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مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره باروساماندهی مشاغل شهری اصفهان عنوان کرد:

شاه کلید ساماندهی مشاغل همدلی و همراهی شهروندان

You Should Eat More Soup: 
5 Reasons Why

Can soup be a 
main meal?
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رئیس اداره مشارکت ها و امور مدارس غیردولتی استان اصفهان:

شهریه جدید مدارس غیردولتی هنوز اعالم نشده است
2

 
نشست شورای حکام و تالش برای تصویب 
قطعنامه توسط آمریکایی ها و اروپایی ها باهدف 
فشار به ایران برای امتیازدهی در مذاکرات 
بخشی  حکام  شورای  به عبارت دیگر  است 
ازابزارفشاراروپایی ها و آمریکایی ها است. البته 
بارها اعالم کرده ایم که آمریکایی ها مواظب 
رفتارشان درمنطقه باشند چرا که منطقه به 
عنوان معدن باروت است و یک حرکت ناشیانه 
تحوالت را از کنترل آن ها خارج خواهد کرد. از 
طرفی دوره یکه تازی آمریکایی ها در عرصه 

تحوالت بین المللی گذشته و با توجه به تحوالتی 
مانند جنگ اوکراین و نزاع آمریکا وجین، دیگر 
آمریکایی ها توان اجماع سازی در شورای امنیت 
سازمان ملل علیه جمهوری اسالمی را مانند 
دهه های قبل ندارند. از سوی دیگر جمهوری 
اسالمی از تحریم ها و فشارهای حداکثری دوره 
ترامپ گذشته است و به نوعی فشار تحریم ها 
تأثیر خود را ازدست داده و نمی تواند به عنوان یک 
حربه تأثیرگذار بر روی میز مذاکرات آمریکایی ها 
قرار بگیرد. یکی از مواردی که عرصه را برای 

آمریکایی ها بسیار سخت کرده این است که 
آمریکایی ها نمی توانند مانِع فروش نفت ایران 
در عرصه جهانی شوند و خواسته یا ناخواسته 
مجبورند که حضور ایران را در بازار انرژی جهانی 
را به رسمیت بشناسند زیرا هر اشتباهی که موجب 
کم شدن عرضه به بازار انرژی شود موجب ضربه 

زدن به خود آمریکایی ها می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی

ابراهیم رضایی
سرمقالـــه
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آمریکایی ها بیشتر مواظب رفتارشان باشند!
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رییس مرکز ملی فرش ایران در اصفهان:

 تعداد بافنده های فرش دستباف
در حال کاهش یافتن است

بهارستان از مهم ترین دالیل افزایش سن ازدواج در گزارش مرکز پژوهش های مجلس رونمایی کرد!

حرف حساب
در یک گزارش

تعلیق عرضه »فیدلیتی« و »دیگنیتی« در بورس!

 دوقلوهای دوست داشتنی چین
متوقف شدند
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رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

کمبود نیروی دولتی
در اصفهان فاجعه است

چهره روز

مدیرعامل سپاهان:

 به دنبال حواشی
و گمانه زنی ها نباشید
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مدیرعامل سپاهان می گوید هیئت مدیره در حال بررسی است تا 
در انتخاب سرمربی بعدی بهترین شرایط برای تیم رقم بخورد.

ی میزان
منبع: خبرگزار

بانک کشاورزى استان اصفهان در راستاى طرح مردمى سازى و توزیع عادالنه   یارانه ها و با هدف حمایت از تولید کنندگان و رونق 
واحد هاى تولیدى دام و طیور، از ابتداى خرداد ماه تاکنون با پرداخت 900 فقره تسهیالت یارانه دار بالغ بر 2850 میلیارد ریال به 
فعالین بخش دام و طیور حائز رتبه نخست در کشور گردید. این موفقیت با تالش خستگى ناپذیر کارکنان بانک کشاورزى استان و 

عدم توقف ارائه خدمت در روزهاى تعطیل ششم، سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم خرداد ماه بدست آمده است. 

