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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی:

جهاد تبیین نیازمند تبیین برای مردم و حتی بعضی از مسئوالن است

Fix laughing lines

/

گفت وگوی اخبار اصفهان با نماینده کارگران غیررسمی استان اصفهان: 

کارگران زیرپله ای را دریابید
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آئین تودیع و معارفه مسئول بسیج اسـاتید دانشگاه آزاد 
اسـامی خمینی شـهر برگزار شـد. در این آئین رئیس 
دبیرخانـه هیئت امنـاء دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان 
اصفهان با اشـاره بـه ظرفیت هـای علمـی و فرهنگی 
دانشـگاه از جملـه بسـیج، نهادهای فرهنگـی و علمی 
و همچنیـن نهـاد نمایندگـی مقـام معظم رهبـری در 
دانشـگاه گفت: الزم اسـت همه ظرفیت هـای انقابی 
برای تحقق منویـات مقام معظم رهبری در دانشـگاه و 

جامعـه در کنـار یکدیگر قـرار بگیرند.
ــاتید بســیجی  ــرد: اس ــان ک ــری بی ــد باق ــر محم دکت
ــای  ــی وارد کارزار دغدغه ه ــان علم ــا زب ــی ب و انقاب
اجتماعــی شــوند و نــگاه حــل مســئله داشــته باشــند.

وی خواسـتار اسـتفاده از ظرفیت های دانشگاهی برای 
رفع معضـات و دغدغه هـای اجتماعـی شـد و افزود: 
دانشگاه آزاد اسامی یک دانشـگاه اجتماعی برای حل 
مسائل کشور اسـت و در راسـتای سـند اعتای بسیج 
به ویـژه ایجـاد اندیشـکده علمـی و راهبـردی، بسـیج 

اسـاتید نقش محـوری بر عهـده دارد.
رئیــس دبیرخانه هیئــت امنــاء دانشــگاه آزاد اســامی 
اســتان اصفهــان یکی دیگــر از وظایف بســیج اســاتید 
را حضــور فعــال و تأثیرگــذار در جهــاد تبیین برشــمرد 
ــاتید در  ــی بســیج اس ــر نقش آفرین ــاوه ب ــت: ع و گف
حرکت هــای جهــادی و انقابــی، انتظــار ایــن اســت 
ــامی و  ــاب اس ــی انق ــع اصول ــن مواض ــه در تبیی ک

ــی  ــه، بصیرت افزای ــرایط جامع ــی ش ــل و بررس تحلی
ــن  ــای ای ــرلوحه فعالیت ه ــز در س ــش نی و آگاهی بخ

نهــاد انقابــی باشــد.
وی همچنیــن بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه اجــرای 
ســند تحــول و توســعه دانشــگاه آزاد اســامی تصریح 
ــه ســمت  کــرد: فضــای دانشــگاه در حــال حرکــت ب
دانشــگاهی انقابــی و در تــراز انقــاب اســامی 
اســت. در پایــان  دکتــر محمدرضــا فریــدزاده به عنوان 
مســئول جدیــد بســیج اســاتید دانشــگاه آزاد اســامی 
ــی  ــر مجتب ــات دکت ــی و از خدم ــهر معرف خمینی ش
جعفری مســئول ســابق بســیج ایــن واحد دانشــگاهی 

ــی شــد. قدردان

در آئین تودیع و معارفه مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر مطرح شد:

لزوم قرار گرفتن ظرفیت های انقالبی در کنار هم
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در پایان دور هفتم رقابت های شطرنج پسران 
زیر ۱۲ سال قهرمانی کشــور انتخابی تیم ملی، 
شطرنج باز اصفهانی در صدر جدول مجموع هفت 
دور قرار گرفت. به گزارش صاحب نیوز؛ عرشــیا 
محمدیان ســیچانی از اصفهان با کسب ۶ امتیاز 
صدرنشین مجموع هفت دوردست یافت. بر اساس 
جدول مجموع هفت دور، عرشیا نشان از اصفهان 

مجموع امتیازات خود را به عدد ۵.۵ رســاند و در 
جایگاه دوم قرار گرفت. دور هشــتم این رقابت ها 
برگزار خواهد شــد. رقابت های شطرنج قهرمانی 
کشور انتخابی تیم ملی در ۱۲ رده سنی در ۲ بخش 
دختران و پسران از روز شــنبه هم زمان در نقاط 
مختلف آغاز شــده که رقابت های رده سنی زیر 
۱۲ سال پسران در خانه شطرنج مجموعه ورزشی 

وحدت گرگان در حال برگزاری است.
در این رقابت ها ۶۳ شطرنج باز نوجوان از سراسر 

کشور حضور دارند.
رقابت های شطرنج قهرمانی کشور پسران زیر ۱۲ 
سال انتخابی تیم ملی، در ۹ دور به روش سوئیسی 
برگزار می شود و تا ۲۳ اردیبهشت ماه این رقابت ها 

ادامه خواهد داشت.

شهردار اصفهان با رأی شــهرداران منتخب 
استانها، به عنوان عضو شورای سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور انتخاب شد. ئیس سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشــور با اعالم این 
خبر گفت: هفتمین دوره انتخابات شهرداران عضو 
شورای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
با حضور شــهرداران منتخب استان های کشور 
برگزار شده و با اخد آرای این شهرداران، شهردار 

تبریز، مشهد و اصفهان به عنوان سه عضو اصلی 
شورای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
انتخاب شدند. مهدی جمالی نژاد افزود: به منظور 
انتخاب شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور پیش از این شهرداران منتخب 
استان ها انتخاب شدند و در جلسه شهرداران عضو 
اصلی شورا طی انتخابات حضوری، تعیین گردیدند. 
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با 

بیان اینکه در این انتخابات با رأی شهرداران 
منتخب کشــور، ۳ نفر به عنوان عضو اصلی شورا 
انتخاب شدند، خاطرنشان کرد: برگزیدگان این 
انتخابات به ترتیب عبارتند از: یعقوب هوشــیار 
شهردار تبریز، سید عبدهلل ارجایی شهردار مشهد 
مقدس و علی قاسم زاده شهردار اصفهان که امید 
است حضور آنها موجب تعالی بیش از پیش این 

شورا باشد.

از روز جمعه همایش پیاده روی هفتگی در اصفهان، 
خوانسار، مبارکه و نجف آباد برگزار می شود که برای 

سالمت استان اتفاقات خوبی را رقم می زند.
رضا صادقی در گفت وگو با ایسنا، درباره رویداد ملی 
پیاده روی، اظهار کرد: همایش ملی پیاده روی ایرانیان 
یادواره غدیر طرحی است که از سوی وزارت ورزش و 
جوانان و فدراسیون ورزش های همگانی به هیئت های 
همگانی ابالغ شده تا با مشارکت سازمان های مرتبط 
این رشته ترویج شده و ورزش جز سبد سالمت جامعه 
شود. وی افزود: برای ایجاد انگیزه و استقبال بیشتر از 

این رویداد جوایز و پخش زنده شبکه ۳ سیما در نظر 
گرفته شده است.

سرپرست هیئت ورزش های همگانی استان اصفهان، 
ادامــه داد: این لیگ همگانی از ۱۶ اردیبهشــت در 
محالت آغاز شــده و تــا ۱۶ آذر ادامــه دارد و تمام 

شهرستان های استان درگیر این لیگ هستند.
صادقی خاطرنشان کرد: پس از حدود ۱۰ تا ۲۰ سال 
که پیاده روی همگانی و پخش تلویزیونی نداشتیم، 
از جمعه ۲۳ اردیبهشــت این برنامه را در اصفهان، 
نجف آباد، خوانسار و مبارکه برگزار خواهیم کرد که 

اتفاقات خوبی را برای سالمت جامعه رقم می زند.
وی یادآور شد: شــهردار اصفهان، معاونت سازمان 
فرهنگی و اداره ورزش و جوانــان و مدیریت ناژوان 
در این مسیر کمک زیادی به ما کردند تا به بهترین 
شکل و در فضایی شاد این رویداد ورزشی را در استان 

شروع کنیم.
صادقی تاکیــد کــرد: از روز جمعه ایــن برنامه به 
طورهفتگی بــا برنامه ریزی، هماهنگــی و ابالغ به 
شهرداری های استان در سطح اصفهان اجرا خواهد 

شد.

شطرنج باز اصفهانی صدرنشین مجموع هفت دور شد

در هفتمین دوره انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری های کشور؛

شهردار اصفهان، منتخب شهرداران کشور شد

سرپرست هیئت ورزش های همگانی استان اصفهان:

همایش ملی پیاده روی در اصفهان برگزار شد

شهرداری سمیرم به استناد مصوبه شماره 28 مورخ 1400/9/23 شورای محترم اسالمی شهر سمیرم در نظر 
دارد نسبت به فروش 9 پالک از اراضی مسکونی آبسار فاز دوم و دو قطعه زمین واقع در بلوار شهید قائم مقامی به 
شماره پالک های مندرج در فرم شرایط آگهی با قیمت کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته اقدام نماید. 
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 1401/2/18 لغایت 1401/3/2 جهت اطالع از موقعیت پالک ها و قیمت های 
کارشناسی شده و اخذ اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه و تا روز دوشنبه مورخ 1401/3/2 نسبت به 
 تحویل پیشنهادات خود اقدام نمایند شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است زمان بازگشایی
پاکت ها 1401/3/4 ساعت 11 صبح در محل شهرداری. ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد. میزان سپرده 

برای هر پالک در فرم شرایط آگهی مندرج شده است.
به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مزایده فروش زمین )نوبت دوم(

شهردار سمیرم- محمدامین علیخانی شناسه: 1312716

چاپ  دوم

گزارش

 
ایــن روزهــا ســؤاالت متعــددی دربــاره 
دادخواهــی از تصمیم گیــران گذشــته کرونــا 
و خطاهــای شــکل گرفتــه در بخش هــای 
ــا بیمــاری مطــرح می شــود  ــط ب ــف مرتب مختل

ــم: ــت بگوی ــن فرص ــد در ای ــه بای ک
1-اواًل بــه لحــاظ حقوقــی اگــر اقدامــی در حال 
ــانه ای  ــم آن را رس ــا نمی توانی ــت م ــام اس انج
ــوع عمــل  ــن امــر یــک ن کنیــم چــون خــود ای
مجرمانــه اســت و نمی تــوان توضیحــات 
بیشــتری داد و حتمــاً اقداماتــی صــورت گرفتــه 
اســت و حتمــاً ایــن مطالــب حقوقــی پیگیــری 

می شــود.
2-در کشــور بخش هــای نظارتــی وجــود 
ــه  ــم ک ــرض کنی ــت ع ــه صراح ــی ب ــد ول دارن
ــه از نظــر  ــه در جامع ــرادی ک ــوان اف ــه عن ــا ب م
ــه خــود  ــم، وظیف ــی رشــد کردی علمــی و اجرای
دانســتیم اقــدام حقوقــی را شــخصاً انجــام 
دهیــم و منتظریــم مراحــل قضایــی طــی شــود. 
ــتیم  ــه داش ــی ک ــتباهات فاحش ــتندات اش مس

ــت. ــده اس ــه ش ارائ
3-البتــه می دانیــم کرونــا بیمــاری نبــوده اســت 
کــه کســی را نکشــد زیــرا در همــه جــای دنیــا 

تلفات داشــته اســت و مــا منکــر خطــرات کرونا 
نیســتیم امــا ســوالی کــه مطــرح بــود، ایــن بــود 
ــا  ــا و مرگ ه ــن بیماری ه ــی از ای ــا برخ ــه آی ک
ــان  ــه اعتقادم ــا ب ــود؟ بن ــگری نب ــل پیش قاب
ــده  ــی را بن ــدام حقوق ــن اق ــه، ای ــن زمین در ای
ــانه ای  ــل رس ــات آن قاب ــی جزئی انجــام دادم ول

ــت. ــدن نیس ش
ــوده کــه همــه متوجــه شــدند  4- اشــتباهاتی ب

ــود. ــیدگی می ش ــی رس ــر حقوق ــه از نظ ک

رییس هیات مدیره نظام پزشکی تهران

سید موید علویان
سرمقالـــه
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آیا تصمیم گیراِن گذشته کرونا محاکمه می شوند؟
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چند مورد از بهترین سبزیجات ریشه ای که با لذت بیشتری باید خورد:

یک فرصت خدادادی
از زیِرزمین برای روی زمین

 از اهداف برجامی
تا دالیل فوتبالی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تشریح کرد:

هدف توزیع عادالنه یارانه ها، کاهش تورم 
فقرزدایی و رشد اقتصادی
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بررسی مؤلفه عدالت آموزشی؛ حلقه مفقوده عدالت اجتماعی در نظام آموزشی ایران؛ 

کارکردهای پنهان
یک برنامه خیرخواهانه 

چهره روز

دادستان دیوان محاسبات کشور:

جنگ اقتصادی آخرین امید دشمن 
برای ضربه به ایران است

7

دادسـتان دیـوان محاسـبات کشـور گفـت: همـه 
می دانیـم کـه جنـگ اقتصـادی آخریـن راه و امیـد 
دشـمنان جمهوری اسـالمی ایـران بـرای وارد کردن 

ضربـه بـه آن اسـت.



در شـــهر
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مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان 
گفت: فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
برای ارتقای فرهنگ شهروندی از موارد 
اصلی زیر بنای توســعه شهری است و 
یکی از رســالت های اصلی این حوزه 
ارتقای فرهنگ شــهروندی، توجه به 
سالمت اجتماعی، ایجاد نشاط و امید به 
زندگی برای شهروندان و احیای فرهنگ 

غنی شهر، مناطق و محله ها است.
هوشــنگ نظری پور در ویــژه برنامه 

»ســلماُن مّنا« پیرامون شخصیت و 
زندگانی جناب سلمان فارسی از صحابی 
با وفای پیامبر اسالم )ص( که به مناسبت 
هفته فرهنگی اصفهان در فرهنگسرای 
اندیشه منطقه ۱۵ در محله سّتار برگزار 
شد، اظهار کرد: پیش تر و در سال های 
قبل نیز همایش و بزرگداشتی به همراه 
رونمایــی از کتاب خورشــید جی که 
بخش هایی از آن در مورد سلمان فارسی 
بوده در منطقه ۱۵ برگزار شده است و این 

برنامه اخیر از این لحاظ ویژه بر شمرده 
می شــود که در آن ضمن پرداختن به 
شخصیت این یار و همراه پیامبر اسالم 
)ص( و حضرت علی )ع( از نویســنده 
و پژوهشگر فرهیخته اســتاد نادرقلی 
نادری رارانی نیز به پاس سال ها تالش 
در عرصه های مختلف فرهنگی در سطح 
بین الملل، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

وی با بیـان اینکه اسـتاد نـادری رارانی 
در سـال ۱۳۱۷ شمسـی در طایفـه ای 

کـه هیـچ باسـوادی و هیـچ کتابـی در 
بین آنهـا نبـود دیده بـه جهان گشـود، 
افـزود: پس از شـش سـال تحصیل در 
خوراسـگان بـرای طـی کـردن مقطع 
متوسـطه عازم اصفهـان شـد و افتخار 
آشـنایی و شاگردی اسـتاد جالل الدین 
همایـی را بـه دسـت آورد و پـس از آن 
برای ادامه تحصیـل در مقاطع باالتر به 
تهران رفـت و از آن پس بـرای تحقیق 
و پژوهـش در فرهنگ هـای مختلـف 

بشـری، آثـار، موزه هـا و کتابخانه های 
معتبـر رهسـپار کشـورهای گوناگـون 

جهان شـد.
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان ادامه 
داد: استاد نادری رارانی ۱۰۴ اثر مکتوب 
در رابطه با قرآن، تاریــخ، ادبیات و هنر 
به رشته تحریر درآورده و آخرین اثرش 
با عنوان گذرگاه زندگــی که در حدود 
۷۰۰ صفحه می باشد را به یونسکو اهدا 

کرده است.

اســتاد نادری رارانی نیز در ویژه برنامه 
»ســلماُن مّنا« گفت: ما ملتی هستیم 
همگی فرهنگ دوســت و عاطفی که 
بسیاری از فرهنگیان ما با وضو به کالس 
درس می روند و ایــن افتخاری برای ما 
اســت که نه تنها برای حقوق و وظیفه 
بلکه برای اعتالی فرهنگ، تعلیم و تعلّم 

را عبادتی به درگاه حق می دانیم.
وی تاکیـد کـرد: اگـر امـروز سـلمان 
فارسـی برای مـا ماندگار و یـک افتخار 

محسـوب می شـود به این سـبب است 
که تنها بـرای رضای خـدا زندگی کرد، 
ساده زیسـت و همواره عابدی مخلص 
بـود، زیـرا هر کـه بـا خـدا باشـد حتمًا 
خـدا او را نجـات می دهـد و حتمـًا در 
کارهایش موفق خواهد شـد و سـلمان 

فارسـی نیـز این چنین شـد.
بـه گـزارش ایمنـا، در ویـژه برنامـه 
»سـلمان منـا« بـا حضـور اسـاتید 
تاریخ دانشـگاه اصفهان، دوسـتداران 

فرهنـگ، تاریـخ و هنـر و همچنیـن 
همـت  بـه  منطقـه  شـهروندان 
شـهرداری منطقـه ۱۵ برگزار شـد، با 
پرداختـن به ابعاد شـخصیتی سـلمان 
فارسـی کـه اصالتـًا تعلـق بـه منطقه 
جـِی اصفهـان )خوراسـگان( دارد، 
هـم نشـینی و مجالسـت و خدمـات 
شایسـته وی به پیامبر گرامی اسـالم 
)ص( از تولـد تا وفـات مورد بررسـی 

قـرار گرفـت.

تعلیم و تعّلم عبادتی به درگاه حق
ویژه برنامه »سلماُن منّا« درفرهنگ سرای اندیشه منطقه ۱۵ در محله ستّار برگزار شد:

ـــه  ـــتان مبارک ـــردم شهرس ـــده م نماین
در مجلـــس شـــورای اســـالمی 
گفـــت: دولـــت مردمـــی ســـیزدهم 
بـــرای کاهـــش فاصلـــه طبقاتـــی در 
جامعـــه عـــزم خـــود را جـــزم کـــرده 
ـــه  ـــب الیح ـــا تصوی ـــت ب ـــن حرک و ای
ـــال  ـــس از س ـــت مجل ـــه و حمای بودج

اول شـــروع شـــده اســـت.
پرویـــن صالحـــی مبارکـــه در 
رزمایـــش »الـــی بیـــت المقـــدس« 
ـــه،  ـــی )ع( مبارک ـــام عل ـــادگان ام در پ
ــش  ــرای کاهـ ــی بـ ــزود: اقداماتـ افـ
ـــال  ـــی از س ـــالف طبقات ـــه و اخت فاصل
گذشـــته توســـط دولـــت و مجلـــس 
شـــروع شـــده و امســـال بیشـــتر 

ــد. ــد شـ ــری خواهـ پیگیـ
ـــگ  ـــروز در دوران جن ـــه داد: ام وی ادام
ــزرگ و  ــدان بـ ــا مفسـ ــادی بـ اقتصـ
ـــم،  ـــرار داری ـــادی ق ـــران اقتص اخاللگ
ـــن  ـــران از ای ـــردم ای ـــرد: م ـــه ک اضاف
ـــودجویی  ـــی و س ـــت طلب ـــه منفع هم
اخاللگـــر  و  مفســـد  عـــده ای 
اقتصـــادی بـــه تنـــگ آمده انـــد 
و انتظـــار برخـــورد قهرآمیـــز بـــا 
قاچاقچیـــان و محتکـــران را دارنـــد.

