی و اقتصادی بین دو کشور، نویدبخش این موضوع 
است که خرید ملک در قطر، یکی از راه های سرمایه گذاری 
مطمئن در خارج از کشور است. البته آمار نشان می دهد که 
قیمت ملک در قطر رو به افزایش است و این روند باتوجه به 
زیرساخت های گردشگری ایجاد شده در این کشور، قطعاً ادامه 
پیدا خواهد کرد؛ بنابراین اگر قصد سرمایه گذاری مطمئن در 
خارج از کشور را دارید، قطر بهترین گزینه است. هرچند این کار 

باید با همکاری کارشناسان مجرب اقتصادی و سرمایه گذاری 
برای شما صورت گیرد تا سرمایه گذاری شما بیشترین بازدهی 

را داشته باشد.
کارشناسان مجرب در گروه بین المللی آرشید، آماده هرگونه 
همکاری با مشتاقان سرمایه گذاری، خرید ملک و ثبت شرکت 
در کشور قطر هستند. این گروه باسابقه درخشان در حوزه 
سرمایه گذاری، خرید ملک در قطر و اخذ ویزای قطر، سودآوری 

سرمایه گذاری شما را در قطر تضمین می کنند.

رئیس هیئت انجمن های ورزشی اصفهان گفت: این استان از لحاظ 
موقعیت جغرافیایی و شرایط موجود مکان مناسبی برای توسعه ورزش های 
هوایی و برگزاری سمینارهای آموزشی مرتبط با این رشته است. حمیدرضا 
غزنوی افزود: فضای موجود و اماکن مختلف طبیعی و غیرطبیعی در استان 
اصفهان برای آموزش ورزش های هوایی بسیار مفید و ارزشمند است که 

می تواند میزبان برنامه های مختلف منطقه ای و بین المللی باشد.
وی اضافه کرد: وجود انواع کوهستان ها با حاالت و ارتفاعات گوناگون، 
تپه ها و دیگر عرصه های طبیعی ظرفیت مناسبی در استان اصفهان برای 

گسترش رشته های زیرمجموعه ورزش هایی هوایی مانند پاراگایدر و 
پاراموتور در مسافت های دور و نزدیک است رئیسی هیئت انجمن های 
ورزشی اصفهان با بیان اینکه این ظرفیت همچنین می تواند برای توسعه 
گردشگری ورزشی نیز مورداستفاده قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بدون شک 
عاقه مندان داخلی و خارجی متعددی در این زمینه حاضر به همکاری و 

سرمایه گذاری هستند.
همچنین رئیس کمیته ورزش های هوایی هیئت انجمن های ورزشی 
اصفهان در گفت وگو با ایرنا از برگزاری سمینار آموزشی پرواز تِرمیک 

)طوالنی مدت و با مسافت دور( با تدریس »بورخارد مارتنز« مدرس 
بین المللی و مرجع پرواز مسافت از کشور آلمان خبر داد.

محمدرضا غزنوی ادامه داد: این رویداد آموزشی ورزشی پنجشنبه هفته 
جاری از ساعت ۱۴ تا ۲۱ با حضور بالغ بر ۱۵۰ خلبان، مربی و ورزشکار 
ورزش های هوایی از سراسر کشور در هتل عباسی اصفهان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این سمینار ارتقای سطح علمی 
خلبانان و مربی های کشورمان است افزود: مباحثی همچون پرواز 
طوالنی مدت با پاراگایدر و بدون موتور و پرواز فرامنطقه ای، انتخاب 

تجهیزات مناسب، و آموزش مسائل ایمنی و امنیتی، افزایش سرعت پرواز و 
نگهداری و حفظ تجهیزات در این دوره آموزش داده می شود.

رئیس کمیته ورزش های هوایی هیئت انجمن های ورزشی اصفهان 
خاطرنشان کرد: قدردانی از پیش کسوتان و بزرگان این رشته در کشور از 

دیگر برنامه های جانبی سمینار یاد شده است.
استان اصفهان ۲۸ شهرستان و افزون بر پنج میلیون نفر جمعیت دارد و 
حدود ۳۷۵ هزار ورزشکار سازمان یافته و یک هزار و ۷۰۰ باشگاه در این 

استان فعالیت می کنند.

رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان:

اصفهان محل مناسبی برای برگزاری دوره های آموزشی ورزش های هوایی است
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