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ مناقصه زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

تاریخ 1401/03/18 مى باشد.
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1- ضمانت نامه بانکى و یا ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غیر بانکی که داراي مجوز فعالیت از سوي بانک مرکزي 
جمهوري اسالمی ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر داراى حداقل اعتبار ســه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزى به حساب شماره 

4001119506377117 بانک مرکزى بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر (وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمى باشد).

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18 تا روز سه شنبه مورخ 1401/03/24 .
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/04/04 . 

- زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 .
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها: 

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کد پستی 8491751740 ، صندوق پستی84915-167
تلفن 5-03152630161 دور نویس: 03152624181

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737و 85193768
  https://fooladshahr.ntdc.ir : مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس -

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد(ریال)موضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهردیف
نحوه پرداخت گواهینامه صالحیتفرآیند ارجاع کار (ریال)
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تجدید مناقصه 
1401/2437/ص 

مورخ 1401/03/17 
شماره مناقصه 
در سامانه ستاد 

2001001335000002

حفظ و نگهدارى امور مربوط به 
تعمیرات، نگهدارى، حراست و 

بازدیدهاى دوره اى پکیج فاضالب 
مسکن مهر شهر جدید فوالدشهر به 
استناد مصوبات نهصد و پنجاه و پنج 
جلسه هیأت مدیره شرکت عمران 

شهر جدید فوالدشهر

24,311,555,440 ریال  
بر اساس فهرست بهاء 

ابنیه، تأسیسات مکانیکى، 
تأسیسات برقى، تجهیزات 
آب و فاضالب، بهره بردارى 
و نگهدارى تأسیسات آب 

شرب سال 1401

1,215,577,772 ریال

داشتن حداقل پایه               
پنج در گرایش آب  یا 
تأسیسات و تجهیزات 

از سازمان برنامه 
و بودجه (سازمان 

مدیریت وبرنامه ریزى 
سابق)

پرداخت به 
صورت نقدى 

صورت 
مى گیرد.

  شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
شناسه:1332729

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 

نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1401/04/04
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/04/05

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )

نام روزنامه:اخبار اصفهان
تاریخ انتشار:1401/03/21

مبلغ تضمین (ریال )برآورد (ریال )محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

توسعه و اصالح شبکه آب و ترمیم ترانشه در 63-2-401/3
9,999,410,006430,000,000جارىسطح منطقه سه   

اصالح انشعابات و شبکه توزیع آب شهرستان 129-2-401
9,151,244,282404,537,000جارىخوانسار   

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

نوبت دوم



در شـــهر

Isfahan News
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مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری 
اصفهــان گفــت: ســه هــزار و ۵۰۰ 
اســتخر کشــاورزی در اصفهان نیازمند 
ــه  ــن زمین ــت و در ای ــازی اس ایمن س
ــه جهادکشــاورزی  ــتوالعمل الزم ب دس

ــت. ــده اس ــاغ ش اب
منصــور شیشــه فروش در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه آخرین 
وضعیــت بازســازی مناطــق ســیل زده 
ــتان  ــده اس ــر عه ــه ب ــزگان ک در هرم
ــار  ــود، اظه اصفهــان گذاشــته شــده ب
داشــت: بازســازی و تعمیــر ۷۷۳ واحــد 
ــکن  ــاد مس ــده بنی ــر عه ــکونی ب مس
ــود. اســتان اصفهــان گذاشــته شــده ب

واحــد   ۳۷۳ بازســازی   •
هرمــزگان در  مســکونی 

ــد  ــداد ۳۷۳ واح ــن تع ــزود: از ای وی اف
ــود  ــری ب ــد تعمی ــازی و ۴۰۰ واح بازس
ــتگاه  ــره و ۲۷ دس ــتاد ۳۰ نف ــه دو س ک
ــه دو  ــر ب ــن ام ــرای ای ــین آالت ب ماش
شهرســتان مینــاب و رودان اعــزام 

ــدند. ش
بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتانداری اصفه اس
ــت  ــازی و مرم ــات بازس ــه عملی اینک
واحدهــای مســکونی تاکنــون ۵۰ 
درصــد پیشــرفت داشــته اســت، ادامــه 
ــروی مســتقر  ــا ۲۴ نی ــد ب ــن رون داد: ای