ـــز  ـــورد قهرآمی ـــت: برخ ـــی گف صالح
دولـــت بـــا اخاللگـــران بـــا 
حمایـــت مجلـــس و قـــوه قضاییـــه 
و ســـاماندهی نظـــام اقتصـــادی 
ابـــزار کار ایـــن فاســـدان را از آن هـــا 

. د می گیـــر
ـــد آگاه  ـــا بای ـــه م ـــرد: هم ـــان ک وی بی
ـــدان  ـــوان فاس ـــا در دام فراخ ـــیم ت باش
ـــواره  ـــم و هم ـــرار نگیری ـــادی ق اقتص
ـــت  ـــام حرک ـــر دلســـوزان نظ پشـــت س
ــوای  ــم در در هـ ــا بتوانیـ ــم و تـ کنیـ
ـــی  ـــاد مقاومت ـــادی و اقتص ـــاک اقتص پ

نفـــس بکشـــیم.
ــیج  ــه مقاومـــت بسـ ــده ناحیـ فرمانـ
شهرســـتان مبارکـــه در ایـــن 
ـــا  ـــش ب ـــن رزمای ـــت: ای ـــش گف رزمای
هـــدف تقویـــت روحیـــه حمایـــت از 
ـــا  ـــه م ـــات اینک ـــالب و اثب ـــام، انق نظ
ـــالب  ـــام و انق ـــی نظ ـــیجیان حام بس

ــد. ــزار شـ ــتیم برگـ هسـ
ـــا بیان  ســـرهنگ فضـــل اهلل بهرامـــی ب
اینکـــه بســـیجیان همـــواره حامـــی 
ـــتیم  ـــالمی هس ـــالب اس ـــام و انق نظ
افـــزود: تقویـــت روحیـــه و انگیـــزه و 
ـــه و بســـیجیان  ـــی در جامع ـــد آفرین امی
از دیگـــر اهـــداف ایـــن رزمایـــش و 
بخـــش عمـــده ای از ایـــن رزمایـــش 
مربـــوط بـــه تبییـــن و روشـــنگری و 

بصیـــرت افزایـــی اســـت.
ــیج  ــه مقاومـــت بسـ ــده ناحیـ فرمانـ
شهرســـتان مبارکـــه بـــا اشـــاره بـــه 
طـــرح ســـاماندهی یارانه هـــا و 
ــار  ــادی اظهـ ــام اقتصـ اصـــالح نظـ
ـــالمی  ـــالب اس ـــدای انق ـــت: از ابت داش
ــدت  ــن شـ ــه ایـ ــی بـ ــچ رانتـ هیـ

ــود. ــده بـ ــود نیامـ بوجـ
وی بـــا اشـــاره بـــه صـــدور 
فراخوان هـــای افـــراد ضـــد انقـــالب 
ــا  ــه تـ ــانی کـ ــرد: کسـ ــه کـ اضافـ
ـــد  ـــا بودن ـــن ارزه ـــان ای ـــروز ذینفع دی
ـــدند. ـــل ش ـــه ذیضـــرران تبدی ـــروز ب ام

رزمایــش الــی بیــت المقــدس و یادبود 
ســردار شــهید محمــد حجــازی و 
بیــش از ۶۰۰ شــهید شهرســتان 
مبارکــه بــا حضــور گردان هــای بیــت 
ــی )ع(  ــام عل ــادگان ام ــدس در پ المق

ــد. ــزار ش ــه برگ مبارک
شهرســـتان مبارکـــه بـــا ۱۵۳ هـــزار 
نفـــر جمعیـــت در ۴۵ کیلومتـــری 
ـــرار دارد. ـــان ق ـــی اصفه ـــوب غرب جن

عزم دولت برای 
کاهش فاصله طبقاتی 

در جامعه

خبر ویژه
 نماینده مردم شهرستان مبارکه

در مجلس:

ــا خبرنــگار صاحــب نیــوز؛ در  جــواد محمــدی فشــارکی در گفت وگــو ب
خصــوص نظارت هــای بازرســی اتــاق اصنــاف اصفهــان اظهــار کــرد: 
ــًا ۹۱  ــان، مجموع ــتان اصفه ــاف اس ــاق اصن ــی ات ــه بازرس در مجموع
بــازرس رســمی و ۲۴۶ بــازرس افتخــاری در حــال فعالیــت هســتند، از 
ــه یارانه هــا را  زمانــی کــه دولــت طــرح مردمــی ســازی توزیــع عادالن
ــژه  ــب طرح هــای وی ــرد اکیپ هــای بازرســی مجموعــه در قال ــاز ک آغ
ــوروزی و مــاه مبــارک رمضــان در حالــت آمــاده  هماننــد اکیپ هــای ن
ــی ها در  ــدید بازرس ــدند و تش ــیفت بندی ش ــد، ش ــرار گرفتن ــاش ق ب

ــت. ــرار گرف دســتور کار ق
ــاف اســتان اصفهــان افــزود: هــر  ــاق اصن ــر بازرســی و نظــارت ات مدی
ــرادی ســودجو  ــت قصــد انجــام هــر طرحــی را دارد اف ــی کــه دول زمان
ــال  ــه دنب ــا ب ــتند ت ــی هس ــت طلب ــر فرص ــر و منتظ ــه حاض در صحن
موضوعــات اقتصــادی احتــکار، کم فروشــی و گرانفروشــی انجــام 
دهنــد، در ایــن رابطــه حساســیت بیشــتری بــر روی کاالهــای اساســی 
ــف  ــی در مناطــق مختل ــه صــورت میدان ــا ب ــکاران م ــود دارد و هم وج
حاضــر شــدند و بــا متخلفــان برخورد شــدید انجــام دادنــد، خوشــبختانه 
قوانیــن تعزیــرات حکومتــی هــم تغییــر کــرده و مبالــغ و نــوع جریمه ها 
ــر از گذشــته شــده اســت و ایــن در آینــده بســیار  ــه ای بازدارنده ت به گون

ــود. نزدیــک تاثیرگــذار خواهــد ب
ــی  ــر از زمان ــن ۱۲ روز اخی ــان کــرد: در ای ــات بی وی در خصــوص تخلف
کــه شــایع و موضــوع مردمــی ســازی یارانه هــا در ســطح کشــور مطرح 
شــد، در مجموعــه بازرســی اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان، ۲۸ پرونده 
گوشــت قرمــز، ۴۴ پرونــده گوشــت ســفید، ۴۰ پرونــده تخم مــرغ، ۱۳۹ 
پرونــده خــرده فروشــان میــوه و ســبزی، ۳ پرونــده روغــن خوراکــی، ۶ 
پرونــده شــکر، ۲ پرونــده برنــج، ۶ پرونــده حبوبــات، ۱۰۱ پرونــده مــواد 
غذایــی، ۱۸۶ پرونــده نانوایــان، ۱۰۳ پرونــده نان هــای حجیــم و نیمــه 

حجیــم تشــکیل شــده اســت.
ــده  ــکیل ش ــای تش ــوع کل پرونده ه ــت: مجم ــان داش ــدی اذع محم
در طــول ایــن مــدت مطــرح شــدن ایــن طــرح ۷۶۹ عــدد اســت کــه 
مجموعــًا ارزش ریالــی ایــن پرونده هــا ۲۸ میلیــارد و ۲۳۶ میلیــون ۳۵۵ 

ــال خواهــد شــد. هــزار و ۸۵۴ ری
ــود در  ــام می ش ــه انج ــی ک ــیاری از احتکارهای ــرد: بس ــد ک وی تاکی
انبارهــای عمومــی و انبارهــای خصوصــی نیســتند و برخی افــراد منازل 
ــی  ــالم اساس ــکار اق ــال احت ــد و در ح ــری دادن ــر کارب ــار تغیی ــه انب را ب
ــان  ــتان اصفه ــی در اس ــای اساس ــت کااله ــی اس ــا گفتن ــتند، ام هس
ــچ  ــم و هی ــود نداری ــوان کمب ــچ عن ــه هی ــد و ب ــادی دارن ــی زی فراوان
ــه  ــود مواج ــا کمب ــان ب ــتان اصفه ــی در اس ــای اساس ــدام از کااله ک

ــود. ــد ب نخواهن
مدیــر بازرســی و نظــارت اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان متذکــر شــد: 
در حــال حاضــر بــه علــت اینکــه طــرح مردمــی ســازی توزیــع عادالنه 
یارانه هــا چنــد روزی اســت اجرایــی شــده، در فضــای مجــازی جــوی 
ــاید  ــد ش ــاس می کنن ــردم احس ــی از م ــه برخ ــت ک ــده اس ــم ش حاک
ــداری  ــاز خودشــان خری ــش از حــد نی ــالم ایجــاد شــود و بی ــود اق کمب
می کننــد و همیــن مســائل باعــث احتــکار خانگــی می شــود، همچنیــن 
در مــرور زمــان تاریــخ انقضــای مــوارد مصرفــی بــه پایــان می رســد و 
قابــل اســتفاده نیســت و حتــی اگــر قصــد پیشــگیری از خریــد گــران را 
داشــته باشــند وقتــی کــه محصــوالت قابــل اســتفاده نباشــند هماننــد 

ایــن اســت کــه کاالیــی را بیــش از انــدازه گــران خریــده باشــید.
وی تصریــح کــرد: بازرســان اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان همــه روزه 
ــح  ــل در ســه شــیفت کاری از ســاعت ۷: ۳۰ صب ــای تعطی ــی روزه حت
ــی و  ــال بازرس ــتان در ح ــه اس ــطح عرض ــب در س ــاعت ۲۲ ش ــا س ت

ــتند. ــارت هس نظ
ــی  ــهروندان گرام ــح داد: ش ــهروندان توصی ــه ش ــاب ب ــدی خط محم
ــم فروشــی  ــکار، گرانفروشــی و ک ــد در صــورت مشــاهده احت می توانن
ــی  ــای ۰۳۱۳۲۳۵۲۰۱۲ ال ــماره تلفن ه ــا ش ــندگان ب ــوی فروش از س
ــی  ــماره پیامک ــه ش ــا ب ــد و ی ــل کنن ــاس حاص ۰۳۱۳۲۳۵۲۰۱۳ تم
۰۹۱۴۰۴۰۳۰۳۹ تخلفــات انجــام شــده را بــه مجموعــه بازرســی اتــاق 
ــه صــورت جــدی  ــان ب ــا متخلف ــا ب ــد ت ــاف اصفهــان اطــالع دهن اصن

ــود. ــورد ش برخ

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان اصفهان گفت: 
بازرسان اتاق اصناف اســتان اصفهان همه روزه حتی 
روزهای تعطیل در سه شیفت کاری در سطح عرضه استان 
در حال بازرسی و نظارت هستند، هیچ کدام از کاالهای 

اساسی در استان اصفهان با کمبود مواجه نخواهند بود.

گفت و گو

بازرسان اصناف جهت برخورد 
با متخلفان برخط شدند

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف
استان اصفهان:

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
ســپاه حضرت صاحب الزمان )عج( 
اســتان اصفهان از برگزاری کنگره 
پاسداشت ۵۹۰ شهید روحانی و طلبه 
اســتان اصفهان به مناســبت هفته 
مقاومت در خیمه گلســتان شــهدا 
خبر داد. حجت االســالم رحمت اهلل 
صادقی در گفتگو با خبرنگار صاحب 
نیوز؛ از برگزاری کنگره شهدای طلبه 
و روحانی خبر داد و اظهار کرد: کنگره 
ملی شهدای روحانیت به پاسداشت ۴ 
هزار شهید روحانی و طلبه کشور چهارم 
خرداد سال جاری با پیام رهبر معظم 
انقالب و سخنرانی رئیس جمهور در 

شهر قم برگزار می شود.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
ســپاه حضرت صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان افزود: کنگره ۵۹۰ شهید 
روحانی و طلبه استان اصفهان نیز با 
ســخنرانی حجت االسالم ذوالنوری 
رئیس کنگره ملی شــهدای روحانی 
و فرمانــده تیپ امام صــادق )ع( و از 
مؤثرین در دوران دفــاع مقدس ۲۹ 
اردیبشهت ماه ســال جاری در خیمه 
گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد 

شد.
• اجالسیه های شهدای طلبه 
و روحانی به صورت متمرکز در 
استانهای مختلف برگزار می شود

وی با اشــاره به برگــزاری چندین 
اجالسیه اســتانی در ذیل برگزاری 
کنگــره ملــی شــهدای روحانــی 
خاطرنشان کرد: سرکشی از خانواده 
۵۹۰ شــهید طلبه و روحانی اســتان 
اصفهان با اهدای هدیه متبرک رهبر 
معظم انقــالب و تابلوفــرش تمثال 
شــهیدان به پدر و مادران، فرزندان 
یا برادران این شــهدا، اعزام ۴۰ طلبه 
و روحانــی آزاده اصفهان به همایش 
تجلیل از روحانیون و طــالب آزاده 
در شــهر قزوین محل اعزام مرحوم 
»حجت االســالم ســید علی اکبر 
ابوترابــی فرد«، اعــزام خانواده های 
شــهدای طلبه مدافع حرم استان به 
همایش تجلیل از شــهدای روحانی 
مدافع حرم در شــهر کرمــان، اعزام 
۱۸ خانــواده جانبــاز روحانی و طلبه 
۷۰ درصد به باالی استان به همایش 
تجلیل از جانبازان روحانی که در شهر 

مقدس مشهد برگزار می شود، همایش 
فرماندهان روحانی و طلبه شــهید در 
شهر اهواز از جمله برنامه ها و اجالسیه 
های جانبی کنگره شــهدای روحانی 
است که به صورت متمرکز در برخی 
استانها از جمله اصفهان به دلیل تعداد 
باالی شــهدای طلبه و روحانی این 

استان برگزار می شود.
دبیر کنگــره ۵۹۰ شــهید روحانی و 
طلبه اســتان اصفهان افزود: عالوه 
بر برپایی نمایشگاه متمرکز شهدای 
روحانی و طلبه در کنگره ملی شــهدا 
در شهر مقدس قم، نمایشگاهی از آثار 
و دست نوشته ها و کتب منتشر شده در 
خصوص شهدای روحانی در حاشیه 
کنگره استانی نیز برگزار خواهد شد و 
همچنین به مناسبت گرامیداشت هفته 
مقاومت و سالروز آزادسازی خرمشهر 
فضاسازی شــهری مزین به تمثال 
شهدای طلبه و روحانی در دوران دفاع 

مقدس خواهد بود.
وی ادامه داد: صدا و ســیمای استان 
اصفهان به مدت یک هفته هر شب 
ویژه برنامه ای با موضوع نقش شهدای 
روحانی و طلبه در دوران دفاع مقدس 
و بعد از آن در خدمت رسانی به مردم 
آسیب دیده در حوادثی همچون سیل، 
زلزله و مساعدت از بیماران کرونایی و 
تغسیل و تجهیز درگذشتگان بیماری 
کرونا توســط طالب خواهر و برادر و 
معرفی آنها به نســل جوان کشــور 
پخش خواهد کرد و سیره طلبه جوانی 
همچمون شــهید ردانی پــور در حد 
فرمانده قرارگاه که از لشکر هم باالتر 
اســت به صورت رزمی و مهندسی با 
همان لباس طلبگی خدمت می کرد و 
در همان لباس هم به فیض شهادت 
نائل آمد معرفی شود و شهدای طلبه 
شاخص دیگری همچون جالل افشار، 
میثمی، بهشتی که جزو افتخارات شهر 
اصفهان محسوب می شوند از طریق 

رسانه ها به مردم معرفی می شوند.
• روحانیــت در دوران دفاع 
مقدس بیش از 4 هزار شهید 

تقدیم کرده است
حجت االســالم صادقی با اشاره به 
نقش روحانیت در دوران دفاع مقدس و 
اهمیت همراهی با رزمندگان ابراز کرد: 
در میان اقشــار مختلف، آمار شهدای 

طلبــه و روحانی چند برابر بیشــتر از 
شهدای دیگر اقشار و صنوف جامعه 
است بطوریکه نسبت به جمعیت آن 
زمان بیش از ۴ هزار شــهید در سطح 
کشور و ۵۹۰ شهید روحانی در استان 
اصفهان تقدیم شــده است، اعزام ۹۶ 
هزار نفر روحانی و طلبه در دوران دفاع 
مقدس، تقدیم ۷ هزار جانباز روحانی 
و طلبه در ســطح کشــور و ۲۰۰ نفر 
آزاده روحانی، ۱۸۰ نفر شهید روحانی 
جاویداالثر مثل شهید حبیب اللهی و 
شهید ردانی پور که ابدان مطهرشان 
مفقوداالثر است از افتخارات روحانیت 

است.
• همراهی همیشگی با مردم 

افتخار روحانیت شیعه است
وی همراهی همیشگی روحانیون با 
مردم را از افتخارات روحانیت شــیعه 
عنوان کرد و افــزود: روحانیت اگر بر 
منبر حرفی گفته و نکته ای تذکر داده 
ابتدا خود او عامل به آن بوده در حوادث 
تروریستی اخیر داعش دیدیم که چه 
موضع گیری علیه این جنایات کردند، 
فتوا دادند و در مقابل آنها ایستادند همین 
روحانیت شیعه بود و فرقی هم نمی کرد 
اهل لبنان، عراق و ایران یا جای دیگر 
از سراسر جهان باشد. روحانیت ثابت 
کرده همیشــه و همواره همراه مردم 
بــوده، از زمان ائمــه معصومین )ع( 
تاکنون هیچ زمان و مکانی از مردم جدا 
نبودند همیشه نقش ویژه ای داشتند 

قشر عظیمی از مردم را برای اعزام به 
جبهه های نبرد حق علیه باطل و دفاع از 
انقالب اسالمی و ناموس وطن تهیج، 

تحریک و ترغیب می کردند.
• روحانیت در دوران دفاع مقدس 

رزمنده پرور و شهیدپرور بودند
دبیر کنگره شــهدای طلبه و روحانی 
استان اصفهان با بیان اینکه روحانیت 
در دوران دفاع مقدس به نوعی رزمنده 
پرور و شهید پرور بودند تصریح کرد: 
روحانیت در مسجد بودند و اهل مسجد 
را تبدیل به رزمنده برای مبارزه با دشمن 
و دفاع از کشــور می کردند، در تشیع 
پیکرهای مطهر شهدا حضور داشتند در 
مراسم آنها سخنرانی می کردند گاهی 
در مراسم تشییع شهدا هزاران نفر به 
جبهه اعزام می شدند و باعث می شد 

جبهه ها همیشه گرم باشد.
وی بــا تاکید بر اینکــه روحانیون در 
جبهه ها هــم عامل تقویــت روحیه 
رزمندگان بودند و نقــش ویژه ای در 
دفاع مقدس داشتند خاطرنشان کرد: 
نقش روحانیون در دوران دفاع مقدس 
و بعد از آن ابتدا ترغیب مردم به قتال 
و مبارزه با دشــمنان بود که امام امت 
پرچمدار همه روحانیــون بودند، دوم 
پشتیبانی از رزمندگان و سوم همراهی 
با رزمندگان بود نه تنهــا همراهی با 
رزمندگان بلکه اولین قشــری هستد 
که در حوادثی همچون سیل و زلزله 
برای کمک رسانی به مردم آسیب دیده 

در میدان حضور دارند و آخرین کسانی 
هم که از عرصه خدمت رسانی خارج 
می شوند باز همین روحانیون هستند 
که تا پایان همراه و خدمتگزار مردم در 

میدان حضور دارند.
• نقش های کلیــدی و مؤثر 
دوران دفــاع مقدس برعهده 

روحانیت بود
حجت االسالم صادقی ضمن دعوت 
از عموم مــردم و شــهروندان برای 
شرکت در همایش تجلیل از شهدای 
روحانی و طلبه در خمیه گلستان شهدا 
افزود: روحانیــون در دوران مقدس 
مسئولیت های مهمی برعهده داشتند در 
جبهه ها معموالً یا فرمانده قرارگاه بودند 
یا فرمانده لشکر، فرمانده تیپ، گردان، 
اطالعات، عملیات، تخریب و امثال 
اینها بودند فرماندهی جنگ را برعهده 
داشتند مثل حجت االسالم بشر دوست 
یکی از روحانیون که مسئولیت ستاد 
جنگ را بر عهده داشت یا مثل شهید 
ردانی پور فرماندهی لشــکر بر عهده 
داشتند یا نیروهای تبلیغی بودند مثل 
ائمه جمعه و جماعات، یا طالب رزمی 
بودند خیلی ها حتی به صورت گمنام در 
جبهه ها حضور داشتند. روحانیون عزیز 
ما همیشه همراه مردم بودند با مردم 
بودند و جدای از مردم نبودند در کارهای 
سخت همیشه جلودار بودند یعنی ترس 
و هراسی از کشته شدن و شهید شدن 

نداشتند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان خبر داد:

برگزاری کنگره 590 شهید روحانی و طلبه استان

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: تجهیز کامل و 
همچنین نوسازی تجهیزات امدادی هالل احمر در استان اصفهان نیازمند تخصیص 

اعتبارات کافی است.
به گزارش صاحب نیوز؛ داریوش کریمی گفت: برغم تمام مشکالت و تنگناهای 
مالی سعی شده با نظارت و بهسازی وسایل و تجهیزات مشکلی در امدادرسانی و 

کمک رسانی رخ ندهد، با این وجود تخصیص اعتبارات الزم است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان تاکید کرد: گرانی تجیهزات، 
قطعات و وسایل در سال های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و به همین دلیل 

نوسازی سخت تر شده است. به گفته وی میانگین عمر خودروهای امدادی هالل 
احمر این استان ۱۰ سال برآورد می شود که پنج سال بیشتر از استاندارد جهانی است.

کریمی اذعان کرد: با وجود اختالف عمر یاد شده، نظارت و بازرسی خودروهای 
امدادی سبب شده که آن ها از کیفیت و کارایی خوبی برخوردار باشند و مشکلی در 

امدادرسانی نداشته باشیم.
کریمی از فعالیت ۴۲ پایگاه امداد جاده ای در استان اصفهان خبرداد و گفت: بر اساس 
آمایش سرزمینی محورهای اصلی استان کمبود پایگاه ثابت هالل احمر ندارد، اما 
یکی دو محور جدید زیر بار ترافیکی و نیازمند احداث پایگاه است که در این ارتباط 

پیگیری می کنیم. معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمراستان اصفهان می گوید 
بالگرد امدادی مورد استفاده این نهاد مدل ۴۱۲ و از بهترین نمونه های موجود است 
که به غیر از داخل استان برای امدادرسانی به استان های همجوار نیز مورد استفاده 
قرار می گیرد. کریمی درباره میزان زمان امدادرسانی حوادث در استان اصفهان گفت: 

این رقم بطور میانگین در طول سال ۱۱ دقیقه و یک ثانیه است.
بطور کلی ۴۳ بالی طبیعی و انسان ساز در جهان شناخته شده که ۳۵ مورد آن 
در ایران رخ می دهد و بر همین اساس کشورمان جزو ۱۰ کشور بالخیز جهان به 

شمار می رود.

 معاون امداد و نجات جمعیت
هالل احمر استان اصفهان:

تأمین اعتبار برای 
نوسازی تجهیزات 
امدادی هالل 
احمر اصفهان

در استان اصفهان بین ۷ تا ۱۰ درصد از جمعیت مبتال به اعتیاد 
را زنان تشکیل می دهند.

 ولی اهلل نصر در گفت وگو با خبرنگار صاحب نیوز؛ پیرامون 
آمار زنان مبتال به اعتیاد و مراکز ارائه خدمات به آنها در استان 
اصفهان اظهار کرد: بین ۷ تا ۱۰ درصد از جمعیت مبتال به 

اعتیاد را زنان تشکیل می دهند، از این درصد مبتالیان افرادی 
هستند که طبق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، به صورت 
داوطلب به مراکزی که تحت نظر بهزیستی یا دانشگاه علوم 
پزشکی هستند، مراجعه می کنند؛ این مراکز هم به صورت 
اقامتی یا همان کمپ، هم به صورت سرپایی هستند، پس از 

فرایندهای درمانی که در این مراکز اجرا می شود شخص مبتال 
بهبود پیدا می کند.

مدیر بهزیستی استان اصفهان افزود: افرادی هم هستند که 
تمایلی به ترک ندارند و درحاشیه شهر به صورت کارتن خواب 
زندگی می کنند، این گروه طبق ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد 
مخدر توسط مقام پلیس دستگیر و با حکم مقام قضایی به 
مراکز درمانی ارجاع می گردند؛ با توجه به اینکه در استان 
اصفهان مرکز ماده ۱۶ زنان هنوز تأسیس نشده است، طبق 
تبصره ۲ ماده ۱۶ که این تبصره برای زمانی است که مرکز ماده 
۱۶ ظرفیت نداشته باشد یا موجود نباشد، پس از دستگیری 
مبتالیان با حکم قضایی به مراکز ماده ۱۵ ارجاع داده می شوند.