همچنــان ادامــه دارد.
ــتان  ــه اس ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
اصفهــان معین هشــت اســتان کشــور 
بــرای کمــک رســانی در مواقــع 
ــراز داشــت: اســتان  امــدادی اســت، اب
اصفهــان معیــن اســتان تهــران اســت 
ــوان  ــه عن ــز ب ــران نی ــه دو ته و منطق
معیــن اســتان اصفهــان معرفــی شــده 

ــت. اس
شیشــه فــروش بــا بیــان اینکــه طــرح 
معیــن و جانشــین در اســتان اصفهــان 
نیــز بیــن شهرســتان ها اجرایــی شــده 
اســت، افــزود: شهرســتان های معیــن 
یکدیگــر مشــخص شــده و بــرای 
هماهنگــی بهتــر مانورهــای مشــترک 

ــت. ــده اس ــزار ش ــز برگ نی

ــرواز  ــورتی پ ــام ۲۵ س • انج
امدادرســانی در اصفهــان

ــزارش در  ــه گ ــه ارائ ــن ب وی همچنی
خصــوص امدادرســانی هوایــی در 
ــه  ــت و اضاف ــان پرداخ ــتان اصفه اس
کــرد: دو فرونــد بالگــرد در اســتان 
ــس  ــر و اورژان ــه هــال احم ــق ب متعل
فعــال اســت کــه از ابتــدای ســال 
جــاری تاکنــون ۲۵ ســورتی پــرواز 
ــر  ــار هــال احم ــه در اختی ــتیم ک داش

و اورژانــس اســت.
مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری 
ــال  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
ــد بالگــرد در اســتان فعال  حاضــر ۲۰ پ
ــر  ــرد: ۲۰ پ د دیگ ــح ک ــت، تصری اس
ــرار  ــتور کار ق ــرا در دس ــرای اج ــز ب نی

دارد.
ــال  ــدای س ــه از ابت ــان اینک ــا بی وی ب
جــاری تاکنــون ۲۸ نفــر مصــدوم 
ــی و  ــاری قلب ــاده ای، بیم ــوادث ج ح
ــداد و  ــای ام ــا بالگرده ــاردار ب ــان ب زن
نجــات جابجــا شــده اند، اضافــه کــرد: 
ــل  ــه مح ــاران ب ــاندن بیم ــان رس زم
درمــان تأثیــر بســزایی در پایــداری 

ســامتی آنهــا دارد.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــروش ب شیشــه ف
ــون ۳۲  ــاری تاکن ــال ج ــدای س از ابت
مــورد حادثــه غــرق شــدگی نیــز 
ــن  ــزود: ای ــت، اف ــده اس ــزارش ش گ
ــر  ــرگ ۱۲ نف ــه م ــر ب ــوادث منج ح

شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه وجــود ۳۵۰۰ اســتخر 
آب ذخیــره کشــاورزی در اســتان 
ــای  ــداد فوتی ه ــت: از تع ــان گف اصفه
ناشــی از حــوادث آب ۶ نفــر در 
رودخانه هــا و ۶ نفــر در اســتخرهای 

ــت. ــوده اس ــاورزی ب کش
مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری 
اصفهــان تصریــح کــرد: دســتور 
العمــل ایمــن ســازی اســتخرها را 
ابــاغ کردیــم، همچنیــن شــرکت 
آب منطقــه ای و شــهرداری ها موظــف 
ــت و  ــل گش ــای تعطی ــدند در روزه ش
نظــارت را در زمینــه ســدهای مخزنــی 

ــند. ــته باش و.. داش

لزوم ایمن سازی ۳۵۰۰ 
استخر کشاورزی در 

اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان خبر داد؛

رئیـس اداره مشـارکت ها و امـور مـدارس 
غیردولتی اسـتان اصفهـان گفت: تـا زمان 
ابـاغ شـیوه نامه ثبت نـام از سـوی آموزش 
و پـرورش، اعـام شـهریه جدیـد از سـوی 
مـدارس غیردولتـی در زمان پیـش ثبت نام 
تخلف اسـت. علی حمیـدی پیرامـون روند 
ثبت نام در مـدارس غیردولتـی، اظهار کرد: 
ثبت نـام در مـدارس غیردولتـی بـر اسـاس 
شـیوه نامه ثبت نامـی اسـت کـه از سـوی 
وزارت آمـوزش و پـرورش اباغ می شـود و 
پس از آن ثبت نام رسـمی شـروع می شـود، 
امـا مـدارس غیردولتـی می تواننـد پیـش 
از ابـاغ شـیوه نامه پیـش ثبت نـام داشـته 