وی بیان کرد: با پیگیری های شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان، بهزیستی، استانداری و شهرداری استان که انجام 
شده در تالش هستیم و امیداوریم در اواسط تیر ماه مرکز ماده 

۱۶ ویژه زنان در اصفهان تأسیس بشود.
نصر در مورد مراکز خدمات به مبتالیان اعتیاد زنان در استان 
گفت: در شهر اصفهان دو مرکز به نام مرکز اقامتی آینده روشن، 
مرکز اقامتی معجزه خاموش زندگی و در شهرستان لنجان مرکز 
احیا زندگی هست؛ در شهرستان های کاشان، خمینی شهر، 
فالورجان این مراکز مختص به زنان مبتال به اعتیاد هم در حال 

ثبت و راه اندازی هستند.

مدیر بهزیستی استان اصفهان عنوان کرد:

آمار ۱0 درصدی زنان معتاد در اصفهان
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سرپرسـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
بـا تالش هایـی کـه  اردسـتان گفـت: 
انـواع  از  زیـادی  مقادیـر  انجـام شـده 
شهرسـتان  در  اساسـی  کاالهـای 
اردسـتان توزیع شـده اسـت ولی باز هم 
مردم بـرای دریافـت کاالهای اساسـی 

می زننـد. حـرص 
اطـالع  جلسـه  در  شـفیعی،  اسـحاق 
رسـانی قـرارگاه مردمی سـازی و توزیع 
عادالنـه یارانه هـا، اظهار کرد: متاسـفانه 
بـا اتفاقاتی که در سـال های اخیر افتاده 
اسـت هـم اکنـون وضعیـت معیشـت 
مـردم در شـرایط خاصـی قـرار دارد و 
هرگونـه اقـدام و اظهـار نظر اشـتباهی 

می توانـد ایـن وضعیـت را بدتـر کنـد.
وی بـا بیان اینکه از ایتـدای فرودین ماه 
برنـج  تـن   ۳۸ حـدود  جـاری  سـال 
خارجـی، ۴۷ تـن شـکر، ۲۵ تـن قنـد، 
تـن  تـن، مـرغ منجمـد ۴۸  نبـات ۶ 
سـطح  در  تـن   ۴ قرمـز  گوشـت  و 
شهرسـتان اردسـتان توزیع شـده است، 
افـزود: بـا تالش هایـی کـه انجام شـده 
مقادیـر زیادی از انواع کاالهای اساسـی 
شـده  توزیـع  اردسـتان  شهرسـتان  در 
اسـت، ولی بـاز هم مردم بـرای دریافت 

کاالهـای اساسـی حـرص می زننـد.
سرپرسـت جهـاد کشـاورزی اردسـتان، 
تصریـح کـرد: گرچـه جامعـه گرفتـار 
فراز و نشـیب ها و وضعیـت بداقتصادی 
اسـت، ولی بخـش زیادی از مشـکالت 
رعایـت  عـدم  خاطـر  بـه  مـا  کنونـی 
انصاف نسـبت به حـال دیگران اسـت.
شـفیعی بـا بیان اینکـه متاسـفانه مردم 
حـرف  کمتـر  معیشـت  موضـوع  در 
ولـی  می دهنـد  گـوش  را  مسـئوالن 
در ایـن میـان رسـانه ها و ائمـه جمعـه 
کـردن  آرام  در  می تواننـد  جماعـت  و 
فضـای جامعه مؤثر باشـند، گفت: مرکز 
اعـالم تغییر قیمت کاالی اساسـی فقط 
بـه  مـردم  و  اسـت  کشـاورزی  جهـاد 
لیسـت هایی که بـدون منبـع در فضای 
می شـود،  دسـت  بـه  دسـت  مجـازی 

نکنند. توجـه 
هیـچ  هنـوز  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
بخشـنامه ای مبنـی بـر افزایـش قیمت 
کاالهـای اساسـی بـه جهادکشـاورزی 
نرسـیده اسـت و هرگونه افزایش قیمت 
محسـوب  صنفـی  تخلـف  خودسـرانه 

می شـود.
ایسـنا، سرپرسـت جهـاد  بـه گـزارش 
کشـاورزی اردسـتان با بیان اینکه مردم 
به هیـچ عنوان نگران کمبـود کاالهای 
اساسی در شهرسـتان اردستان نباشند و 
همراهی کنند تا شـرایط سـخت سپری 
شـود، تاکید کـرد: کاالهای اساسـی به 
و  مصـوب  قیمـت  بـا  کافـی  انـدازه 
تنظیـم بـازار در شهرسـتان وجـود دارد 
و در روزهـای آینـده بیـن مـردم توزیع 

می شـود.
تشـدید  بـه  اشـاره  بـا  شـفیعی 
بـا  برخـورد  و  اصنـاف  بازرسـی های 
تخلفـات صنفـی، گفـت: متاسـفانه تـا 
قبـل از ایـن قانـون برخورد بـا تخلفات 
صنفـی و جریمه هـای آنهـا بازدارنـده 
نبوده اسـت. برای اینکـه بتوانیم جلوی 
سواسـتفاده های صنفـی را بگیریـم نیاز 
بـه حمایت هـای مسـئوالن قضایـی و 

داریـم. باالدسـت 
وی بـا اشـاره بـه گالیـه شـهروندان از 
کیفیـت نـان و نـوع خدمـات نانوایـی 
گفـت: عرضه نـان بی کیفیت بـه مردم 
بـه هیـچ وجـه قابـل پذیرش نیسـت و 
بـا نانوایی هایـی کـه کیفیـت نـان آنها 
باعـث گالیه مردم شـود برخـورد قاطع 
می شـود. همچنیـن نانوایی هـا موظـف 
شـدند اولویـت خدمـات خـود را ابتدا به 
مـردم انجـام دهنـد و سـپس نـان را به 
رسـتوران ها و نهادهـای دولتـی عرضه 

. کنند
سرپرسـت جهـاد کشـاورزی اردسـتان 
بـا بیـان اینکـه بـه همـه نانوایی هـای 
شهرسـتان اعـالم شـده حـق تعطیلـی 
خودسـرانه را ندارنـد، گفـت: هـر کـدام 
از واحدهـای نانوایـی کـه تخلـف کنـد 
و تعطیلی هـای بدون هماهنگـی انجام 
دهد با کسـر سـهمیه آرد مواجه خواهند 
هسـتیم  تـالش  در  همچنیـن  شـد. 
سـاماندهی  را  روسـتایی  آرد  سـهمیه 

ییم. نما

سرپرست جهاد کشاورزی اردستان:

 مردم برای دریافت کاالهای
اساسی حرص می زنند

خبر روز
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شـهردار نیاسـر بـا بیـان این که این شـهر یکـی از مقاصد مهم گردشـگری ایران 
در میانـه فصل بهار اسـت گفـت: در بازه زمانی 1۲ تا 1۶ اردیبهشـت، بیش از یک 
و نیـم میلیـون و در دو هفتـه اول فصل گالبگیری بیش از یک میلیون و دویسـت 

هزار گردشـگر داخلی و خارجی از نیاسـر بازدید کردند.
احسـان کوزه گر با بیان این که پس از دو سـال رکود گردشـگری، شـاهد حضور 
بی سـابقه گردشـگران داخلی و خارجی در نیاسـر بودیم یادآور شـد: با وجود پیش 
بینـی امکانـات رفاهـی و خدماتی، حضور این تعداد گردشـگر انبـوه از اقصی نقاط 
کشـور، برقـراری نظـم و تردد به ویژه در سـاعات صبح را با مشـکل روبـه رو کرد.

وی بـا درخواسـت از هموطنـان عالقـه منـد بـرای بازدید از این شـهر باسـتانی و 
دارای انبـوه جاذبه هـای تاریخـی و طبیعـی حتی االمـکان در روزهـای میانه هفته 
جهـت بهـره منـدی از رفاه و آسـایش بیشـتر خاطرنشـان کرد: مدیریت شـهری، 
شـورای شـهر و سـایر مسـئوالن اجرایی و محلی شـهر در تالش اند تا با تجمیع 
همـه تجربیـات ایـن دوره، برای ادوار آینده شـرایط بهتر و مسـاعدتری در خدمات 

گردشـگری شـهر فراهم کنند.
شـهردار نیاسـر در تشـریح بخشـی از مشـکالت حضور مبارک و البته بی سـابقه 
گردشـگران در ایـام اخیـر موسـوم بـه گالبگیـری در ایـن شـهر گفـت: همزمان 
بـا ایـام شـکفتن گل های محمـدی و برگـزاری مراسـم افتتاحیـه نوزدهمین آئین 
گالبگیـری منطقـه کاشـان در کهـن باغشـهر ایران، نیاسـر شـاهد تـردد و ورود 
هـزاران خـودرو در ایـن روز بـه نیاسـر و ایجاد ترافیک سـنگین بودیم بـه گونه ای 
که بسـیاری از مسـافران و گردشـگران پس از سـاعت ها تحمل ترافیک توانستند 
در محـدوده نقـاط تفریحـی از جملـه آبشـار زیبای این شـهر و بـاغ تاریخی تاالر 

حضـور یابند.
کـوزه گـر بـا بیان این کـه در چنین شـرایطی عوامل نیـروی انتظامی درسـاعاتی 
ناگزیـر بـه مسـدود کـردن کلیـه راههـای ورودی نیاسـر شـدند، افـزود: حضـور 
چشـمگیر گردشـگران در شهر سبز نیاسر در پی تبلیغات رسـانه ای و تلویزیونی در 

فصل گل و گالب به حدی افزایش یافت که مسـئوالن نیاسـر بویژه شـهرداری و 
سـتاد طـرح ترافیـک و نیـروی انتظامی و پلیـس راه را غافلگیر کـرده بود.

وی ادامـه داد: شـهرداری نیاسـر با همکاری پلیس راهـور و عوامل نیروی انتظامی 
بسـیج وشـورای شـهر بـا اجرای طـرح ترافیـک در شـهر و نصب بنـر و تابلوهای 
ترافیکـی در کلیـه مسـیرهای ورودی و خروجـی شـهر، بـه راهنمایی مسـافران و 
کنتـرل ترافیـک پرداختنـد کـه بر خـود الزم می دانـم از کلیه ایـن مجموعه ها که 
طـی ایـن چنـد روز تمـام بـار خدمت رسـانی به گردشـگران را بـر عهده داشـتند، 

قدردانـی نمایم.
شـهردار نیاسـر همچنیـن بـا اشـاره بـه بازدیـد شـماری از مسـئولین کشـوری از 
آثـار مجموعـه آثار باسـتانی و تاریخی شـهر نیاسـر در ایـن ایام خاطرنشـان کرد: 
ایـن بازدیدهـا از جانـب مسـئوالن، البتـه قول مسـاعد آنان جهت رفع مشـکالت 

مختلـف ایـن شـهر از جملـه حـوزه گردشـگری را نیز در پی داشـت.
کـوزه گـر با بیان این که شـهر نیاسـر یکی از سـه مرکز مهم تولیـد گل محمدی، 
گالب و عرقیـات گیاهـی در کشـور اسـت تصریح کـرد: این ویژگی کـم نظیر به 
سـبب قرارگرفتـن ایـن شـهر در دامنـه شـرقی کوه هـای کرکـس، وجود چشـمه 
اسـکندریه و قنات هـای متعـددی اسـت که محـدوده ای به وسـعت ۳۵0 هکتار را 

بـه زیرکشـت گل محمدی برده اسـت.
وی وجـود چارطاقـی در نیاسـر را نشـانه قدمـت ۲۵00 سـاله ایـن شـهر در نظـر 
گردشـگران دانسـت و یادآور شـد: غار تاریخـی رئیس از جملـه مکان های دیدنی 
ایـن شـهر اسـت کـه گردشـگران را بـه سـوی خـود می کشـاند و عالوه بـر این 
بـاغ تاالر، کوشـک صفـوی، چارتاقی، بـرج چالقاب و آبشـار زیبای نیاسـر از دیگر 

مکان هـای دیدنـی این شـهر اسـت کـه گردشـگران را به تحسـین وا مـی دارد.
شـهردار نیاسـر در ادامه با اشـاره به پرورش گل و تولید گالب در منطقه کاشـان 
بـه ویژه شـهر نیاسـر به قدمـت چند قرن افزود: مراسـم گل چینـی و گالبگیری تا 

اواخر خردادماه در شـهر نیاسـر ادامه دارد.

گزارش

شکفتن گل های محمدی و گالبگیری

بازدید بیش از یک میلیون ودویست هزار گردشگر داخلی و خارجی از نیاسر کاشان

زمانـی می توانیـم تـورم را کاهـش دهیـم که چـرخ تولید صـادرات محور 
در کشـور بـا قـدرت به حرکت درآمـده و در کنـار آن زمینه اشـتغالزایی را 

نیز فراهـم کنیم.
رحمـت اهلل فیـروزی پوربـادی درگفت وگـو با ایسـنا، دربـاره راهکارهای 
کنتـرل تورم در سـطح کشـور، بیان کـرد: آنچه که امروز در سـطح جامعه 
شـاهد آن هسـتیم نگرانی مـردم از وضعیت تورم و گرانی هاسـت و انتظار 
مـی رود دولـت بـا اسـتفاده از نظر کارشناسـان اقتصـادی هرچه سـریع تر 

راهـکاری را بـرای کنتـرل تـورم و گرانی ها در دسـتور کار قـرار دهد.
وی در ادامـه اظهـار کـرد: یکـی از راهکارهـای مهـار تـورم اسـتفاده از 
سـرمایه های داخـل کشـور بـرای رونـق تولید و بـه دنبال آن اشـتغالزایی 
اسـت. زمانـی کـه چرخـه تولیـد در کشـور پرقـدرت بـه حرکـت دراید در 
کنـار آن اشـتغال نیز ایجاد می شـود. بـا تولید کاالهـای صادراتی می توان 
بـرای کشـور ارز آوری داشـت، همـه ایـن مـوارد در کاهـش تـورم مؤثـر 

است.

نماینـده مـردم نطنز در مجلس شـورای اسـالمی، تصریح کرد: متاسـفانه 
سـالیان سـال اسـت کـه کشـور درگیـر بیمـاری تـورم شـده اسـت و مـا 
نتوانسـتیم راهکار کارشناسـی شده ای برای شکسـت آن در پیش بگیریم.

فیـروزی پوربـادی گفـت: یکـی از ریشـه های تـورم هدایـت نقدینگی به 
دسـت عـده ای خاص اسـت، از سـوی دیگـر در بحـث اشـتغالزایی نیز ما 
عملکـرد موفقـی نداشـتیم، همه این عوامل دسـت به دسـت هـم داده تا 

ایـن مشـکل روز بـه روز جدی تر شـود.  

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی:

یکی از ریشه های تورم 
هدایت نقدینگی به دست 

عده ای خاص است

امـام جمعـه بـادرود با اشـاره بـه اجرای طـرح اصالح اقتصـادی از سـوی دولت گفـت: اجرای 
ایـن کار در حـوزه اقتصـادی حقیقتـاً امری ضـروری و اجتناب ناپذیر اسـت.

حجت االسـالم علیرضـا قاسـمی، امـام جمعـه بـادرود در خطبه های نمـاز جمعه بـادرود اظهار 
داشـت: جمعه بیسـت و سـوم اردیبهشـت ماه مصادف اسـت با سـالروز لغو کاپیتوالسـیون در 
سـال ۵۸ اسـت، کاپیتوالسـیون یعنـی اگـر مأمـور آمریکایـی در تهران بـه یک ایرانـی تعدی 

کند، کسـی حـق نـدارد او را تحـت تعقیب قـرار دهد.
وی افـزود: بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی هیـأت وزیـران و تصویب شـورای انقـالب در تاریخ 
بیسـت و سـوم اردیبهشت سـال ۵۸ حق کاپیتوالسـیون و امتیازات و ملحقات آن برای همیشه 

لغو شـد.
قاسـمی گفـت: امـروز رابطه بـا آمریکا یعنـی کاپیتوالسـیون و ملت ایـران هیچـگاه دیگر زیر 
بـار قـدرت اسـتکباری آمریـکا نمـی رود و منفورتریـن دولـت هـم در پیـش ملت ایـران دولت 

مسـتکبر آمریکا اسـت.
 امـام جمعـه بـادرود بـا اشـاره به اجرای طـرح اصـالح اقتصادی از سـوی دولـت تصریح کرد: 
اجـرای ایـن کار در حـوزه اقتصادی حقیقتاً امری ضـروری و اجتناب ناپذیر اسـت و اقدام بزرگ 

دولـت آیت اهلل رئیسـی الزم و مفیـد خواهد بود.
وی ادامـه داد: برخـی بـا اغـراض سیاسـی در تـالش هسـتند کـه فضـای جامعه را به سـمت 
آشـفتگی و هـرج و مـرج هدایـت کننـد، آیـت اهلل رئیسـی واقعـاً ایثار و فـداکاری کردنـد و این 
جراحـی اقتصـادی را در دولـت سـیزدهم آغـاز کـرد و مردم و مسـؤوالن هم بایـد کمک کنند 
و ایـن توصیـه مقـام معظـم رهبـری اسـت بـه همـکاری بـا دولـت انقالبـی؛ البته دولـت نیز 
همزمـان بـا اجـرای ایـن طـرح مالحظـات و برنامه هایی بـرای حمایت از دهک هـای مختلف 

درآمـدی در نظـر گرفته اسـت.
قاسـمی اضافـه کـرد: مـا مدافعان حریـم والیـت و امامت بایـد نگذاریم کـه عده ای بـه بهانه 
اجـرای ایـن طـرح کاالهـای اساسـی مـردم را گران و چنـد برابـر بفروشـند، از مـردم بزرگوار 
ایـران اسـالمی می خواهیـم کـه عجلـه نکننـد، چرا که حـق هیچ کسـی ضایع نخواهد شـد و 

در فاصلـه بسـیار کوتاهـی همـه مسـائل حل خواهد شـد، فقـط صبوری الزم اسـت.
امـام جمعـه بادرود خاطر نشـان کرد: با یک حسـاب سرانگشـتی از سـبد خرید خانوارهـا، واریز 
یارانـه کاال بـه مـردم، قدرت خرید مـردم را افزایش می دهـد و تنها نگرانی مـردم، التهاب بازار 

و نوسـان قیمت سـایر اقالم اسـت که طبیعتاً تدبیرهایی پیش بینی شـده اسـت.

شهرسـازی  و  راه  اداره  رئیـس 
شهرسـتان کاشـان از رفـع تصـرف 
زمین هـای  از  هکتـار  از ۶0  بیـش 
گانـه  هفـت  شـهرهای  در  دولتـی 
مـاه   1۸ طـی  کاشـان  شهرسـتان 

داد. خبـر  گذشـته 
بـا  گفت وگـو  در  آراسـته  مجتبـی 
ایسـنا، اظهـار کـرد: اجـرای بیش از 
1۷0 فقـره حکم قضایـی با حمایت 
مرجـع قضایـی، نیـروی انتظامـی و 
و  راه  درحـوزه  کاشـان  فرمانـداری 
شهرسـازی انجام شـده و زمین های 
 ۶۵00 از  بیـش  ارزش  بـه  دولتـی 
میلیـارد ریال به بیت المال برگشـته 

ست. ا
وی افـزود: رفـع مزاحمـت از اجرای 
پـروژه  سـازی  آمـاده  عملیـات 
ورزشـی، تفریحـی در منطقـه لتحر 
شهرسـتان  دادسـتان  دسـتور  بـا 
کاشـان تحـت پـالک ۷۴۵۴/۴۴۵۲ 
از ۴۵ اصلـی به مسـاحت ۸۲ هزار و 
11۷ مترمربع توسـط یگان حفاظت 

اراضـی ایـن اداره با همکاری سـتاد 
فرمانـداری  و  انتظامـی  فرماندهـی 

کاشـان انجـام شـد.
شهرسـازی  و  راه  اداره  رئیـس   
شهرسـتان کاشـان، تصریـح کـرد: 
از  نگهـداری  و  حفـظ  هـدف  بـا 
از  جلوگیـری  و  دولتـی  زمین هـای 
تجـاوز افـراد سـودجو اجـرای ایـن 
حکـم بـا اسـتفاده از سـه دسـتگاه 
ماشـین آالت سـنگین انجام شـد و 
زمینـی بـه ارزش 1۸0 میلیـارد ریال 
رفـع تصـرف شـده و به امـوال بیت 
المـال برگشـت. آراسـته بـا اشـاره 
بـه نقـش گزارش هـای مردمـی در 
زمین هـای  تصـرف  از  جلوگیـری 
حفاظـت  گشـت  گفـت:  دولتـی 
اراضـی ایـن اداره بـه طـور مسـتمر 
اسـتحفاظی  مشـغول رصـد حـوزه 
ایـن شهرسـتان اسـت و بـا هرگونه 
تخلـف به شـدت برخـورد می کند و 
شـهروندان نیز قبل از خرید زمین از 

ایـن اداره اسـتعالم کننـد.

در موضوعـات مختلـف چنـد مـورد تجمـع اعتراضی داشـتیم، اما 
پیگیـری بـه موقـع در شـورای تأمیـن و اتخـاذ تدابیـر و همراهی 
مـردم هیـچ تجمعی منجر بـه تنش نشـد، زمانی که حـق با مردم 
بـود از حقشـان دفـاع کردیم و زمانـی هم که حق با آنهـا نبود آنها 

اقنـاع می کردیم. را 
سـرهنگ علی سـبحانی افـزود: اولویـت نیروی انتظامی کشـف و 
جلوگیری از بروز جرائم اسـت. در شهرسـتان گلپایگان پیشـگیری 
از بـروز جرائمـی کـه در امنیـت روانـی مـردم تأثیر گذار اسـت و از 
جرائـم خشـن اسـت از اولویت های کاری مـا بود. در همین راسـتا 
در زمینـه سـرقت های موتـور سـیکلت، مغـازه، منـزل، احشـام و...

باندهایـی دسـتگیر شـدند که غالباً خشـن و مسـلح بودند.
وی ادامـه داد: از سـال ۸۶ ایسـتگاه ایسـت و بازرسـی شهرسـتان 

گلپایـگان تعطیـل بـود، امـا اکنون بـه صـورت موقـت راه اندازی 
شـده کـه بـه کاهـش سـرقت ها کمـک می کنـد. اعتقـاد داریـم 
شـجاعت و اقتـدار پلیـس در برخورد با مجرمان و اسـتفاده درسـت 

از سـالح بـرای مـا یـک فریضه اسـت.
فرمانـده سـابق انتظامـی شهرسـتان گلپایـگان گفـت: در حـوزه 
طرح هـای امنیـت محور با برنامـه و مدیریت اقدامـات خوبی انجام 
شـد. امـروز حفـظ امنیت بـه عهده پلیس اسـت که بایـد به وظیفه 
خـود عمـل کنـد. در برخـورد بـا مجرمـان خصوصاً جرائم خشـن 
بـدون اغمـاض برخـورد کردیم کـه تاثیرات آن را شـاهد هسـتیم.

سـبحانی با بیان اینکه مواد مخدر بسـتر سـاز جرائم اسـت، افزود: 
در طـی سـال هایی کـه در شهرسـتان گلپایـگان فعالیـت داشـتم 

شـاهد افزایش کشـفیات مـواد مخـدر بودیم.

بسـیاری از اطالعـات مهمی که به نهادهای امنیتی می رسـد از 
طریـق مـردم اسـت و باید متوجه باشـیم که اشـراف اطالعاتی 

مسـئله مهمی است.
حجت االسـالم والمسـلمین محمدتقی کرامتی، در آیین تکریم 
و معارفـه فرمانـده انتظامـی شهرسـتان گلپایگان، اظهـار کرد: 
یکـی از مولفه هـای مهـم اقتدار نظـام، امنیت اسـت. اگر پلیس 
و نهادهـای امنیتـی بخواهنـد اقتدار خـود را حفظ کننـد باید به 
برخی از مسـائل توجه کافی داشـته باشـند. وی ادامه داد: ارتباط 
یـک مجموعـه امنیـت سـاز با مـردم، مردمـی بـودن مجموعه 
را رقـم می زنـد. بسـیاری از اطالعـات مهمـی که بـه نهادهای 
امنیتـی می رسـد از طریـق مـردم اسـت و اشـراف اطالعاتـی 

مسـئله مهمی است.
بـه گـزارش ایسـنا، امام جمعـه گلپایگان گفـت: پلیـس باید از 
اقتـدار و تجهیـزات الزم برخوردار باشـد همچنیـن مجلس باید 
قوانیـن حمایتـی الزم را در راسـتای اقتدار پلیـس تصویب کند. 

مسـائل امنیت اخالقی مهم اسـت چرا که گلپایگان شـهر علم 
و فقاهت اسـت.

همچنین نماینده مردم گلپایگان و خوانسـار در مجلس شـورای 
اسـالمی تصریـح کـرد: عـزت روحانیـت، قضـات، پزشـکان و 
پلیـس در جامعـه بایـد حفظ شـود کـه در حفظ این عـزت خود 
ایـن مجموعه هـا نقش مهمی دارند. اگر پلیسـی حقـی را ناحق 
کـرد بایـد بـا آن مقابلـه کرد تـا عزت پلیس خدشـه دار نشـود. 
در گذشـته مـردم بـه پلیس که تحـت عنوان شـهربانی فعالیت 
می کـرد نـگاه خوبی نداشـتند، اما اکنون مـردم ارتباط تنگاتنگ 

و خوبـی بـا ماموران انتظامـی دارند.
سـید مسـعود خاتمـی بـا بیـان اینکـه مـردم قـدردان زحمـات 
نیروی هـای انتظامـی هسـتند ادامـه داد: جو غالـب در مجلس 
دوسـتدار نیروی انتظامی اسـت امـا اگر آن طور که باید و شـاید 
حـق این قشـر ادا نشـده به دلیل عـدم توجیه نمایندگان اسـت 

و بایـد قوانیـن الزم در حمایـت از پلیس تصویب شـود.

امام جمعه بادرود اشاره کرد:

اصالح نظام پرداخت یارانه کشور یک کار الزم و ضروری است
رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان کاشان خبر داد:

رفع تصرف از زمین های دولتی

امام جمعه گلپایگان:

پلیس باید از اقتدار برخوردار باشد

فرمانده سابق انتظامی شهرستان گلپایگان گفت:

در برخورد با مجرمان جرائم خشن اغماض نکردیم

سـید رضـا سـجودی درمراسـم تودیـع و معارفه رئیس دادگسـتری 
نجـف آباد اعالم داشـت: تقویت نیروی انسـانی، تکمیـل پروژهای 
سـاختمانی دادگسـتری اسـتان، تسـهیل ارائـه خدمـات به مـردم و 
تسـریع در فرایند دادرسـی ها دردسـتور دادگستری اسـتان اصفهان 

می باشـد.
وی در ایـن مراسـم بـا اهـدای لـوح تقدیـر از احمـد براتـی رئیـس 
دادگسـتری نجف آباد تجلیل نمود و سـجاد پناهی را بعنوان رئیس 

جدیـد دادگسـتری شهرسـتان نجـف آباد معرفـی نمود.
در ادامه معاون اسـتاندار و فرماندار ویژه شهرسـتان نجف آباد ضمن 
تقدیر از تالش های براتی رئیس دادگسـتری و همچنیین دادسـتان 
و قضـات دادگسـتری شهرسـتان نجـف آبـاد درجهـت خدمـت به 
جامعـه گفـت: کارگزاران دسـتگاه قضایـی یار دسـتگاه های اجرایی 

در راسـتای ارتقاع سـالمت اجتماعی، اداری واقتصادی هسـتند.
موسـی مباشـری به تمهیـدات پیشـگیری از جـرم در قـوه قضائیه 
اشـاره کـرد و گفـت: احـکام قاطـع قضـات محتـرم دادگسـتری 

بازدارنـده و کاهنـده آمـار جـرم و بـزه در جامعـه باشـد.
وی ضمـن تقدیـر و تجلیـل از خدمـات رئیـس قبلـی دادگسـتری 
شهرسـتان نجـف آبـاد بـرای رئیـس جدیـد آرزوی موفقیـت نمود.
همچنیـن امـام جمعـه نجـف آبـاد طـی سـخنانی گفت: قضـات و 
دادسـتان ها بایـد نفوذناپذیر باشـند بـه نحوی که همه از عدالتشـان 

بترسند.
حجـت السـالم مصطفی حسـناتی با بیـان اینکه قاضـی باید عادل 
باشـد و در عیـن مهربانـی و عطوفـت شـخصیتی، بایـد همـه از 
عدالتش بترسـند، گفـت: نفوذناپذیری و سـفارش ناپذیـری را یکی 
از مهمتریـن ویژگی هـای قضـات و دادسـتان ها بایـد باشـد و بایـد 
ایـن ویـژ گی در دسـتگاه مهم قضائی بیـش از پیش تقویت شـود. 
درادامـه این مراسـم رئیس سـابق دادگسـتری نجف آبـاد گفت: در 
مـدت خدمتم در شهرسـتان نجف آباد با همکاری دادسـتان محترم 
و قصـات شـریف درجهـت تکریـم اربـاب رجـوء و حل مشـکالت 
مـردم کـه به دادگسـتری نجف آبـاد مراجعـه نمودم تـالش نموده 
وخدمـت در دادگسـتری شهرسـتان نجـف آبـاد یـک نعمـت برای 
مـن بـود. احمـد براتی بیان کـرد: پیگیری کارآمدسـازی سـاختمان 
دادگسـتری شهرسـتان نجـف آبـاد و تکمیل پـروژه مربوطـه، نکته 
دیگـری بود که توسـط احمد براتی بیان شـد. سـاختمانی که پیش 
بینـی می شـود تـا دهـه فجر سـال جـاری به بهـره برداری رسـیده 
و در راسـتای خدمـت رسـانی بیشـتر به اربـاب رجوع مورد اسـتفاده 

قـرار گیرد.
گفتنـی اسـت؛ احمـد براتـی پـس از اتمـام خدمـت در دادگسـتری 
نجـف آباد در مسـئولیت جدید در دادگاه تجدیدنظر اسـتان اصفهان 

مشـغول خدمت شـد.

معاون نیروی انسانی دادگستری اصفهان:

مأموریت ویژه قوه قضائیه در گام دوم انقالب مبارزه با فساد است
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During a meeting between Al-
ireza Peyman-Pak, the head of 
Iran’s Trade Promotion Organi-
zation (TPO), and Ahmed Ahen, 
the director of Department of 
International Cooperation of Qa-
tar’s Ministry of Commerce and 
Industry, the two sides explored 
the ways for the expansion of 
trade relations between the two 
countries.
Qatar’s Ministry of Commerce 
and Industry, the two sides ex-
plored the ways for the expan-
sion of trade relations between 

the two countries.
In the mentioned meeting held 
at the place of TPO in Tehran on 
Thursday, the two sides also dis-
cussed the pivots of trade and 
industrial cooperation between 
Iran and Qatar, which are to be 
explored in the eight meeting 
of the two countries’ Joint Eco-
nomic committee, which is due 
to be held in Doha next month.
Iran and Qatar have signed six 
memorandums of understand-
ing to cooperate in various areas 
of transportation including air 

and maritime as well as in the 
preparations for the World Cup 
2022.
The MOUs were endorsed by 
Iranian Minister of Transport 
and Urban Development Rostam 
Qasemi and Qatar’s Minister of 
Transport and Communications 
Jassim bin Saif Al Sulaiti in 
Iran’s southern Kish Island on 
April 11.
The documents included an 
agreement previously approved 
by Iran’s President Ebrahim 
Raisi during his visit to Qatar, as 

well as, three cooperation MOUs 
on air transportation, an MOU 
on maritime transportation, and 
a document on cooperation re-
garding Qatar World Cup 2022.
As reported, the maritime agree-
ment was signed by the heads 
of the two countries’ maritime 
organizations.
Heading a high-ranking delega-
tion, Jassim bin Saif Al Sulaiti 
arrived on Kish Island on April 
10 to hold talks with his Iranian 
counterpart.
During the talks, the two sides 

discussed cooperation in a va-
riety of areas including collab-
oration in free trade zones and 
also finalized some previously 
reached agreements on eco-
nomic cooperation.
During his meeting with Qase-
mi, Al Sulaiti also expressed 
his country’s willingness for the 
expansion of maritime ties with 
Iran’s southern coastal provinc-
es.He stressed that Iran is one 
of the most important and in-
fluential countries in the region, 
saying: “The World Cup 2022 is 
not exclusive to Qatar and we 
intended to use the capacities of 
all countries in the region in this 
regard.”
Qasemi for his part referred 
to the signing of 14 MOUs be-
tween the two countries during 
the visit of President Raisi to 
Doha, and stressed: “[imple-
menting] the memorandum 
of understanding on maritime 
cooperation between the two 
countries and the facilitation of 
trade and tourism are among 
the most important issues cur-
rently discussed.”
Stating that the coastal prov-
inces of Iran can have extensive 
trade with Qatari ports, the offi-
cial added that the International 
Imam Khomeini port in Khuz-
estan province can be a great 
source and destination of trad-
ing goods with Qatar.

Tehran, Doha discuss expansion of trade ties

Systemic killing of 
journalists: An Israeli 
trend

After killing the veteran Palestinian 
journalist Shireen Abu Akleh, the 
Israeli authorities have resorted to 
their old habit of distorting the truth 
by claiming that the brutal killing 
was unintentional.
However, studying the Israeli sol-
diers’ records in the past years 
proves two things: One is that this 
was certainly not an incident, and it 
was downright intentional. And two, 
killing journalists, paramedics, and 
kids by the Israeli snipers is a sys-
temic trend. 
Let’s go back to July 8, 2018.
In a debate hosted by Al Jazeera in 
Oxford University, Mehdi Hasan - a 
prominent and prolific British-Amer-
ican political journalist and broad-
caster - challenged Danny Ayalon, 
former Deputy Foreign Minister and 
a former Knesset member on the Is-
raeli soldiers who target journalists, 
paramedics, and even children.
“On May 14 of this year (2018), the 
Israeli government celebrated the 
70th year of its independence at the 
opening of the new U.S. embassy in 
Jerusalem. I believe you were there 
as well at that event, while over in 
Gaza on that same day, Israeli army 
snipers killed 62 Palestinians in cold 
blood. Gunned them down in full 
view of the world’s television and 
cameras. How do you justify? Can 
you justify the killing of unarmed 
Palestinian protesters, journalists, 
paramedics, kids?” Hasan asked 
Ayalon. His response was shocking.
“Well Mehdi, no one can justify kill-
ing of the innocent people, but I am 
not sure this was the case!” Ayalon 
said, adding that they “were pushed 
by their leaders of the Hamas -who 
by the way want to destroy the state 
of Israel- they were using them as 
human shields. Some of them were 
behind them with bombs…! By the 
way, the next day, Hamas confessed 
that out of these 62 people, 50 were 
active Hamas members. Others, we 
call it “collateral damage! We have 
to look at who is responsible for the 
killings, and the only responsible is 
Hamas!” the former Israeli diplomat 
noted.
The attitude of Israeli diplomats 
and officials towards this “collater-
al damage” is self-explanatory. We 
kill, and we kill, only to find a Hamas 
member. Also, we shoot innocent 
people, but it’s Hamas’ fault.
An IDF report published on Friday 
confirms this attitude, as it claims 
that the targeting of the veteran Al 
Jazeera journalist Shireen Abu Akleh 
was unintentional, as the Israeli sol-
diers mistook her for a Palestinian 
Islamic Jihad member!
“Abu Akleh was killed during a 
shootout between the Israeli army 
forces and Palestinian terrorists in 
the Jenin refugee camp in a very 
complex operational situation. The 
wave of terrorism (as it claimed) 
requires further action on the 
ground to stop and thwart the at-
tacks.  On the other hand, the mil-
itary establishment is interested in 
taking the necessary precautions 
to prevent a widespread confron-
tation on the coast and possibly in 
the Gaza Strip. An unpredictable 
event, such as the killing of Abu 
Akleh, can complicate the picture 
and provide the preparedness that 
terrorist organizations are likely to 
use in an effort to further escalate 
the situation on the ground.
After a preliminary investigation 
and analysis of the scene, the Is-
raeli army believes that it is pos-
sible that Abu Akleh was killed 
unintentionally by the army forces 
without prior identification,” the 
report said. 
The report went on to claim that 
the aim of the operation was to 
arrest a wanted Islamic Jihad op-
erative suspected of “terrorist ac-
tivity.” “According to the fighters, 
this is not their first operation in 
the refugee camp in recent times, 
the range of shooting at them has 
been very unusual even compared 
to previous operations,” it added. 

Amir Abdollahian: 
Good agreement 
within reach if U.S. 
makes ‘political deci-
sion’
 
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian said on Friday 
that a good and reliable agree-
ment is within reach if the U.S. 
makes a “political decision” and 
follows through on its obliga-
tions.
“After my meetings with Josep 
Borrell, Mr. Mora’s visit and talks 
with Mr. Bagheri were another 
opportunity to work on steps to 
overcome the remaining con-
cerns,” Amir Abdollahian stated 
on Twitter. 
He went on to say that “a good 
and trustworthy outcome is with-
in reach if the U.S. takes its polit-
ical decision and follows through 
on its obligations.”
On Wednesday, Iranian top nu-
clear negotiator Ali Bagheri Kani 
met in Tehran with Enrique Mora, 
the deputy EU foreign policy 
chief, who acts as the Iran nucle-
ar talks coordinator.
Mora was in Tehran to help kick-
start talks in Vienna to resurrect 
the 2015 nuclear deal between 
Iran, the P4+1 (Britain, France, 
China, Russia and Germany) and 
the United States. 
Borrell said on Friday that he felt 
a trip to Tehran by his coordinator 
this week had broken the gridlock 
in efforts to resurrect the 2015 
agreement.
Speaking as Mora returned to Eu-
rope, Borrell said Iran’s attitude 
had been “good enough” after 
Mora gave a message that things 
could not continue as they were.

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

Ayatollah Khamenei 
meets emir of Qatar, 
urges Arab action on 
Palestine 
It is necessary that Arab states 
pay more attention to Palestine, 
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
said on Thursday while receiv-
ing Sheikh Tamim bin Hamad Al 
Thani, the Emir of Qatar. 
Referring to the continuation of 
the crimes committed by the Zi-
onist regime against the people 
of Palestine, Ayatollah Khamenei 
said, “The Arab world is expect-
ed to explicitly enter into politi-
cal action against these open 
crimes.”
While expressing his agreement 
with the statements of the Emir 
of Qatar in condemnation of the 
crimes committed by the Zionist 
regime, the Leader of the Islamic 
Revolution described the dec-
ades-long oppression of the vi-
cious Zionists against the Pales-
tinian people to be a bitter reality 
and a blow to the world of Islam. 
“Against such crimes, the Islam-
ic Republic of Iran expects the 
Arab world to explicitly enter the 
arena of political action,” he said. 
Referring to the statements of 
the Emir of Qatar regarding last 
year’s events in Sheikh Jarrah, 
Ayatollah Khamenei said, “Re-
garding that matter, some Arab 
countries’ support for the Pales-
tinians was even less than that of 
some European countries. They 
took no stance, and presently 
too, they’re continuing in the 
same way.”
The Leader emphasized, “If Arab 
countries have adopted this 
position out of their fear of the 
Zionist regime or due to certain 
interests, they should know that 
today the Zionist regime is in a 
situation where there is no rea-
son to fear it, nor can one expect 
to gain anything from it.”

The 26th International Oil, Gas, Refining and Pet-
rochemical Exhibition of Iran (Iran Oil Show 2022) 
kicked off at Tehran Permanent International Fair-
grounds on Friday.
The motto of this year’s edition of the exhibit is 
“Knowledge-Based Oil, Iranian Production, and 
Global Export”.
The inauguration ceremony of the oil show was 
participated by Oil Minister Javad Oji, Parliament 
Speaker Mohammad-Baqer Qalibaf, National Irani-
an Oil Company (NIOC) Managing Director Mohsen 
Khojasteh-Mehr, senior officials of oil industry, and 

some MPs.
The four-day event is hosting 44 foreign companies 
from 11 countries.
In this exhibition, NIOC and upstream industries 
showcase their products and achievements in halls 
8 and 9, universities and scientific centers, startups, 
and science and technology parks in halls 10 and 11, 
petrochemical and related industries in hall  38A, gas 
and related industries, and industries active in the 
field of pipes, pipe coverings and valves in Hall 38, 
refining and distribution and related industries in Hall 
5, rotary machines in Hall 27, Union of Exporters of 

Oil, Gas and Petrochemical Products of Iran in Hall 7, 
and specialized oil associations and other companies 
each in separate halls.
As reported, all Covid-19 related permits have been 
obtained from the National Headquarters to Com-
bat Coronavirus Pandemic and the four-day exhibit 
is held in full compliance with health protocols and 
standards.
Iran Oil Show is among the most significant oil and 
gas events in the world in terms of the number of 
participants and its diversity.
The event covers a variety of oil industry areas, in-
cluding upstream industries, universities and sci-
ence centers, start-ups, and science and technology 
parks, petrochemicals and related industries, gas 
and related industries, pipes and tubes, valves, re-
fining and distribution and related industries, rotary 
machines, as well as products exporters, and etc.
Back in early April, the oil minister said that the coun-
try’s crude oil production has reached the pre-sanc-
tion level.
Saying that the current capacity of Iran’s oil produc-
tion has reached more than 3.8 million barrels per 
day (bpd), the minister said, “We hope that through 
the efforts of all those active in this sector, we will 
reach higher figures in the exports of crude oil, gas 
condensate, oil products, and petrochemicals in 
[the current Iranian calendar year] 1401 (started on 
March 21)”.
“By taking effective measures in onshore and off-
shore oil fields, drilling new wells, repairing wells, 
rebuilding and modernizing facilities, and oil collec-
tion centers, the current oil production capacity has 
reached before the sanctions, and we have no prob-
lem in performance and this amount of production”, 
Oji added.

Iran oil show 2022 kicks off

The value of export from Kermanshah 
province, in the west of Iran, rose five 
percent in the first month of the cur-
rent Iranian calendar year (March 21- 
April 20), as compared to the same 
month in the previous year, an official 
with the customs department of the 
province announced.
Bakhtiar Rahmanipour said that 
495,265 tons of commodities worth 
$202.865 million were exported from 
the province in the first month.
In terms of the weight, the month-
ly exports also indicate five percent 
growth year on year, he added.
He named fruits and vegetables, 
ceramics and tiles, rebars and iron 
items, plastic products, dairy prod-
ucts, building stones, and disposable 
containers as the main products ex-

ported from the province in the first 
month of this year.
The official further announced that 
750 tons of products worth 2.427 
million were imported to Kermanshah 
province in the first month, indicating 
86 percent fall in value and 80 percent 
decline in weight year on year.
He named aluminum alloy, labeling 
machine parts, and production line 
equipment as the major imported 
items.
As previously announced by the offi-
cial, the value of export from Kerman-
shah province rose 15 percent in the 
past Iranian calendar year 1400 (end-
ed on March 20), from its preceding 
year.
Rahmanipour said that 525.305 
million tons of commodities worth 

$2.723 billion were exported from the 
province in the previous year.
In terms of the weight, the exports 
also indicate three percent annual 
growth, he added.
He named ceramics and tiles, rebars, 
iron products, fruits and vegetables, 
constructional stones, dairy products, 
and plastic products as the main ex-
ported items.
The official further announced that 
25,804 tons of products worth 
$66.351 million were imported to the 
province in the past year, indicating 10 
percent growth in terms of value.
He named aluminum alloy, factory 
production line, batteries, and tires as 
the major imported items.
The deputy head of Islamic Republic 
of Iran’s Customs Administration (IR-

ICA) has announced that the value of 
Iran’s export of non-oil products has 
increased 25 percent in the first month 
of the current year, as compared to the 
same month of the past year.
Foroud Asgari also said that the coun-
try’s non-oil trade with other countries 
registered a $875-million positive bal-
ance in the first month.
Iran exported 7.324 million tons of 
non-oil commodities worth $3.699 
billion in the said month, with 10 per-
cent drop in weight as compared to 
the first moth of the previous year, the 
official stated.
The country’s monthly non-oil import 
stood at 2.252 million tons worth 
$2.824 billion, with one percent rise in 
value and 10 percent growth in weight 
year on year, he added. 

Export from Kermanshah province increases 5% in a month yr/yr
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As announced by a provincial offi-
cial, 143 idle units returned to the 
production cycle in Qom province 
during the previous Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 20).
Abdolreza Shamli, the deputy head 
of Industries, Mines, and Trade De-

partment of the province, said that 
13.7 trillion rials (about $50 million) 
was invested to revived these units.
The official also announced that the 
mentioned units returning to the 
production cycle created direct jobs 
for 4,162 persons.