باشـند.
وی گفـت: سـامانه ای زیـر نظـر وزارت 

آمـوزش و پـرورش تعریـف شـده کـه 
مؤسسـان مـدارس غیردولتی با وارد شـدن 
در این سامانه یکسـری اطاعات وارد کنند 
و بـر اسـاس اطاعـات وارد شـده، از طرف 
وزارتخانـه شـهریه مصـوب به آن هـا اباغ 

. د می شـو
رئیـس اداره مشـارکت ها و امـور مـدارس 
غیردولتـی اسـتان اصفهان بـا بیـان اینکه 
فعـًا شـهریه جدید بـه مـدارس غیردولتی 
اباغ نشـده اسـت، گفت: بنابرایـن مدارس 
غیردولتـی االن نبایـد هیـچ مبلغـی بـه 
خانواده هـا اعـام کننـد و معیـار گرفتـن 
وجه بـرای پیـش ثبت نـام مـدارس، همان 

شـهریه مصـوب پارسـال اسـت.
وی تأکیـد کرد: هیـچ مدرسـه ای نمی تواند 

تـا ابـاغ شـهریه مصـوب جدیـد، رقمـی 
بیشـتر از شـهریه مصـوب سـال گذشـته از 

خانواده هـا دریافـت کنـد.
حمیـدی بـا اشـاره بـه اینکـه شـیوه نامه 
ثبت نـام احتمـااًل اواخر خـرداد یـا اوایل تیر 
از سـوی آمـوزش و پـرورش ابـاغ خواهد 
شـد، گفت: تا آن زمـان مـدارس غیردولتی 
می تواننـد پیـش ثبت نام داشـته باشـند، اما 
نمی تواننـد ثبت نـام قطعـی داشـته باشـند.

رئیـس اداره مشـارکت ها و امـور مـدارس 
غیردولتـی اسـتان بـا بیـان اینکـه قاعدتـًا 
شـهریه جدید مـدارس غیردولتـی افزایش 
دارد اما هنـوز میزان آن مشـخص نیسـت، 
تصریـح کـرد: شـهریه جدیـد بـر اسـاس 
میـزان تـورم سـاالنه، اجاره بهـا، میـزان 

دسـتمزد، فعالیت های مکمل مـدارس و ... 
تعییـن خواهـد شـد.

وی اعام شـهریه جدیـد از سـوی مدارس 
غیردولتـی را تخلـف دانسـت و گفـت: 
تیم هـای نظارتـی مـا از مـدارس بازدیـد 
ننـد  می توا نیـز  خانواده هـا  و  می کننـد 
تخلفـات را به قسـمت امور مشـارکت های 
نواحی و مناطـق و اداره ارزیابی و رسـیدگی 
بـه شـکایات مناطـق و نواحـی آمـوزش و 

پـرورش اعـام کننـد.
حمیـدی در خاتمـه خاطرنشـان کـرد: 
مـدارس غیردولتـی ازنظر آموزشـی نسـبتًا 
نـد، امـا ممکـن اسـت  خـوب کار کرده ا
شـرایط اقتصادی جامعه در اسـتقبال از این 

مـدارس تأثیرگـذار باشـد.