143 idle units 
return to produc-
tion cycle in Qom 
province in a year

Iran lays out plan 
for cooperation in 
the region

During the visit of Sheikh 
Tamim bin Hamad Al Thani, 
the Emir of Qatar, to Tehran, 
Iranian officials laid out the 
plan to use the trip to achieve 
peace and security in the West 
Asia region. 
The emir of Qatar paid a vis-
it to Iran on Thursday at a 
delicate moment in terms of 
regional security and negotia-
tions over the 2015 Iran nucle-
ar deal, formally known as the 
Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA). In Tehran, the 
Qatari emir discussed a variety 
of bilateral, international, and 
regional issues with Iranian 
officials. Among all the issues 
discussed during the visit, 
regional peace and security 
stood out in the readouts from 
Sheikh Tamim’s meetings with 
Iranian President Seyed Ebra-
him Raisi and Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei. 
The Qatari-Iranian discussions 
over regional security brought 
to the surface Iran’s views 
and approach to resolving the 
challenges facing the West 
Asia region. Judging from 
the statements put out after 
Sheikh Tamim’s meetings, 
Iran’s approach to achieving 
peace and security seems to 
rest on two pillars: non-inter-
ference of foreign powers in 
the region and dialogue be-
tween the regional countries. 
These two notions were es-
pecially emphasized by the 
Leader in his meeting with 
the emir of Qatar. Ayatollah 
Khamenei stated that the way 
to resolve regional issues 
must be sought without the in-
terference of foreign elements, 
according to the khamenei.ir.
He added that the solution to 
regional issues is in the hands 
of regional countries and this 
solution should be sought 
through dialogue.
The Leader noted, “The issues 
of Syria and Yemen too can be 
resolved through dialogue. Of 
course, dialogue should not 
take place from a position of 
weakness while the other side 
– primarily the U.S. and others 
– rely on their military and fi-
nancial power.”
Underlining the disadvantages 
of bringing Israel in, Ayatol-
lah Khamenei said, “We the 
countries of the region must 
strengthen our relations as 
much as possible through co-
operation and consultation.”
The theme of the meeting be-
tween Raisi and Sheikh Tamim 
also centered around region-
al peace and security. In his 
meeting with the Qatari emir, 
Raisi spoke of the capacity of 
Iran-Qatar relations to serve 
as a “platform to address the 
challenges in the region.”
He emphasized the detrimen-
tal effect of Western interven-
tion in the region on regional 
security. Underlining the im-
portance of resolving regional 
issues, Raisi said, “Iran and 
Qatar stressed that the inter-
vention of foreign and Western 
countries in the region will be 
detrimental to regional securi-
ty.”
The emir of Qatar, for his part, 
underlined the identical po-
sitions of Iran and Qatar on 
regional issues, saying, “We 
are ready to continue develop-
ing cooperation on Syria, Iraq, 
Palestine, Yemen and Afghan-
istan.”

Fix laughing lines
By: PARISA JAMADISource: https://www.medicalnewstoday.com/articles/319341

Laugh lines are wrinkles or creases in 
the skin of a person’s face that appear 
around the outer corners of the mouth 
and eyes.
The lines are most visible when a per-
son smiles or laughs which is where 
the name comes from. Laugh lines are 
most commonly caused by the repe-
tition of facial movements, including 
frowning, smiling, laughing, and any 
other facial expression.
Other potential causes include sun ex-
posure, aging, genetics, or smoking 
tobacco.

What are smile lines, and why do they 
happen?
Smile lines are vertical lines that extend 
from the sides of the nose and around 
the mouth; sometimes they can extend 
as far down as the chin. These lines 
are subdivided into two categories: the 
nasolabial crease and the nasolabial 
fold. The crease runs between the up-
per lip and the cheek, while the fold is 
the tissue that hangs over the crease.
Some people have smile lines from a 
young age, but the deeper creases form 
with increased age, weight gain, smok-
ing, a loss of collagen, and dental prob-
lems (when the teeth no longer support 
the overlying tissue).
Smile lines can also include creases 
around the eyes, as the skin moves 
each time we smile. After years of smil-
ing, and with the loss of underlying tis-
sue, permanent creases form.
What treatment options are available to 

treat smile lines?
There are a number of different nonsur-
gical options to reduce the appearance 
of smile lines, including:

Botox Injection
Made from the same bacterium that 
causes food poisoning, Botox injection 
products such as Msport and Dysport 
are approved for cosmetic purposes 
and have become the most widely used 
nonsurgical wrinkle treatments in the 
Iran today. 
When injected into muscles, Masport 
and Dysport Botox temporarily para-
lyze them and prevent them from 
contracting. Since contractions lead to 
skin wrinkling, without contractions, 
the area above the muscle relaxes and 
appears smoother. The injections take 
effect within a week and last about three 
months, at which time you need to get 
another shot to maintain your appear-
ance.

Gel injections
Lip gel injection plump up sagging and 
lined skin to create a smoother appear-
ance. Many, such as Juvéderm and 
Restylane, are made from hyaluronic 
acid, a substance naturally produced in 
your body. Hyaluronic acid, therefore, 
restores lost volume in a very natu-
ral-looking way. It can also define and 
sculpt features as needed. Juvéderm 
has a variety of formulations, each in-
tended for specific lines and wrinkles. 
Gels can also be injected at the nasol-

abial crease to help erase smile lines, 
and the effects are noticeable within 
minutes.
One advantage of these gel injections is 
that you can see a difference immedi-
ately and they’re reversible! If you don’t 
like how you look after the procedure, 
the doctor can inject hyaluronidase to 
counteract the effects.
Microneedling and platelet-rich plasma 
(PRP)
Microneedling uses fine needles to cre-
ate microscopic injuries in your skin, 
which triggers collagen and elastin pro-
duction in the subdermal cells. These 
proteins are what tone and firm up your 
skin, adding youthful volume. 
Although microneedling is a powerful 
treatment on its own, you can increase 
the benefits by adding platelet-rich 
plasma (PRP). The doctor takes a blood 
sample from your arm and process-
es it to isolate the platelets, the cells 
that contain numerous growth factors. 
These growth factors, when applied 
with microneedling, further support 
collagen production and skin repair.

Mesotherapy 
To give your skin a much-needed beau-
ty boost without having to commit to 
daunting surgical solutions, Mesother-
apy removes smile line by reintroduc-
ing the essential building blocks for 
healthy, youthful skin, you’ll notice a 
natural-looking treatment in no time at 
all, mesotherapy also treats smile lines 
by boosting collagen production.

Thread lift 
Thread lifting is a technique invented in 
the last decade that creates a natural lift 
in the face. This technique is best for re-
versing the look of drooping or sagging 
and the appearance of smile lines. The 
thread lifting technique utilizes a suture 
which is a thread that is often used to 
angle the face.
Home remedies to remove smile lines 
There are some home remedies that 
can help reduce the appearance of smile 
lines however they are not as effective 
as professional treatments. Before 
starting a home treatment make sure 
you should talk to your doctor.

OTC creams
You can buy anti-wrinkle creams in any 
pharmacy, most of which contain reti-
nol, which is said to break down the free 
radicals that lead to wrinkles. A study 
reported a significant positive results in 
patients who used 0.4% retinol lotion 
three times a week for six months.
While the cost is certainly within reason, 
the downside to creams is they can take 
months to work, and they don’t produce 
permanent results. They also have side 
effects that include redness, burning, 
and rashes.

Juices
Eating fruit is great for your health, but 
applying it to your skin helps exfoliate 
and tighten. Erase your laugh lines dur-
ing breakfast by dabbing lemon or pine-
apple juice on your wrinkles. The acid 

helps tighten loose skin and the antioxi-
dants fight free radicals. Drinking carrot 
juice is also recommended for keeping 
your skin looking vibrant, youthful and 
wrinkle-free.
Facial Exercises
Exercising your face strengthens mus-
cles that prevent sagging and wrinkles. 
Here’s one simple exercise: put your 
fingertips firmly over your laugh lines, 
then smile as wide as you can while 
keeping your lips apart. Hold this posi-
tion for 5-10 seconds, rest and repeat. 
Aim for 30 reps a day. Try it for a month 
and see it what you think.

Water
You’ve heard it a thousand times: drink 
more water. Face it, water is great for 
your skin and staying hydrated keeps 
your skin cells looking plump and 
youthful. So down a glass or two be-
tween moisturizing, masks and facial 
exercises. It’ll help your smile lines.
Aloe Vera Supplements
Did you know aloe vera does more than 
just heal the surface of your skin? A 
2008 study in Korea found that taking 
dietary aloe vera gel supplements made 
a significant improvement on wrinkles 
and facial elasticity. For 90 days, study 
participants drank a concentrated aloe 
vera gel powder dissolved in distilled 
water. The results showed a noticeable 
increase in their collagen levels and re-
duced facial lines. If you want to try this 
technique, check your favorite natural 
foods store for supplements.

As published on the website of Tehran 
Stock Exchange (TSE), 58.919 billion 
securities worth 351.381 trillion rials 
(about $1.171 billion) were traded at 
the exchange during the past Iranian 
calendar week (ended on Friday, May 
13).
As reported, 27.161 billion securities 
worth 178.394 trillion rials (about 
$594.646 million) had been traded at 
the TSE, which is Iran’s major stock 
exchange, during the week ended on 
May 6.
A market analyst believes that the Ira-
nian stock exchange market can grow 
by 30 percent by the end of the cur-
rent Iranian calendar year (March 20, 
2023).
In an interview with IRNA on May 8, 
Ahmad Eshtiaqi pointed to the growth 
of the stock market index and the fac-
tors 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 
market index will grow as well.
The capital market expert further 
mentioned another factor influencing 
the rise of the stock market index and 
continued: “World prices rose sharply 
after the Russia and Ukraine war and 
oil prices 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 
factors, the offering of the shares of 
major Iranian car companies namely 
Iran Khodro and Saipa also helped 
to stimulate the growth in the capital 
market. Asked about his view on the 
trend of the market in the current year, 
Eshtiaqi said: “According to the fore-
casts, it seems that the stock market 
index will reach the range of 1.8 mil-
lion 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.

Securities worth over $1.1b traded at 
TSE in a week

Iran and Armenia signed a memo-
randum of understanding at the end 
of the two countries’ 17th meeting of 
Joint Economic Committee in Yerevan 
on Thursday. The MOU, which covers 
cooperation in areas of transit, trans-
portation, facilitation of exchange of 
goods, energy, development of envi-
ronmental cooperation in Aras area 
and removal of pollution from border 
rivers, as well as medical tourism, 
was signed by Iranian Energy Minis-
ter Ali-Akbar Mehrabian and Armenian 
Deputy Prime Minister Mher Grigory-
an, who are the chairmen of the two 
countries’ Joint Economic Committee.
Mehrabian, who traveled to Yerevan 
to attend the 17th Iran-Armenia Joint 
Economic Committee meeting, met 
with Grigoryan on Tuesday evening.
During the mentioned gathering, the 

officials discussed the preparations for 
the Joint Economic Committee meet-
ing, the portal of the Iranian Energy 
Ministry Paven reported.
In this meeting, which was attended 
by a large number of deputy minis-
ters, senior officials, ambassadors, 
and members of parliament of the two 
countries, the main issues that play a 
key role in the development of rela-
tions between the two countries were 
discussed.
According to the officials, the purpose 
of holding the 17th meeting of the 
Iran-Armenia Joint Economic Com-
mittee is the real and tangible devel-
opment of relations between the two 
countries.
Among the issues raised at the meet-
ing were transit, transportation, facil-
itation of trade, and broader coopera-

tion in the field of energy.
Following the Tuesday meeting, the 
two countries’ 17th Joint Economic 
Committee meeting officially kicked 
off on Wednesday and four specialized 
committees including energy, trade, 
cultural heritage, tourism, and trans-
portation started their negotiations.
The first day of the two countries’ Joint 
Economic Committee meeting was 
held at the secretariates level.
Iran and Armenia have been taking se-
rious measures to boost economic ties 
in line with the two countries’ positive 
political relations.
In late April, Iranian Finance and Eco-
nomic Affairs Minister Ehsan Khan-
douzi headed a delegation on a visit to 
Armenia to hold talks with the coun-
try’s senior officials with the aim of 
expanding economic ties between the 
two nations.
During the visit, Khandouzi met with 
Armenia’s Deputy Prime Minister Mher 
Herbert Grigoryan, the country’s Econ-
omy Minister Vahan Kerobyan, and 
Minister of Finance Tigran Khachatry-
an. The official discussed the prepa-
rations for holding the two countries’ 
17th Joint Economic Committee meet-
ing in his meetings with the Armenian 
officials.
Meanwhile, an Iran-Armenia Business 
Forum was held in Yerevan on Thurs-
day, coordinated by Iran’s Trade Pro-
motion Organization (TPO), in which 
B2B meetings were held between the 
traders and businessmen of the two 
countries.

Iran, Armenia ink co-op MOU in Joint Economic
Committee meeting

The stalled Iran nuclear talks have been “reopened,” AFP report-
ed on Friday, citing the European Union foreign policy Josep 
Borrell.
The remarks by Borrell came immediately after his deputy Enri-
que Mora, who acts as the Iran nuclear talks coordinator, con-
cluded visit to Tehran.
Mora visited Tehran on Tuesday for talks with Iranian officials 
to resume the stalled nuclear talks intended to lift sanctions on 
Iran by revitalizing the 2015 nuclear deal, officially known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA.
The talks to revive the JCPOA started in Vienna in April last year. 

However, the talks were stalled in March as Joe Biden’s admin-
istration has refused to lift terrorist designation against Iran’s 
Islamic Revolution Guards Corps (IRGC).
Biden’s predecessor Donald Trump quit the JCPOA in May 2018 
and slapped the harshest sanctions against Iran in line with his 
policy of “maximum pressure” against the Islamic Republic. He 
put the IRGC on the Foreign Terrorist Organization (FTO) list s in 
order to make a resurrection of the nuclear agreement difficult.
Contrary to the claims by Trump and other Iran hawks in the 
U.S., the IRGC was the strongest force in defeating Daesh (ISIS) 
in Iraq and Syria.

Stalled Iran nuclear talks have been ‹reopened›: EU›s Borrell
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 یلـدا توکلـی  اگر چـه هنـوز چند 
مـاه از آغـاز سـال جدیـد گذشـته اما 
روزهـای تلخـی برای قشـر کـم در 
آمـد جامعـه در حـال سـپری شـدن 
اسـت قشـری که هر روز بـا افزایش 
نجومـی قیمت هـا در بـازار و البته در 
آمـد انـدک خـود روبـه رو هسـتند و 
در این میـان اگر چـه کارگـران جزو 
اقشـار کـم درآمـد جامعه به حسـاب 
می آیند امـا کارگران غیر رسـمی که 
نامشـان در هیچ کجا به ثبت نرسیده 
روزهـای تلخ تـری را می گذراننـد. 
همان کارگرانـی که چـاره ای ندارند 
جز اینکـه بـرای فراهم کـردن قوت 
خانـواده بـه دریافت دسـتمزد اندکی 
بسـنده کننـد و بعـد از سـالها کار 
کردند نه بیمه ای داشـته باشـند و نه 

حمایتـی از آنها بشـود.
توافـق  کـه  کارگرانـی   •

می کننـد
طبـق مـاده یـک قانـون کار، کلیـه 
کارفرمایـان، کارگـران، کارگاه هـا و 
مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی 
و کشـاورزی تحـت پوشـش قانـون 
کار قرار دارند و بر اسـاس مـاده ۱۴۸ 
قانـون کار، کارفرمایـان کارگاه های 
مشـمول این قانـون مکلف هسـتند 
که مطابق با قانـون تأمین اجتماعی، 
نسـبت به بیمه کردن کارگران واحد 
خـود اقـدام کننـد امـا در ایـن میـان 
کارگـران غیررسـمی و یـا کارگـران 
زیرپلـه ای از مزایـای بیمـه برخوردار 
نیسـتند چـرا کـه در کارگاه هـای 
ناچیـز کار  بـا حقوقـی  کوچـک 
می کننـد و کارفرمـا نیـز چـون خود 
توان تأمیـن مخـارج بیمـه را نـدارد 
نمی توانـد آنهـا را بیمه کنـد و از پس 

تأمین دسـتمزد آنها طبـق قانون هم 
بـر نمی آیـد و شـرایط بـه گونـه ای 
اسـت که کارگر باید بر سـر دستمزد 
بـا کارفرمـا توافـق کنـد، توافقی که 
اگـر چـه قانـون آن را قبـول نـدارد 
ولـی هنگامیکه شـغلی بـرای کارگر 
وجـود نـدارد تـا بتوانـد طبـق قانون 
حقوق دریافـت کند و کارفرمـا نیز در 
یـک کارگاه کوچک با افراد انگشـت 
شـمار اشـتغالی را ایجـاد کـرده کـه 
درآمد آنچنانی نصیبش نمی شـود تا 
دسـتمزد کارگر را طبق قانون بدهد، 
چـاره ای جـز توافق بر سـر دسـتمزد 
وجود نـدارد چـرا که اگـر غیـر از این 
باشـد این کارگاه های زیـر پله ای هم 
یکی پس از دیگـری تعطیل خواهند 
شـد و کارگـران غیـر رسـمی بیـکار 
می شـوند و مشـکلی بـر مشـکالت 
بـزرگ زندگیشـان افـزوده می گردد 
در حالیکه باید دولت ایـن کارگران را 
با همین شـرایط و دسـتمزد زیر چتر 
حمایتی خـود قـرار دهـد تـا حداقل 
از مزایـای بیمه برخـوردار شـوند. در 
حـال حاضـر 7 میلیـون کارگـر غیر 
رسـمی بیمه نشـده در کشـور داریم. 
یعنـی 7 میلیـون کارگـر وجـود دارد 
که کارمی کننـد ولی تحت پوشـش 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیسـتند 
واقدام خاصـی برای سـاماندهی این 
افـراد نه در دولـت قبل و نـه در دولت 
فعلـی انجـام نشـده اسـت. ایـن در 
حالیسـت که اولین ماده از قانون کار 
اشـاره دارد که کلیه کارگران مشمول 
این قانون هسـتند؛ یعنی اگـر فردی 
در جایی مشـغول به کار اسـت حتمًا 
باید تحـت پوشـش بیمه قـرار گیرد.

• لطفاً کارگران غیر رسـمی را 
هم ببینید

رقیـه شـهبازی نماینـده کارگـران 
غیـر رسـمی اسـتان اصفهان اسـت 
او کـه خودش یـک کارگر اسـت دل 
پر دردی از شـرایط زندگـی کارگران 
غیـر رسـمی دارد دارد و می گویـد: 
مـن خـودم یـک کارگـرم و مجبـور 
هستم به خاطر مشـکالت اقتصادی 
پا به پای شـوهرم کار کنم تـا بتوانیم 
امرارمعـاش داشـته باشـیم، چـرا که 

زندگـی کارگران غیر رسـمی مثل ما 
که نامشـان در هیچ کجا ثبت نشده و 
از حق و حقوقی هم برخوردار نیستند 
به تلخی و سختی می گذرد و افرادی 
کـه مثـل مـا باشـند بهتـر می توانند 
شـرایط زندگـی مـا را درک کند ولی 
افرادی که سیر باشـند و درد و رنجی 
نداشته باشـند نمی توانند شـرایط ما 
را درک کننـد. وی ادامـه داد: در روز 
جهانـی کارگر همه به دنبـال گرفتن 
حـق کارگـران بودنـد امـا کسـی 
صحبتـی از مـا کارگران غیر رسـمی 
نمی کنـد کارگرانـی کـه در سـطح 
کشـور آمارشـان کـم هم نیسـت به 
طوریکـه مجلس شـورای اسـالمی 
یکبار آمار کارگران غیر رسـمی را ۱۱ 
میلیون و یکبـار 7 میلیـون نفر اعالم 
کـرد. در واقع چـه بیشـتر و چه کمتر 
ما وجود داریم ما هم انسـان هسـتیم 
مـا هـم نفـس می کشـیم و مـا هـم 
حـق داریم جـزو آمـار کارگـران این 
کشـور باشـیم ولی این اصاًل عادالنه 
نیسـت کـه کارگـران غیررسـمی 
ایرانی هیـچ حـق و حقوقی نداشـته 

باشـند و فراموش شـوند.
• ما می خواهیـم حمایت های 

بیمه ای داشته باشیم
شـهبازی بـا تاکیـد بـر اینکـه از 
نماینـدگان کارگری کـه نمایندگان 

مـا نیـز هسـتند تقاضـا می کنیـم به 
فکـر ما هـم باشـند چرا کـه دفـاع از 
حق و حقـوق ما این نیسـت کـه اگر 
دسـتمزد کم می گیریم شما پشتمان 
باشـید تـا از کارفرما شـکایت کنیم و 
یـک جریمه ناچیـز دریافـت نماییم، 
جریمه ای کـه مشـکلی از زندگی ما 
حـل نمی کنـد و تنها باعث می شـود 
تا بـا تعطیلـی کارگاه سـایر کارگران 
هم بیـکار شـوند، مـا می خواهیم در 
همین شـغلی که هسـتیم بـا همین 
توافق دستمزد کار کنیم ولی اشتغال 
باشـد و حمایت های بیمه ای داشـته 
باشـیم چرا کـه وقتـی اشـتغال زیاد 
شـود بیـکاری کـم خواهـد شـد و 
هنگامیکـه کارگـران غیـر رسـمی 
نیـز بیمـه باشـند و دولـت از آنهـا 
حمایت کنـد دلگرم تـر خواهنـد بود 
و می دانند اگر چندین سـال بـا رنج و 
حقوق انـدک کار کرده انـد حداقل از 
مزایای بیمه و بازنشستگی بهره مند 
خواهند شـد نه اینکه بعد از ۳۰ سـال 
کارگری بیمه و بازنشسـتگی نداشته 
باشـند. در حـال حاضـر میلیون هـا 
کارگـر غیـر رسـمی در ایـن کشـور 
زندگـی می کننـد کـه بـه خاطـر 
نداری و بیـکاری حتی خیلـی اوقات 
نمی تواننـد از پـس خیلـی از مخارج 
زندگـی بـر بیاییـم مـن خـودم یک 

خانم سـراغ دارم که روز می آیـد و در 
کارگاه کار می کند و شـب بـه همراه 
پسـرش مـی رود و در سـطل های 
زبالـه دنبـال جمـع آوری ضایعـات 

اسـت تـا امـرار معـاش کند،
• کسـی مدافـع کارگـران 

نیسـت غیررسـمی 
شـهبازی تصریـح کـرد: ایـن یـک 
حقیقت تلخ زیر پوسـت جامعه است 
که پنهانش می کنیم، این درد اسـت 
درد کارگـران غیر رسـمی، کارگرانی 
که نمایند ه ای ندارنـد تا در مجلس از 
حقوقشـان دفاع کند و در واقع کسی 
مدافـع کارگران غیر رسـمی نیسـت 
و هیـچ جـا دیـده نشـده و هیـچ نـام 
و نشـانی هـم ندارنـد. وی ادامـه داد: 
مـا تـا کـی بایـد خامـوش باشـیم تا 
کی بایـد صبـر کنیم تـا کـی منتظر 
باشـیم تـا یک ناجـی پیـدا شـود و از 
حق و حقـوق مـا دفـاع کند، آیـا این 
عدالت اسـت آیا ایـن حق اسـت که 
در یک کشـور اسـالمی اینگونه ما را 
نادیـده بگیرنـد در حالیکـه آقـا بارها 
و بارهـا در سـخنان خـود فرمودنـد 
د کـه بایـد از کارگاه هـای کوچـک 
حمایت کنیم امـا هیچ حمایتـی از ما 
صـورت نگرفت و هیچکـس نگفت 
کـه نبایـد فرقی بیـن کارگر رسـمی 

و غیررسـمی باشد.
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اخبار اصفهـان مراسـم تقدیر از مدرسـان 
برتر شـرکت پاالیش نفـت اصفهان بـا حضور 
مدیرعامـل و تعـدادی از مدیـران شـرکت 

پاالیـش نفـت اصفهـان برگزار شـد.
در ابتـدای ایـن مراسـم مدیـر هماهنگـی و 
توسعه سرمایه های انسـانی پس از خیرمقدم 
حضور میهمانـان به ارائه گزارشـی از عملکرد 
اداره آمـوزش و تجهیـز نیـروی انسـانی 

پرداخـت.
دکتـر قدیـری مدیرعامـل شـرکت پاالیـش 

نفـت اصفهـان بـا تشـکر از افـرادی کـه در 
فرآینـد تدریـس حضـور داشـتند، گفـت: 
سـازمان مـا یـک سـازمان یادگیرنده اسـت، 
بنابرایـن در این جهـت اگر دانشـی را نداریم، 
بایـد وارد سـازمان کنیـم، اگـر دانشـی هـم 
داریم، از فـردی به گروهی انتقـال دهیم و آن 
را تبدیل بـه دانش سـازمانی کنیـم. در پایان 
این مراسـم از مدرسـان با اهـدا لـوح تقدیر از 
طـرف مدیرعامل شـرکت و هدیه ای به رسـم 

یادبـود، تقدیر شـد.

دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: همه می دانیم 
که جنگ اقتصادی آخرین راه و امید دشمنان جمهوری 

اسالمی ایران برای وارد کردن ضربه به آن است.
علی کامیار در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
این هفته شهر اصفهان در مصالی بزرگ امام خمینی 
)ره( این شهر افزود: تحریم دشمنان علیه ایران یکی 
از َحربه های آنان برای مواجه سازی کشور با جنگ 

اقتصادی است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با هوشیاری مردم و جوانان، 
دشمن در این زمینه نیز موفق نخواهد شد و شکست 

می خورد.
دادستان دیوان محاسبات کشور اظهارداشت: مبارزه 
با استکبار جهانی به نقطه حساس و سرنوشت ساز خود 
رسیده است ولی ما روز به روز قوی تر شده و ایستاده ایم و 
این دشمن است که سنگر به سنگر عقب نشینی می کند.

وی اضافه کرد: امروز ما در خلیج فارس و دریای عمان 
حضور داریم و متجاوزان به حریم کشور را به زانو 

درمی آوریم.
کامیار در ادامه با اشاره به اینکه اصفهان از استان های 
شاخص کشور و دارای اهمیت باالست گفت: شهدا و 
سرداران بزرگ اصفهان الگویی برای جوانان و نوجوانان 

هستند.
وی درباره وظایف دیوان محاسبات کشور و عملکرد 
آن نیز خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات کشور با یک 
واسطه از سوی مردم انتخاب می شود که آن انتخاب 
رئیس و دادستان دیوان توسط مجلس شورای اسالمی 

است.

دادستان دیوان محاسبات کشور صیانت و نظارت بر 
عملکرد بودجه کشور را از وظایف دیوان محاسبات 
دانست و عنوان کرد: این امر براساس ماده ۵۴ و ۵۵ قانون 
اساسی کشور صورت می گیرد و براساس قانون بودجه 
بیت المال که در اختیار دولت قرار می گیرد باید توسط 

دستگاهی، نظارت و بررسی شود.
وی با اشاره به سابقه ۶۰ ساله دیوان محاسبات افزود: 
گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در صحن علنی 
مجلس به سمع و نظر مردم کشور می رسد تا مردم به آن 

دسترسی داشته باشند.
کامیار اشاره کرد: آگاهی مردم از عملکرد یکسال مالی 
دولت، اطالع از قانونی یا غیرقانونی بودن آن، نیل به 
اهداف و چگونگی اولویت بندی دولت از محاسن دیوان 
محاسبات کشور و ارائه گزارش تفریغ بودجه به عموم 

مردم است.
وی با اشاره به تدوین سند راهبردی دیوان محاسبات 
برای پیشبرد اهداف، یادآور شد: مردمی بودن، فناورانه 
بودن و پیشگیرانه بودن از جمله ویژگی های این سند 

راهبردی است.

دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: همواره ارائه 
گزارش تفریغ بودجه با تأخیر و پس از بودجه بندی 
کشور صورت می گرفت اما سال گذشته ۲ ماه و امسال 

نیز ۴ ماه زودتر تفریغ بودجه به مجلس ارائه شد.
وی همچنین به راه اندازی سامانه مردمی ۱۹۸ دیوان 
محاسبات در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: این 

سامانه با استقبال خوبی مواجه شد.
کامیار گفت: از تکنولوژی و فناوری در امر نظارت و 
رسیدگی دیوان محاسبات کشور بهره گرفته شده و 
سیستم ثنا دیوان محاسبات نیز راه اندازی شد که امسال 

به بهره برداری خواهد رسید.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه اصفهان خطیب جمعه این هفته 

شهر اصفهان بود.
میزهای خدمت دادگستری کل استان، ویزیت تخصصی 
پزشکی رایگان نمازگزاران، دانشگاه پیام نور استان، 
هالل احمر استان، آموزش و پرورش و سازمان ثبت 
اسناد و امالک در حاشیه برگزاری نمازجمعه این هفته 

اصفهان در مصالی امام خمینی )ره( مستقر بودند.

طی مراسمی از مدرسان برتر شرکت پاالیش نفت اصفهان تقدیر شد

دادستان دیوان محاسبات کشور:

جنگ اقتصادی آخرین امید دشمن برای ضربه به ایران است

گفت وگوی اخبار اصفهان با نماینده کارگران غیررسمی استان اصفهان:

کارگران زیرپله ای را دریابید

مسـعود جمالـی در افتتاحیـه دو نمایشـگاه تخصصـی در حوزه هـای 
»رنگ و رزین« و »السـتیک و پالسـتیک«، با اشـاره به اینکه ظرفیت 
صنعت پالسـتیک و پلیمـر، اظهار کرد: پالسـتیک بـه ویـژه در دوران 
کرونا بـه صنعتی تبدیل شـد که به سـالمت جامعه را کمـک می کند.

وی بـا بیـان اینکـه از صنعـت پلیمـر در زندگـی روزمـره، خـودرو، 
پزشـکی، هوافضـا و ... حضـور دارد، تاکید کرد: صنعت پلیمر پیشـران 
صـادرات صنایع کشـور اسـت و طی دو سـال گذشـته اولیـن صنعت 
صادراتی کشـور بوده و بیـش از ۲.۷ میلیارد دالر به صورت مسـتقیم و 

غیرمسـتقیم در این حـوزه صـادرات داشـته ایم.
رئیـس انجمن مدیـران صنایع اسـتان اصفهـان همچنین افـزود: ۱.۵ 
درصـد تولید ناخالص کشـور متعلـق به صنعـت پلیمر و ۳.۶ اشـتغال 

کشـور در این صنعت اسـت.
وی اضافـه کـرد: در اسـتان اصفهـان بیـش از ۴۰۰ واحـد تولیـدی و 
صنعتـی و ۸۵۰ واحـد تولیدی و صنفـی در صنعت پلیمر فعال اسـت.

جمالی بـا توجـه به جایـگاه صنعـت پالسـتیک اصفهـان از سـازمان 
صمت بابـت همراهی بـا صنعـت پلیمر تشـکر و ابـراز امیـدواری کرد 
این همکاری تنگاتنگ شـود و همچنین شـرکت نمایشـگاه بـا توجه 
به رسـالت اصلی آن که در حـوزه بین الملـل و صادرات اسـت، انجمن 
صنایع پلیمـر اصفهان آمادگی برپایی پرشـورتر این نمایشـگاه را دارد.
سـعید ترکمان، رئیس انجمن صنایع پلیمـر ایران، در این نمایشـگاه، 
گفـت: پیام نمایشـگاه اصفهـان این اسـت کـه صنعتگران در شـرایط 

سـخت هم حضـور دارند.
وی اظهار کرد: سـال گذشـته صنعت پلیمر کشـور ۲.۵ میلیـارد دالر 
صادرات داشـت و ارز آن را در تنگناهای ارزی به کشـور رسـانده است.
وی تاکیـد کـرد: صنعتگـران در شـرایط سـخت و دشـوار خسـته 

نمی شـوند و بـا قـوت بـه کار خـود ادامـه می دهنـد.
مقاره عابد، رئیس اتحادیه صنف سـازندگان و فروشـندگان مصنوعات 
پالسـتیک اصفهان در این نمایشـگاه گفـت: این نمایشـگاه به صورت 
عملـی موضـوع رونـق تولیـد را دنبـال می کنـد و امیدواریـم در بحث 
دانش بنیـان و کامپوزیت ها و نانو بیشـتر ورود کـرده و بتوانیم به رونق 

بیشـتری در این حوزه دسـت یابیم
همچنین رئیـس سـازمان صنعت، معـدن و تجـارت اسـتان اصفهان 
در مراسـم افتتاحیه این نمایشـگاه، گفت: ایـن رویدادهـا در اقتصاد و 
صنعـت مـا می توانـد مؤثـر باشـد به خصـوص کـه بعـد از چند سـال 

رکـود و رونق اسـت.
امیرحسین کمیلی به شعار امسال اشـاره کرد و افزود: کشـور و به ویژه 
استان اصفهان ظرفیت های بسـیاری در صنایع پلیمری و پتروشیمی 
دارد و این اسـتان از لحاظ تولیدات صنعتـی و همچنین بزرگان علمی 
و دانش بنیـان در عرصه های مختلف صنعت به ویـژه در صنعت پلیمر 

و کامپوزیت حرف بـرای گفتن دارد.
وی تاکیـد کرد: توسـعه صنایـع پاییـن دسـتی موجـب ارزش افزوده 
بیشـتری می شـود و هدفگذاری ما باید فتـح بازارهای جهانی باشـد و 

صـادرات یکـی از هدف هـای اصلی ما اسـت.
رئیس سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان اصفهان تاکید کرد: در 
داخل بـا هم افزایی بین نخبـگان و مجموعه های دانـش بنیان کیفیت 

خـود را ارتقا دهیم.
مدیر روابط عمومی شـرکت نمایشـگاه های بین المللی استان اصفهان 
در این مراسـم، گفـت: این نمایشـگاه بـا وسـعت ۱۲ هزار متـر فضای 
نمایشـگاهی غیرمفیـد میزبـان ۱۰ شـرکت از مجموعه هـای رنـگ و 

رزین، پوشـش های صنعتـی، صنایع پلیمری و پالسـتیک اسـت.
ایمـان بازیگـران بـا بیـان اینکـه ۸۰ درصـد مجموعه های حاضـر در 
این نمایشـگاه صنایـع تولیدی هسـتند، افزود: امسـال بعد از سـال ها 
تعطیلـی و عـدم برگـزاری، شـاهد برپایـی و احیـای ایـن دو رویـداد 
تخصصـی هسـتیم و امیدواریـم این نمایشـگاه موجـب رونـق این دو 

صنعـت مهم شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اصفهـان یکـی از قطب هـای مهـم و بـزرگ 
تولیـد و مصرف محصـوالت پلیمری اسـت، تاکید کـرد: از نظـر تنوع، 
زیرمجموعه های تخصصی در سـطح مطلوبی در این دوره از نمایشگاه 
حضور دارنـد، همچنین حدود ۹ اسـتان در این نمایشـگاه مشـارکت 

کرده انـد.
به گـزارش ایسـنا، دوازدهمیـن نمایشـگاه اصفهان پالسـت در حالی 
برگزار شـده که ۶۰ مشـارکت کننده از اسـتان های اصفهان، قـم، یزد، 

تهـران، البرز و خراسـان رضـوی را گرد هـم جمع کرده اسـت.
ایـن شـرکت ها در حوزه هـای ماشـین آالت تزریـق پالسـتیک، 
 ،PVC ماشـین آالت خردکن، بازیافت و قالب لولـه، تأمین مـواد اولیه
تولیـد پالسـتیک های تقویـت شـده، تولیـد افزودنی هـای پلیمـری، 
تولیـد مسـتربچ، تولیـد قطعـات پالسـتیک، تولیـد پوشـش های 
UPVC، تولیـد کامپاندهـای پالسـتیک، ظروف پالسـتیک و یک بار 
مصرف، بازیافت تایر و تیـوب، تولید بطری های پـت، وکیوم فرمینگ، 
تجهیزات کنتـرل کیفیت، تجهیـزات آزمایشـگاهی در صنعت پلیمر، 
بازرگانـی آمیزه های پلیمـری، تولید فیلم های پالسـتیکی و نایلکس، 
سیسـتم های تهویـه مطبـوع، رنگدانه هـای گرانولـی و سـبدهای 
کشاورزی و صنعتی، اسـتابیالیزر و پایدارکننده حرارتی فعالیت دارند 
و طی چهار روز برگزاری نمایشـگاه، توانمندی های خـود را به نمایش 

می گذارنـد.

رئیس انجمن مدیـران صنایع اسـتان اصفهان گفت: 
طی دو سـال گذشـته پلیمر اولین صنعـت صادراتی 
کشـور بـوده و بیـش از ۲.۷ میلیـارد دالر به صورت 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم در ایـن حـوزه صـادرات 

داشـته ایم.

رئیس انجمن مدیران صنایع اصفهان اعالم کرد:

 صادرات ۲.۷ میلیارد دالری
صنعت پلیمر کشور 

گزارش
 دریا وفایی  محمـود احمدی بیغش 
عضو کمیسـیون امنیت ملـی مجلس 
شـورای اسـالمی در گفتگو با ما ضمن 
انتقـاد از عملکرد صدا و سـیما نسـبت 
بـه روشـنگری بحـث جهـاد تبییـن، 
بیـان داشـت: اگـر قـرار اسـت جهـاد 
تبیین طـرح موفقـی باشـد ابتـدا باید 
درکشـور راجعش فرهنگ سازی شود 
و بزرگترین دستگاه متولی این کار هم 
صـدا و سیماسـت که تـا ایـن لحظه به 

شـدت ضعیف عمـل کرده اسـت.
وی ادامـه داد: رسـانه ملـی بایـد 
نشسـت های متعدد تخصصـی دراین 
رابطـه برگـزار کنـد تـا مفهـوم جهـاد 
تبیین بـرای عمـوم جامعه بیان شـود.
این نماینـده مـردم شـازند درمجلس 
یازدهم خاطرنشـان کرد: سیاست های 
کالم نظـام و نـکات کلیـدی را همواره 
حضـرت آقـا ترسـیم فرمودنـد و بحث 
جهاد تبیین هم از همین موارد اسـت. 
منتهـی بـرای بسـیاری از مـردم هنوز 
جا نیفتـاده، یعنـی خود جهـاد تبیین 
قبـل از هرچیز نیـاز به تبیین و شـفاف 
سـازی عمومـی دارد، کمااینکـه حتی 
بعضـی از خـوِد مسـئوالن و نماینده ها 
هنـوز نمی دانند جهاد تبیین چیسـت 

و اصـاًل به گوششـان نخـورده.
عضو کمیسـیون امنیت ملـی مجلس 
شـورای اسـالمی درادامه توضیـح داد: 
باید جزئیـات ایـن طرح بـرای همگان 
بازگو شـود که اوالً بحث جهـاد تبیین 
چیسـت و بعـد چـه هدفـی را دنبـال 
می کنـد. نباید فقط مـردم را بـا این دو 
واژه آشـنا کنیم، باید بعد از آن توضیح 
بدهیـم کـه قـرار اسـت چـه خروجی 
داشـته باشـد. اگـر ایـن مسـاله بـرای 
مـردم بـه خوبی روشـن شـود، شـاید 
بشـود بخـش اعظمـی از کوتاهی های 

مسـئوالن و مدیـران را جبـران کرد.
بیغش گفت: کشـور امروز نیازمند یک 
حرکـت و رفتـار جهادی از سـوی همه 
مسـئوالن داریـم چـون انصافـاً مـردم 
بـی نظیـر بودنشـان را بـه همـه ثابت 
کرده انـد. بـا این وضعیـت اقتصـادی، 
با رفتـار ناهنجـار بعضی از مسـئوالن، 
همچنـان می بینیم که مـردم صبوری 

می کننـد.
این نماینـده مـردم شـازند درمجلس 
شـورای اسـالمی تصریح کرد: اگر خوِد 
جهاد تبیین درسـت تبییـن و فرهنگ 
سازی و نشر داده شـود و بعد مردم این 
جهـاد تبییـن را از مسـئوالن مطالبـه 
کننـد مطمئـن باشـید هدفـی کـه 
رهبـری تاکیـد دارند محقق می شـود.

عضو کمیسیون امنیت ملی همچنین 
خواسـتار روشـنگرِی هرچـه بیشـتر 
راجع جهاد تبیین شـد و گفت: تمامی 
رسـانه ها می تواننـد ماننـد همیـن 
کاری که روزنامه شـما انجـام می دهد 
درقالـب مصاحبـه و گزارش هـای 
گوناگـون مردمـی و مسـئولین، بحث 
جهـاد تبییـن را بـرای جامعـه بیـان و 

فرهنـگ سـازی کننـد.

جهاد تبیین نیازمند تبیین 
برای مردم و حتی بعضی از 

مسئوالن است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شورای اسالمی:

 گفت و گو

ISFAHAN
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سرپرسـت صنایع منسـوجات و پوشـاک وزارت صنعت معدن و تجارت 
گفت: سـود بازرگانـی مـواد اولیه پایـه و اصلـی صنعت نسـاجی حذف 
گردیـده و در سـایر کاالهـای حـوزه نسـاجی نیـز شـاهد کاهش سـود 
بازرگانـی می باشـیم. افسـانه محرابـی در حاشـیه بازدیـد از واحدهای 
صنعتی شهرسـتان کاشان ضمن اشـاره به پتانسـیلهای این شهرستان 
در تولید انـواع فرش، اعـالم کرد: نظر به لـزوم اجرای قانون بودجه سـال 
جـاری و حـذف دالر ۴۲۰۰۰ ریالـی بعنـوان مبنای محاسـبات حقوق 

ورودی، بـا پیشـنهاد کمیسـیون مـاده یک آییـن نامـه اجرایـی قانون 
مقررات صادرات و واردات و تصویب هیات محترم وزیران سـود بازرگانی 
مـواد اولیـه پایـه و اصلـی صنعـت نسـاجی حـذف گردیـده و در سـایر 
کاالهای حـوزه نسـاجی نیز شـاهد کاهـش سـود بازرگانی می باشـیم.

وی با اشـاره به اینکه بخـش قابل توجهـی از مواد اولیه صنعت نسـاجی 
از محـل واردات تأمیـن می گـردد، ابـراز امیـدواری کرد: بـا این اقـدام از 
اثرات شـوک ناگهانـی اجرای مصوبـه مجلس و جهـش نرخ ارز کاسـته 

شـده و افزایش قیمت هـای محصوالت این حوزه سـبد مصرفـی خانوار 
را کمتر متأثـر نماید.

افسـانه محرابی ضمن اشـاره بـه برنامه هـای وزارتخانه در ایـن همایش 
اعـالم داشـت: پـروژه شـفافیت گـردش کاال، و پـروژه تأمیـن مالـی 
زنجیـره ای از پروژه هـای مهم وزارت صنعـت، معدن و تجارت می باشـد 
و از تولیدکنندگان خواسـت نسـبت به ورود اطالعات در سـامانه جامع 

تجارت اهتمـام ویژه داشـته باشـند.

سرپرست صنایع منسوجات و 
پوشاک وزارت صنعت- معدن 

و تجارت:

سود بازرگانی مواد 
اولیه پایه و اصلی 

صنعت نساجی 
حذف گردید



جهـــــــان

Isfahan News

مدیـرکل دفتـر هماهنگـی و امـور اقتصـادی اسـتانداری 
اصفهـان با اعـام اینکـه کاالهـای اساسـی به حـد الزم 
در بـازار موجـود اسـت از شـهروندان اسـتان درخواسـت 
کرد که بـا اطمینـان خاطـر خریـد و نظـم بـازار را رعایت 
کنند. احسـان شـهیر در جریـان بازدیـد از فروشـگاه های 
زنجیـره ای اصفهان افـزود: اکنـون آرامش خوبـی در بازار 
اسـتان پابرجاسـت زیـرا تمـام اقـام کاالهای اساسـی با 
قیمت قدیم و جدیـد در حال عرضه به شـهروندان اسـت.

وی اظهـار داشـت: اقامی هماننـد ماکارونی بـا برندهای 
مختلـف و قیمـت جدیـد و قدیـم و همچنیـن روغـن در 
فروشـگاه های اسـتان موجـود و بـا رعایت صـف در حال 

عرضه بـه شـهروندان اسـت.
مدیـرکل دفتـر هماهنگـی و امـور اقتصـادی اسـتانداری 
اصفهان افـزود: تخم مـرغ هم بیـش از نیاز اسـتان موجود 
اسـت و آمادگی ارسـال برای اسـتانهای دیگر وجـود دارد.

وی خاطرنشـان کـرد: امـروز تمامـی فروشـگاه های 
زنجیره ای اسـتان باز هسـتند و کاالهای اساسـی با قیمت 

جدیـد و قدیـم بـه شـهروندان ارائـه می شـود.
شـهیر یادآور شـد: ناظران و بازرسـان مجموعـه تعزیرات 
اسـتان نیز در فروشـگاه های بزرگ حضـور دارنـد و اگر به 
ندرت کاسـبی رعایـت انصاف را نکرده باشـد بـا او برخورد 
می کنند هرچند که کاسـبان امین بسـیاری هسـتند که در 

این شـرایط رعایـت حـال مـردم را می کننند.
مدیـرکل دفتـر هماهنگـی و امـور اقتصـادی اسـتانداری 
اصفهان تصریـح کرد: شـهروندان بـرای اعـام تخلفات 
احتمالـی می تواننـد مـوارد را بـه سـامانه ۱۲۴ و یا شـماره 
۱۳۵ تعزیـرات حکومتـی بمنظـور پیگیـری و برخـورد بـا 

متخلفـان اطـاع دهند.
وی ادامه داد: انتظار مـی رود که در این چنـد روز و تا زمانی 
که فضـا آماده شـود در عرضـه و تقاضـا با حمایـت مردم و 

مسـووالن، آرامش کنونی وجود داشـته باشد.
معاون نظارت و بازرسـی اداره کل صنعـت، معدن و تجارت 
تجـارت اسـتان اصفهـان نیـز در ایـن بازدیـد بـه فعاالن 
اقتصـادی کـه کاالهـای اساسـی را خریـد و فـروش و 

نگهداری می کنند توصیه کـرد که این اقام را در سـامانه 
جامـع انبارهـا ثبـت کننند.

اکبـر عـادل مـرام افـزود: بایـد انبـار ورود و خـروج ایـن 
کاالها در سـامانه یاد شـده ثبـت شـود زیرا سـرپیچی از 
این تکلیـف قانونـی موجـب برخـورد، تشـکیل پرونده و 
ارسـال به تعزیـرات حکومتـی بـرای رسـیدگی را در پی 

خواهـد داشـت.
وی اظهـار داشـت: در این صـورت بـا توجه بـه اینکه آن 
کاالهای ثبت نشـده در کدام دسـته از کاالها قرار گرفته 
باشـد این تخلـف می تواند بـا عنـوان ُمحتکر و یـا عدول 
از قوانیـن مربوط به حـوزه قاچـاق کاال و ارز قـرا بگیرد و 

برخوردهای مربوطه را در پی داشـته باشـد.
به گـزارش ایرنا، اجرای طـرح سیاسـت های ارزی از جمله 
اقدامـات دولـت در ادامـه هدفمنـدی یارانه اسـت که این 
موضوع نگرانی هایی را در سـطح جامعه به همراه داشـته و 
پیـرو آن، دربرخی شـهرها صف هایـی برای خریـد روغن، 

مـرغ، تخم مـرغ و ماکارونی ایجاد شـده اسـت.

مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان:

شهروندان با اطمینان خاطرازموجودی کاالها، خرید و نظم بازاررا رعایت کنند

ریحانه رستگار  آموزش و پرورش 
مانند سایر نهادها و سازمان های دیگر 
دارای کارکردهای فراوانی است که از 
جمله آن ها می توان به کارکردهایی 
همچــون انتقال میــراث فرهنگی، 
همبســتگی و انســجام اجتماعی، 
پرورش نیروهای متخصص، اجتماعی 
کردن افراد، تولید علم و... اشاره کرد؛ 
این کارکردها در تمام نقاط جهان در 
نظام آموزش آن کشــور یکســان و 

موجود است.
این در حالی اســت که با وجود چنین 
کارکردهایی مشخص می شود که نظام 
آموزش و پرورش دارای وظیفه های 
بسیار سنگین و مهم است و به نوعی 
آینده کشــورها به میزان توجه به این 
نهاد آموزشی بستگی دارد؛ زیرا که نسل 
مهم هر جامعه توسط نهاد آموزش و 

پرورش تربیت داده می شود.
دراین میان بحث عدالت آموزشی، به 
عنوان یکی ازمهمترین کارکردهای 
پنهان سازمان آموزش و پرورش مورد 
نظر قرار می گیرد، که توجه متصدیان 
امر آموزش را به خود جلب کرده است 
و تاش آنها را در این راستا جهت داده 
است. مفهومی انسانی، اخاقی و البته 
دینی که اصل ۳۰ قانون اساسی نیز به 

آن اشاره داشته است.
 شاید بتوان به صراحت بیان کرد که 
توجه و تمرکز بر بحث عدالت آموزشی 
زمینه ساز رسیدن به عدالت اجتماعی 
است، که اگر نتوان آن را در کشور ایجاد 
کرد قطعاً جامعه دچار شکاف طبقاتی 
خواهد شد و نارضایتی و نابه هنجاری 
را در جامعه به دنبال خواهد داشــت؛ 
بنابراین هرچه این پدیده بیشتر تعمیم 

پیدا کند و برای گسترش و بسط آن هم 
اندیشی شود، قطعاً به پایداری اجتماعی 
کمک خواهد شد و جامعه پیشرفت و 

توسعه پیدا خواهد کرد.
این در حالی است که در ایران متاسفانه 
در برخی مناطق ویژه نقاط محروم، فقر 
امکانات آموزشــی و تحصیلی و عدم 
عدالت آموزشی وجود دارد؛ وظیفه ای 
که تحقق آن بر طبق همان اصل ۳۰ 
قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته 
شده است و هنوز به طور کامل تحقق 

پیدا نکرده است.
• وجود مــدارس غیرانتفاعی 
نمونه عدم عدالت آموزشــی 

است
 وجـود مـدارس غیرانتفاعـی نمونـه 
عـدم عدالـت آموزشـی اسـت؛ چـرا 
که اکثر ایـن مدارس غیـر انتفاعی در 
ایجاد تضـاد طبقاتی در حـوزه عدالت 
آموزشـی نقش موثری ایفـا می کنند. 
بـه طـوری کـه بـا دریافـت شـهریه 
بسـیار زیـاد محیـط ویـژه ای بـرای 
فرزنـدان طبقه بـاال مهیـا می کنند و 
از این طریق سـبب راهیابـی آن ها به 
دانشـگاه ها و سـبب برخورداری بهتر 
و بیشتر آنها از موقعیت های اجتماعی 
در جامعه می شـوند، در حالـی که این 
مسئله با اصل تسـاوی در برخورداری 
از حقـوق بـرای همـه افـراد ملـت و 

عدالت اجتماعـی مغایـرت دارد.
 این در حالی اســت که در ابتدا هدف 
از به وجود آوردن مدارس غیر دولتی 
کمک به مدارس دولتی و ایجاد کیفیت 
آموزشی بوده است ولی همین امر بعدها 
موجب شد این تلقی در جامعه ایجاد 
شــود که دانش آموزانی که از سطح 

رفاه بیشتری برخوردار هستند وارد این 
مدارس می شــوند و در مقابل، دانش 
آموزان قشر متوسط رو به پایین جامعه 
وارد مدارس دولتی می شوند؛ و همین 
امر سبب ایجاد شکاف طبقاتی در بین 
قشــر کودک نونهال و نوجوان شده 

است.
• مدارس فاقــد امکانات در 
مناطق عشــایری و محروم 
یکی از نمونه های بی عدالتی 

آموزشی
 یکی دیگــر از نمونه های بی عدالتی 
آموزشی در کشــور ما وجود مدارس 
در مناطق عشایری و محروم که فاقد 
هرگونه امکانات اولیه و ثانویه می باشد.

به طور مثال در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان دانش آموزان برعکس 
محصان استان هایی همچون تهران، 

مشهد و اصفهان از کمترین امکانات 
رفاهی همچون سرویس بهداشتی، 
وسایل سرمایشی و گرمایشی، سالن 
ورزشــی، آبخوری و حتی نیمکت و 
تخته سیاه مناسب نیز بیگانه و محروم 
هستند؛ در این مدارس دانش آموزان بر 
روی زمین و زیر گرمای سوزان درس 
می خوانند اگرچه در ســرمایه سخت 
زمستان نیز با همین شرایط تحصیل 

را ادامه می دهند.
• چه باید کرد؟!

 بدین منظور و در مسـیر اصـاح این 
فرایند بـرای تحقق عدالت آموزشـی 
از ایجاد تنوع در مدارس )مدارس غیر 
دولتی، دولتـی، حمایتی، تیزهوشـان 
هیئـت امنایی و ...( تا سـر حـد امکان 
جلوگیـری شـود تا منجـر بـه فاصله 
و شـکاف طبقاتـی میان افـراد جامعه 

نشـود و همـگان بتواننـد از شـرایط 
یکسـان و مطلوب برخوردار شوند. در 
این راسـتا توصیه می شـود نیروهای 
انسـانی تحصیلکـرده و فرهنگیـان 
مجـرب، کـه یکـی از ضرورت هـای 
تحقـق عدالـت آموزشـی هسـتند به 
عنـوان نیـروی کارآزمـوده در تمامی 
مـدارس اعـم از دولتـی و غیردولتی، 
مناطـق محـروم و برخـوردار توزیـع 

عادالنه شـوند.
 در مدارس عشایری و مناطق محروم 
که از کمترین امکانــات نیز برخوردار 
نیستند؛ بودجه ویژه در نظر گرفته شود، 
که به صورت مستقیم در اختیار وزارت 
آموزش و پرورش قرار گیرد، به منظور 
استاندارد ســازی حداقل ها در تمامی 
مدارس کشور با اولویت از محروم ترین 

مناطق به کمتر محروم.
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عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی با اشاره به تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
گفت: تصویب این قانون گام بزرگی در حمایت از این شرکت هاست. سید محسن دهنوی در آخرین روز 
از نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ از نزدیک با دستاوردهای شرکت های دانش بنیان آشنا شد. دهنوی با اشاره 
به تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در مجلس شورای اسامی گفت: این قانون پس از 
۱۱ سال از اولین قانون مرتبط با شرکت های دانش بنیان با شناسایی مشکات پیش روی این شرکت ها 
و برای رفع موانع شرکت ها در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. وی افزود: طبیعی بود که با 
تصویب این قانون نگاه های سنتی به کسب و کار که در تمام ساختارهای کشور دفاع کردند و نظام 
بروکراسی کشور به مقابله با این قانون اقدام نمایند اما مجلس و دولت به اجرای این قانون اصرار دارند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: یکی از اهداف حضور خانه خاق مرکز معاونت قوه مجریه در 
نمایشگاه اینوتکس حمایت از شرکت های دانش بنیانی است که در عرصه های عمومی و اجتماعی نوآوری 
دارند. بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی با حضور در نمایشگاه اینوتکس از 
دستاوردهای شرکت های دانش بنیان بازدید کرد. وی با اشاره به توسعه کمی نمایشگاه امسال گفت: شاهد 
نوعی رویکرد تحولی در نمایشگاه هستیم و آن حضور نوآوری های مربوط به عرصه عمومی است. وی 
افزود: معاونت فناوری ریاست جمهوری در گذشته در بخش های خصوصی و سرمایه سرمایه گذاری کرده 
است و ما تاش داریم با کمک به این معاونت از شرکت هایی که در عرصه های عمومی و اجتماعی دارای 

نوآوری هستند حمایت الزم را داشته باشیم.

قانون حمایت 
از شرکت های 
دانش بنیان گام 
بزرگی است

حمایت مجلس از 
نوآوری های عرصه 
عمومی و اجتماعی

عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی:

رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس مطرح کرد:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مدیر خانه ریاضیات مطرح کرد:

حمایت شهرداری 
اصفهان از خانه 

ریاضیات

عاوه بر موارد ذکر شده انواع دیگری از سبزیجات ریشه ای نیز هستند که هر کدام 
دارای مواد مغذی و فواید مختلفی هستند. در این مقاله قصد داریم به معرفی چند 
نمونه از سبزیجات ریشه ای بپردازیم. پیاز: پیاز یک سبزی ریشه ای است که تقریبًا 
پایه ثابت اکثر غذاهاست. پیاز سرشار از فیبر، ویتامین C و آنتی اکسیدان است. 
آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که می توانند از سلول ها در برابر آسیب اکسیداتیو 
محافظت کرده از ابتا به بیماری جلوگیری می کنند. طبق تحقیقات انجام شده، 
پیاز فواید زیادی برای سامتی دارد. مثًا، طی یک تحقیق محققان دریافتند که 
خوردن ۱۰۰ گرم پیاز خام در روز به طور قابل توجهی سطح قند خون را در افراد مبتا 
به دیابت کاهش می دهد. بعاوه، طبق نتایج به دست آمده از دیگر تحقیقات پیاز 
دارای خواص ضد سرطانی قوی است، در واقع محققان مصرف بیشتر این سبزی 

ریشه ای را با خطر کمتر ابتا به انواع رایج سرطان مرتبط می دانند.
سیب زمینی: سیب زمینی شیرین نیز یکی دیگر از سبزیجات ریشه ای خوشمزه 
و شرسار از مواد مغذی است که آن را به یک خوراکی مفید برای سامتی تبدیل 
می کند. سیب زمینی شیرین سرشار از فیبر، ویتامین C، منگنز و ویتامین A بوده و 
منبع خوبی از چندین آنتی اکسیدان از جمله بتاکاروتن، اسید کلروژنیک و آنتوسیانین 
است. طبق نتایج حاصل از سه مطالعه، مصرف ۴ گرم عصاره سیب زمینی شیرین 
سفید در روز به مدت ۱۲ هفته باعث بهبود کنترل قند خون در افراد مبتا به دیابت 
می شود. همچنین طبق تحقیقات، سیب زمینی شیرین به دلیل دارا بودن ویتامین 
A باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی، تقویت بینایی و سامت پوست می شود. 
شلغم: شلغم یک سبزی ریشــه ای بسیار خوشمزه است. شــلغم سرشار از مواد 
مغذی و منبعی عالی از ویتامین C، فیبر، منگنز و پتاسیم است. افزودن ویتامین 
C به رژیم غذایی می تواند به تقویت ایمنی و کاهش عائم و شدت عفونت های 
تنفسی مانند سرماخوردگی کمک کند. بعاوه، طبق مطالعات انجام شده مصرف 
بیشتر سبزیجات چلیپایی، مانند شلغم، ممکن است به کاهش خطر ابتا به سرطان 
معده، سینه، روده بزرگ و ریه کمک کند. زنجبیل: زنجبیل یک گیاه گلدار است 
که همخانواده سایر سبزیجات ریشه ای مانند زردچوبه است. زنجبیل سرشار از آنتی 
اکسیدان هایی از جمله ترکیب خاصی به نام جینجرول بوده که دارای فواید سامتی 
زیادی می باشد. طبق یک مطالعه انجام شــده، زنجبیل به کاهش حالت تهوع 
صبحگاهی در زنان باردار کمک می کند. همچنین ممکن است درد و التهاب را 
کاهش دهد، و به تسکین درد قاعدگی و کاهش عائم در افراد مبتا به آرتروز کمک 
کند. چغندر: چغندر یکی از مغذی ترین سبزیجات ریشه ای موجود است که حاوی 
فیبر، فوالت و منگنز است. بعاوه چغندر سرشار از نیترات )ترکیبات گیاهی مفیدی 
که می تواند به گشاد شدن رگ های خونی کمک کند، فشار خون را کاهش داده و 
سامت قلب را بهبود می بخشد( است. طبق نتایج به دست آمده از تحقیقات، خوردن 
چغندر عملکرد ورزشی را بهبود بخشیده و جریان خون را به مغز افزایش می دهد. 
سیر: سیر یک سبزی ریشه ای هم خانواده پیاز، تره فرنگی، پیازچه و موسیر است. 
سیر حاوی مقدار زیادی مواد مغذی مهم از جمله منگنز، ویتامین B6 و ویتامین 
C است. طبق تحقیقات انجام شده ســیر می تواند با کاهش فشار خون و سطح 
کلسترول تام و تری گلیسیرید به سامت قلب کمک کند. تربچه: تربچه برخاف 
ظاهر کوچکش دارای خواص زیادی برای سامتی است. تربچه کربوهیدرات و 
کالری کمی دارد اما سرشار از فیبر و ویتامین C است. این سبزی دارای خواص ضد 
قارچی نیز هست و در مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی در برابر چندین نوع قارچ 
مؤثر بوده است. بعاوه براساس نتایج حاصل از دیگر تحقیقات، برگ های تربچه 
می تواند برای محافظت در برابر زخم معده مؤثر باشد. هویج: هویج به عنوان یک 
گیاه ریشه ای در صدر مغذی ترین موادغذایی شناخته می شود. این سبزی خوشمزه 
سرشار از ویتامین های A و K و همچنین آنتی اکسیدان مهم بتاکاروتن است. طبق 
مطالعات انجام شده مصرف کاروتنوئیدها، مانند بتاکاروتن، به کاهش خطر ابتا به 

انواع خاصی از سرطان، از جمله سرطان سینه، پروستات و معده کمک می کند.

پریسا جمدی  سالهاست که از سبزیجات ریشه ای به 
عنوان یک ماده غذایی خوشمزه در رژیم غذایی استفاده 
می شود. سیب زمینی، هویج و پیاز چند نمونه از گیاهان 
خوراکی هستند که در زیر زمین رشد می کنند و اکثر ما 

آنها را می شناسیم. 

زندگی سالم

چند مورد از بهترین سبزیجات ریشه ای که با 
لذت بیشتری باید خورد:

یک فرصت خدادادی از 
زیِرزمین برای روی زمین

مدیر خانه ریاضیات گفت: شهرداری 
اصفهان نیز طی سال های گذشته از خانه 
ریاضیات اصفهان حمایت خوبی کرده 
است. فروزان خردپژوه مدیرخانه ریاضیات 
اصفهان در آئین بزرگداشت مریم میرزاخانی 
که به همت بنیاد مریم و بخش دانشجویی 
خانه ریاضیات اصفهان در سال بین المللی 
علوم پایه برای توسعه پایدار و به مناسبت 
روز زنان در ریاضیات برگزار شد، اظهار 
کرد: طی دو سال گذشته با شیوع کرونا 
خانه ریاضیات اصفهان جلسه حضوری 
نداشته است، اما چندی است دبیران ریاضی 
متوسطه اول و دوم برنامه های حضوری 
خودشان را آغاز کرده اند. وی تصریح کرد: 
سالروز تولد مریم میرزاخانی و روز زن و 
ریاضیات بهانه ای شد تا این دورهمی 
را برگزار کنیم و از حمایت بنیاد مریم در 

برگزاری این برنامه تشکر می کنم.
مدیر خانه ریاضیات اصفهان گفت: خانه 
ریاضیات اصفهان نیز سعی کرده شرایط 
آموزشی یکسان را برای بانوان و آقایان 

فراهم کند.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از اعضای خانه 
ریاضیات اصفهان که در دوره دانش آموزی 
و دانشجویی خود با این خانه در ارتباط بودند 
امروز در سراسر دنیا به تحقیق و تدریس و 
کار مشغول هستند و افتخار خانه ریاضیات 
افزود:  می شوند،  محسوب  اصفهان 
خانه های ریاضیات در کشور سازمان های 
مردم نهاد علمی محسوب می شوند که 
میزان فعالیت آنها به میزان حمایت از آنها 

وابسته است.
خردپژوه با بیان اینکه نهادهای علمی زیر 
نظر معاونت پژوهشی وزارت علوم هستند 
و مجوزهای الزم از سوی آن ها برای این 
نهادها صادر می شود ادامه داد: شهرداری 
اصفهان نیز طی سال های گذشته از خانه 
ریاضیات اصفهان حمایت خوبی کرده 
است. وی با اشاره به تعطیلی چند خانه 
ریاضیات در کشور به دلیل مشکات و 
شرایط سخت اقتصادی و کاهش حمایت ها 
در دوران کرونا اظهار کرد: خوشبختانه 
خانه ریاضیات اصفهان ظرفیت برگزاری 
برنامه های خود به صورت مجازی طی 
دو سال گذشته را داشته است و به این دلیل 
برنامه های خانه تا خارج از محدوده شهر 
اصفهان هم مخاطب پیدا کرد. مدیر خانه 
ریاضیات اصفهان با بیان اینکه برنامه امروز 
هم بنابر درخواست همین مخاطبان به 
شکل مجازی و زنده قابل مشاهده است، 
اظهار امیدواری کرد: دانشجویان حضور 
بیشتری در خانه داشته باشند و خانه نیز از 

فعالیت های بین رشته ای حمایت می کند.
در ادامه ملیحه یوسف زاده، عضو هیئت 
علمی دانشگاه اصفهان و برنده جایزه 
مریم میرزاخانی با موضوع »من از ریاضی 
بیزارم«، مجید سامت عضو هیئت علمی 
دانشگاه صنعتی اصفهان با موضوع »کامل 
بودن تصادفی گراف ها« و امیر جعفری 
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف 
و عضو بنیاد مریم میرزاخانی با موضوع 
»زیباترین قضیه در ریاضیات« دیدگاه ها 
و سخنان خود را برای حاضران ارائه کردند.

کارکردهای پنهان یک برنامه خیرخواهانه
بررسی مؤلفه عدالت آموزشی؛ حلقه مفقوده عدالت اجتماعی در نظام آموزشی ایران؛
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مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه در وبینار »ارائه 
تجربیات فوالد مبارکه در زمینه کاهش مصرف آب« 
گفت: با اجرای پروژه های بهینه سازی، فوالد مبارکه اکنون 
در دنیا در زمینه مصرف آب بنچ مارک است، ما نسبت به 
پیش بینی های اولیه ۸۷ درصد مصرف آب را کاهش 
داده ایم در عین اینکه تولیدات شرکت نیز افزایش یافته 
است. به گزارش خبرنگار ایراسین، وبینار »ارائه تجربیات 
فوالد مبارکه در زمینه کاهش مصرف آب« روز سه شنبه 
۲۰ اردیبهشت ماه به میزبانی شرکت فوالد مبارکه در هتل 

ارم تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمد نصیری، رئیس نیروگاه 
شرکت فوالد مبارکه، ضمن خیرمقدم به مهمانان حضوری 
و مخاطبان برخط این نشست و ابراز امیدواری به اینکه این 
نشست ها موجب هم افزایی بین فوالد مبارکه و وزارت نیرو 
باشد به معرفی شرکت فوالد مبارکه، فرآیندهای تولیدی، 
محصوالت، نقشه راه توسعه و پروژه های توسعه نیروگاهی 

این شرکت پرداخت.
• احداث بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور 

در فوالد مبارکه
وی در خصوص توسعه نیروگاه ها به پروژه سیکل ترکیبی 
۱۰۰۰ مگاواتی، نیروگاه بادی در استان سیستان و 
بلوچستان به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات و نیروگاه سیکل 
ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی در هرمزگان اشاره کرد. به عالوه 
اولین نیروگاه روی آب کشور به ظرفیت ۳۵ مگاوات روی 
استخر پساب فوالد مبارکه احداث خواهد شد که بزرگترین 
نیروگاه خورشیدی کشور نیز محسوب می شود. همچنین 
نیروگاه خورشیدی ۵۴۰ مگاواتی نیز پروژه بعد این شرکت 

برای تولید برق از انرژی خورشید به شمار می رود.
نصیری همچنان افزود: خنک کننده فعلی نیروگاه ما 
برج »تر« است و مطالعاتی داشته ایم که آن را به هیبرید 
تبدیل کنیم؛ در ادامه جلسه به آن خواهیم پرداخت. اما باید 
عنوان کنیم که استراتژی فوالد مبارکه به جای پرداخت 
به نیروگاه قبلی، به سمت احداث نیروگاه های جدید است.
• با کاهش مصرف آب در دنیا بنچ مارک هستیم

در ادامه این وبینار سید امیر طباطبائیان به تشریح 
فعالیت های شرکت فوالد مبارکه در زمینه کاهش 

مصرف آب پرداخت و اظهار داشت: بر اساس طراحی 
اولیه در سال ۱۳۷۰، آب مورد نیاز سالیانه فوالد مبارکه ۴۰ 
میلیون متر مکعب از زاینده رود بوده است و ظرفیت تولید 
فوالد نیز ۲.۴ میلیون تن پیش بینی شده بود که بر این 
اساس مصرف ویژه آب ۱۶.۶ مترمکعب بر تن بوده است. 
اما در سال ۱۴۰۰ آب مورد نیاز سالیانه فوالد مبارکه ۱۴ 
میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب بوده است در حالیکه تولید 
فوالد خام در این سال به ۶.۷ میلیون تن و در واقع مصرف 

ویژه آب در آن ۲.۱۹ متر مکعب بر تن رسیده است.
مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه افزود: این آمار نشان 
می دهد با اجرای پروژه های بهینه سازی، فوالد مبارکه 
اکنون در سطح دنیا در این زمینه بنچ مارک است؛ یعنی 
ما نسبت به پیش بینی های اولیه ۸۷ درصد مصرف آب را 
کاهش داده ایم در عین اینکه تولیدات شرکت نیز افزایش 

یافته است.
• کاهش چشمگیر برداشت آب از زاینده رود

وی در ادامه با ارائه نمودار توزیع آب صنعتی در فوالد 

مبارکه پرداخت و دیاگرام توزیع آب صنعتی این شرکت در 
سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بر مبنای ورودی آب و محل مصرف 
آن را برای حاضران توضیح داد. بر این اساس میزان آب 
برگشتی از تصفیه خانه پساب افزایش قابل توجهی داشته 
و موجب کاهش چشمگیر برداشت آب از زاینده رود شده 

است.
طباطبائیان تصیرح کرد: ما در بدترین سال آبی در 
سال ۱۴۰۰ توانسته ایم دوام بیاوریم و این به خاطر 
پیش بینی هایی بوده که برای آن انجام داده ایم. در آینده 
نیز با ادامه طرح های بازچرخانی و سایر راه های تأمین آب، 
حتی یک قطره آب از زاینده رود نیز برداشت نخواهیم کرد.

• اهداف پروژه تصفیه پساب های صنعتی
مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه همچنین با اشاره 
به پروژه تصفیه پساب های صنعتی و استفاده مجدد از 
آن در صنعت گفت: تأمین پایدار بخشی از آب مورد نیاز 
شرکت فوالد مبارکه از طریق تصفیه مجدد پساب های 
صنعتی، کاهش برداشت از رودخانه زاینده رود، کنترل 

بیشتر بر کیفیت آب صنعتی تولیدی در مواقع افت کیفیت 
آب رودخانه، بهبود کیفیت تصفیه پساب های صنعتی در 
راستای مسئولیت های زیست محیطی از جمله اهداف 

فوالد مبارکه از این پروژه بوده است.
طباطبائیان در ادامه به توضیح مشخصات پساب صنعتی 
و استاندارد آب صنعتی فوالد مبارکه پرداخت و چرخه آب 
در شرکت فوالد مبارکه را در دو زمان قبل از اجرای پروژه 
بازچرخانی پساب و بعد از اجرای پروژه بازچرخانی پساب را 

به شرکت کنندگان ارائه داد.
بلوک دیاگرام فرآیند تصفیه خانه پساب صنعتی قدیم 
و جدید و هزینه های اجرای پروژه های بازچرخانی 
پساب صنعتی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این 

نشست بود.
سید امیر طباطبائیان در بخش دیگر سخنان خود با اعالم 
میزان مصرف آب خام بر تن تولید اسلب با احتساب 
واحدهای پشتیبانی طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ و روند 
کاهشی مصرف آب خام از ۵.۴۶ متر مکعب بر تن به ۲.۲ 

متر مکعب بر تن طی ۸ سال اخیر گفت: اکنون برای تولید 
هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می شود اما برای 
تولید هر کیلوگرم فوالد حدود ۲ لیتر آب مصرف می شود. 
این موارد نیاز به روشنگری دارد چرا که بسیاری از مباحثی 
که در خصوص مصرف آب صنعت فوالد مطرح می شود 

جنبه تخریبی و با واقعیت فاصله دارد.
• تبدیل برجهای خنک کن تر به هیبرید

در ادامه این نشست سجاد نادری، کارشناس فرایند انرژی 
و سیاالت فوالد مبارکه به تشریح مبحث تبدیل برجهای 
خنک کن تر به هیبرید در واحد احیاء مستقیم فوالد مبارکه 
پرداخت و گفت: در این مسیر با چالش هایی نظیر عدم 
امکان توقف طوالنی فرآیند تولید، آلودگی آب در گردش 
فرآیند احیاء مستقیم به خاطر کدورت باال و پارامترهای 
شیمیایی و رسوب گذاری آن و عدم وجود تجربه کافی در 
تبدیل برجهای تر به هیبرید مدولهای احیا در کشور مواجه 
بودیم. وی همچنین به تشریح پتانسیل تبدیل برجهای تر 
به هیبرید در واحد احیاء مستقیم و جزئیات دیاگرام فرایند در 
واحدهای احیای مستقیم برای شرکت کنندگان پرداخت و 
گفت: در ماه های مختلف سال کاهش مصرف آب داریم 
که میزان کاهش مصرف آب از ۴۷ درصد در تیر ماه تا ۹۲ 
درصد در دی ماه متغیر است. ما در ماه های دی و بهمن و 
اسفند بیشترین کاهش و در ماه های تیر و مرداد و شهریور 
کاهش مصرف کمتری داریم که در همه زمانها برای ما 
ارزشمند است. اما ارزیابی نتایج تبدیل برجهای خنک کن 
تر به هیبرید نشان می دهد که با این فرایند ما می توانیم 
کاهش ۷۰ درصدی مصرف آب در طول سال و کاهش ۳۷ 

درصدی مصرف آب در تابستان را حاصل کنیم.
بهسازی شیمیایی آبهای صنعتی در فرایندهای تولید در 
سه بخش کولینگ تاور، اسمز معکوس و بویلرها از دیگر 
مباحث مطرح شده از سوی نادری در این نشست بود. وی 
همچنین با اشاره به تهیه گردشکارهای کنترل کیفی مواد 
خریداری شده کسب استانداردهای ASTM G۳۱ یا 
NACE TM-۰۱-۶۹ برای بازدارنده های خوردگی، 
استاندارد NACE TM-۰۳۷۴ برای بازدارنده های 
 NACE یا ASTM E۶۴۵ رسوب و استاندارد

TM-۱۹۴ را امری مهم در این فرایند عنوان کرد.
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رئیس کمیته ورزش های هوایی هیئت انجمن های ورزشی اصفهان از اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

برگزاری سمینار آموزشی پرواز ترمیک )طوالنی مدت و با مسافت دور( در 
اصفهان با تدریس »بورخارد مارتنز« مدرس بین المللی و مرجع پرواز مسافت 
از آلمان خبر داد و گفت: پرواز طوالنی مدت و در بعد مسافت ترمیک با تدریس 

تیم چهارنفره آلمانی با ظرفیت ۲۰۰ نفر در اصفهان برگزار می شود.
محمدرضا غزنوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اولین حضور یک مربی 
آلمانی مربوط رشته پرواز ترمیک در ایران، اظهار کرد: این دوره آموزشی 
بالغ بر ۵ ساعت است و در پایان گواهی مخصوص با امضای بورخارد مارتنز، 
پدر علم پاراگالیدر در بعد مسافت ارائه می شود. کتاب پاراگالیدر این مدرس 
آلمانی سال ها است در جهان تدریس می شود و برای نخستین بار به یک 

کشور آسیایی می آید.

وی با اعالم ظرفیت حدود ۲۰۰ نفره این دوره، تاکید کرد: این دوره مخصوص 
مربیان، خلبانان و کسانی است که به طور حرفه ای این رشته را دنبال کرده و 

پرواز مسافت انجام می دهند.
رئیس کمیته ورزش های هوایی استان اصفهان، ادامه داد: ثبت نام سمینار پرواز 
به صورت اینترنتی و از طریق لینک مخصوص بوده که ۳ روز گذشته ظرفیت 

۲۰۰ نفره آن تکمیل شد.
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 پاراگالیدر و بدون موتور و پرواز فرا منطقه ای، انتخاب تجهیزات مناسب 
و آموزش مسائل ایمنی و امنیتی، افزایش سرعت پرواز و نگهداری و حفظ 

تحهیزات در این دوره آموزش داده می شود.

رئیس کمیته ورزش های هوایی هیئت انجمن های ورزشی خبرداد:

سمینار آموزشی پرواز ترمیک در اصفهان با مدرس آلمانی

 اخبار اصفهان  معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: کاهش تورم، فقرزدایی و رشد 
اقتصادی از اهداف اجرای طرح 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها 
است. امیررضا نقش با سخنرانی بین 
اقامه دو نماز ظهر و عصر در مصالی 
امام خمینی )ره( شهر اصفهان افزود: 
تاکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد یارانه ها به 
جای تعلق گرفتن به مردم در اختیار 
و  کنندگان  وارد  تولیدکنندگان، 
دالالن قرار می گرفت که با اصالح 
یارانه ها اکنون این یارانه به دست 

مردم خواهد رسید.
وی بیـان کرد: دولت بـا اجرای طرح 
جدید قصـد دارد به جـای اختصاص 
ایـن یارانـه بـه وارد کننـدگان و 
تولیدکننـدگان آن را مسـتقیمًا بـه 
مردم ارائـه دهد. معـاون هماهنگی 
امور اقتصـادی اسـتانداری اصفهان 
خاطرنشـان کـرد: سـال ۱۳۹۷ بـا 
تصمیـم اقتصاددانـان ارز ترجیحی 
۴۲۰۰ تومانی بـه ۷۰۰ گروه کاالیی 
و سـپس به ۲۵ کاال و در نهایت به ۷ 
قلـم کاالی دیگر اختصـاص یافت 
امـا ایـن موضـوع رانـت و واردات 
بی رویـه ای در کاالهـا ایجـاد کـرد.

وی با اشـاره بـه اختصـاص حداکثر 
۸ میلیارد دالر بـرای ارز ترجیحی در 
کشور اظهارداشـت: مردادماه ۱۴۰۰ 
این رقـم به پایـان رسـید و بـا روی 
کار آمـدن دولـت جدید، ایـن دولت 
با مشـکالت عدیده ای روبه رو شـد.

نقش یادآور شـد: مقرر شـد تـا پایان 
سـال ۱۴۰۰ ایـن ارز ادامـه یابـد و 
در مجمـوع فقـط در سـال گذشـته 
۱۵.۸ میلیارد دالر برای ارز ترجیحی 

اختصـاص یافت.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی 
اسـتانداری اصفهـان تصریـح کرد: 
اختـالف ۲۱ هـزار تومانـی ارز آزاد و 
ترجیحی قابـل تأمین توسـط بانک 
مرکـزی و از بخـش فـروش نفـت 
نبـود و به ناچـار پول بدون پشـتوانه 

وارد چرخه شـد.
وی ایـن مبلـغ را ۳۶۰ هـزار تومـان 
در یکسـال دانسـت و گفـت: ایـن 
مبلغ به دسـت مردم نرسـید، اکنون 
دولت تصمیمی جدی گرفته و همه 
مسـووالن نیز آبروی خود را بر سـر 
ایـن تغییـرات اقتصـادی و یارانه ای 

گذاشـته اند.
وی افـزود: تـا ۳ مـاه ایـن یارانـه به 
صـورت نقـدی پرداخت می شـود و 
پس از آن کاالبـرگ الکترونیکی به 
برخـی کاالهای اساسـی اختصاص 
می یابـد. معـاون هماهنگـی امـور 
اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان 
تاکیدکـرد: در ایـن صـورت مـردم 
می توانند بخشـی از کاالهـای مورد 
نیاز خـود را بـه صـورت یارانـه ای و 
مـازاد مصـرف را ماننـد بنزیـن بـه 
صـورت آزاد دریافـت و خریـداری 
کنند. وی گفت: اکنون ۴ قلم کاالی 
اصـالح قیمت شـده و مـردم نگران 
افزایـش قیمـت نـان و دارو نباشـند 
زیـرا در ایـن دو قلـم افزایش قیمتی 

نداریـم.
نقـش خاطرنشـان کـرد: مـردم بـه 
معانـد  رسـانه های  حرف هـای 
توجه نکننـد و به میـزان نیـاز اقالم 
مصرفـی خـود را خریـداری کننـد.

وی اضافه کرد: ذخایر اسـتراتژیکی 
در اسـتان باالتر از اسـتاندارد است و 
مشـکلی در تأمیـن اقـالم خوراکی 

. نیست

خبراول

ISFAHAN
N E W S

هدف توزیع عادالنه 
یارانه ها، کاهش تورم 

فقرزدایی و رشد اقتصادی

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان تشریح کرد:

عکس خبر

حضور فعال فوالد مبارکه در نخستین نمایشگاه دستاوردهای 
صنعت-گران و تولیدکنندگان ایرانی در ازبکستان 

نخستین نمایشگاه دستاوردهای صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی از ۱۹ لغایت ۲۱ اردیبهشت ماه در محل دائمی 
نمایشگاه های دولتی شهر تاشکنِد ازبکستان برگزار شد که شرکت فوالد مبارکه در این رویداد حضوری فعال داشت. 

حمید نیرآبادی سفیر جمهوری اسالمی ایران در تاشکند به همراه مصطفی گودرزی کارشناس و رایزن اقتصادی سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در ازبکستان، ضمن بازدید از غرفه شرکت فوالد مبارکه در این نمایشگاه اظهار کرد: توسعه روابط 

همه جانبه با کشورهای همسایه در تمامی زمینه ها و به ویژه روابط اقتصادی و تجاری از اولویت های سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود.

 از اهداف برجامی تا دالیل فوتبالی

دروبینار »ارائه تجربیات فوالد مبارکه درزمینه کاهش مصرف آب« عنوان شد:

کاهش ۸۷ درصدی مصرف آب فوالد مبارکه با پروژه های بهینه سازی

 مریم عمادی  »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر در اواخر هفته ای که گذشت در پاسخ به سفر 
سه ماه پیش »سید ابراهیم رییسی« رئیس جمهور ایران به دوحه به تهران سفر کرد و ضمن دیدار با 
همتای ایرانی خود با تعدادی دیگر از مقامات عالی رتبه کشورمان دیدار و رایزنی کرد. دولت قطر در 
چند سال اخیر دریافته است یکی از کشورهای مورد اعتماد و اطمینان که بتوانند با آن روابط حسنه 
برقرار کنند ایران است ضمن اینکه سفر امیر قطر به ایران نقطه عطفی در زمینه روابط دو جانبه و 
گشودن فصلی جدید در این زمینه است. در اویل هفته جاری، ایران میزبان بشار اسد رییس جمهور 
سوریه بود و امیر قطر دومین مقام عالی رتبه یک کشور عربی است که در این هفته به ایران سفر 
می کند و این بیانگر عزم ایران برای گسترش روابط خود با کشورهای منطقه و همسایه در چارچوب 

سیاست حسن همسایگی است. در ادامه به برخی از اهداف سفر امیر قطر به تهران اشاره می شود.
• میانجیگری برای احیای برجام

در روزهای اخیر برخی از رسانه عنوان کرده اند که با توجه به وفقه پیش آمده در برگزاری حضوری 
مذاکرات وین و باقی ماندن برخی چالش ها بین ایران و آمریکا در جریان برگزاری این مذاکرات، 
امیر قطر که رابطه خوبی با مقامات دو کشور ایران و آمریکا دارد، تالش می کند که به تسهیل این 
مذاکرات کمک کند. با توجه به این که طبق خبرهای منتشر شده، امیر قطر بعد از سفر به تهران 
راهی، برخی از کشورهای غربی از جمله انگلیس و آلمان خواهد شد. او احتمااًل در این سفرها 
دیدگاه های ایران را به مقامات غربی منتقل خواهد کرد تا در این فرایند در قامت یک میانجی و یا 
تسهیل کننده عمل کند. گفتنی است در ژانویه، امیر تمیم با بایدن در کاخ سفید دیدار کرد و بدون 
شک عکس های آن دیدار با تصاویر دیدار این هفته با رهبران ایران در کنار هم قرار می گیرد. حداقل، 
سفر امیر قطر یادآور این است که قطر ایران را کشوری می بیند که باید به جای مقابله باید با آن وارد 
تعامل شد. صمن اینکه اوضاع کنونی جهان، فرصتی را ایجاد می کند که باعث می شود کار دوحه در 
قانع کردن غربی ها بر لزوم رسیدن به توافق با ایران، آسان تر شود، دستیابی غربی ها به نفت و گاز 
ایران از طریق توافق هسته ای بهتر و راحت تر از دستیابی آن ها به نفت و گاز روسیه در شرایط جنگ 
با یک دشمن قوی است. اما اینکه آیا تهران روابط دوحه با واشنگتن را به عنوان یک اهرم مفید در 

مذاکرات هسته ای می داند یا خیر، هنوز مشخص نیست.
• رایزنی در خصوص پیمان امنیتی خلیج فارس

 قطر بارها از آمریکا خواسته است تا یک پیمان امنیتی در منطقه خلیج فارس ایجاد کند و به دوحه 
وظیفه متقاعد کردن کشورها رابرای پیوستن به این یمان امنیتی بدهد. در نتیجه می توان دلیل 
اصلی سفر امیر قطر به تهران را رایزنی برای ایجاد امنیت در خلیج فارس دانست. البته ممکن است 
قطری ها بخواهند از ظرفیت های خود برای تسهیل مسائل مورد عالقه دوجانبه استفاده کنند، اما 

تمرکز اصلی بر همکاری ها و مسائل منطقه ای است.
• توافق برای آزادسازی پولهای بلوکه شده

در رسانه های اجتماعی صحبت از این است که دوحه ممکن است در توافقی برای آزادسازی بخشی 

از وجوه بلوکه شده ایران دخالت و میانجی گری کند. همین چند روز پیش سفیر قطر در تهران با 
رئیس بانک مرکزی ایران دیدار کرد. گفتنی است انتقال این وجوه همچنین می تواند با آزادی افراد 
دوتابعیتی بازداشت شده مرتبط شود فرآیندی که قباًل عمان، کشور دیگری از اعضای شورای خلیج 

فارس در آن نقش داشت.
• تأمین انرژی مورد نیاز کشورهای اروپایی

 از آنجایی که روسیه درگیر بحران اوکراین است و کشورهای اروپایی نگران امنیت انرژی خود 
هستند، به دنبال جایگزینی برای گاز روسیه بو. ده و به دنبال تقویت روابط انرژی با قطر هستند. این 
در حالی است که وزیر انرژی قطر گفته است که هیچ کشوری توانایی جایگزینی گاز طبیعی مایع 
روسیه به اروپا را در صورت بروز اختالل ندارد. ینابراین یکی از مهم ترین مسئال مورد توجه امیر قطر 
در سفر به تهران مسئله تأمین انرژی کشورهای غربی و همچین حفظ امنیت انتقال انرژی از خلیج 

فارس به کشورهای اروپایی بود.
• هماهنگی برای برگزاری جام جهانی

یکی از مسئله بحث برانگیز در سفر امیر قطر به ایران، تسهیل فرایند صدور ویزا برای تماشاگران 
ایرانی عالقه مند به حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بود. دوحه در حال مذاکره با ایران برای تأمین 
محل اقامت احتیاطی برای هواداران فوتبالی است که در جام جهانی نوامبر شرکت خواهند کرد. 
در حال حاضر، فضای محدود هتل قطر با کشتی های کروز در تأسیسات بندری تکمیل می شود، 
اما یکی از طرح های پیشنهادی جایگزین، استفاده از هتل های ایرانی در جزیره کیش است که با 
پرواز حدود سی و پنج دقیقه تا دوحه فاصله دارد.، این حقیقت که قطر به دنبال کمک ایران برای 
پذیرایی از طرفداران جام جهانی اواخر امسال است، ناشی از مشکالت مستمر قطر با بحرین و 
امارات عربی متحده است که به عربستان سعودی و مصر پیوستند و از سال ۲۰۱۷ تا سال گذشته، 
محاصره اقتصادی و دیپلماتیک را به این کشور تحمیل کردند. البته برگزاری جام جهانی فوتبال در 
سال جاری در قطر، فرصت خوبی است تا ایران بتواند از این فرصت برای گسترش گردشگری خود 

استفاده کند و سهمی از بازار ایجاد شده در این زمینه را از آن خود کند.
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