رئیس اداره مشارکت ها و امور مدارس غیردولتی استان اصفهان:
شهریه جدید مدارس غیردولتی هنوز اعالم نشده است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان گفت: با وجود توسعه شبکه آبرسانی 
در شهرک صنعتی مبارکه، هنوز بسیاری از 
بخشهای این شهرک دچار مشکل کم آبی 
است و یکی از اولویت های توسعه صنعت در 
این منطقه، بازگردانی پساب شهرک صنعتی 

شهرستان به عرصه صنعت است.
رسول سواری در حاشیه بازدید از شهرک 
صنعتی مبارکه و نشست با هیئت مدیره 
این شرکت افزود: برای توسعه صنعت در 
بخش های غیرفعال ضروری است از پساب 
خود شهرک به عنوان منبع پایدارآب استفاده 

شود.
وی با اشاره به تکمیل تصفیه خانه شهرک 
صنعتی مبارکه افزود: این پروژه با همکاری 
شرکت خدمات تا پایان سال جاری تکمیل و 

به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: دستور کار جدی 
شرکت شهرک ها تعیین تکلیف پرونده ها و 
قراردادهای راکد و باتکلیف است که در این 

مورد ۲۴ پرونده در دستور کار قرار دارد.
سواری با بیان اینکه شهرک صنعتی مبارکه 
یکی از شهرک های قدیمی استان اصفهان 

است گفت: محدودیت هایی برای واگذاری 
زمین در شهرک صنعتی مبارکه وجود دارد.

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شورای اسامی نیز گفت: مهم ترین مشکل 
امروز صنایع کمبود زمین برای فعالیت صنعتی 
است که شهرک های صنعتی شهرستان از این 

معضل رنج می برد.
پروین صالحی افزود: بسیاری از واحدهای 
صنعتی مستقر در شهرک صنعتی مبارکه به 
دلیل کمبود آب مورد نیاز و حمایت های جانبی 
نیمه ساز و غیر فعال به حال خود رها شده اند 

که باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
وی همچنین خواستار برطرف شدن مشکل 
واگذاری زمین به واحدهای تولیدی و سرمایه 

گذاران در این شهرستان شد.
وی گفت: در حال حاضر به دلیل نبود آب 
شرب؛ برخی از واحدهای تولیدی و صنایع در 
شهرک صنعتی غیر فعال یا با کمترین ظرفیت 

تولید خود فعالیت دارند.
فرماندار شهرستان مبارکه هم با اشاره به 
تکمیل پروژه زیرگذر شهرک گفت: با وجود 
تردد بسیار زیاد در شهرک و محورهای منتهی 
به آن و همچنین قرار گرفتن در حریم شهر 
دهسرخ و زیباشهر تکمیل این پروژه طوالنی 

نشود.

علیرضا حسینی افزود: با اجرای به موقع این 
پروژه دیگر شاهد تصادف ناگوار نخواهیم بود.

همچنین رییس هیات مدیره شهرک صنعتی 
مبارکه در این جلسه گفت: تکمیل طرح 
زیرگذر ورودی و خروجی شهرک صنعتی سه 
راهی مبارکه بعنوان یکی از طرح های اصلی 

این شهرک با جدیت در دستور کار قرار دارد.
محمد فتحی با اشاره به اینکه در ادامه عملیات 
اجرایی این طرح سه مشکل وجود دارد افزود: 
انتقال و جابجایی تیرهای برق، انتقال فیبر 
نوری و آزادسازی زمین های اطراف از جمله 
این مشکات است که در صورتی که تا سه 
هفته آینده انجام شود پیشرفت طرح بدون 

وقفه ادامه پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: باکس های قسمت اول زیرگذر 
در مدت زمان ۳۹ روز نصب شده و در صورتی 
که تیرهای برق و فیبر نوری جابجا شوند 

قسمت دوم هم با سرعت اجرا خواهد شد.
فتحی اضافه کرد: آزاد سازی، ایجاد رمپ ها 
و خاکبرداری طرح با شرکت شهرکهای 
صنعتی و عملیات آسفالت بر عهده اداره 

راه وشهرسازی است.
شهرک صنعتی مبارکه در استان اصفهان 
دارای ۳۶۳ واحد صنعتی فعال و غیر فعال و ۵۱ 

واحد خدماتی است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

کم آبی بزرگترین مشکل شهرک صنعتی شهرستان مبارکه است

به گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل حفاظت 
محیــط زیســت اســتان اصفهــان، حســین اکبری بــا بیــان اینکه مســاحت 
۱۲ منطقه تحــت مدیریــت محیط زیســت اســتان به یــک میلیــون و ۷۰۰ 
هزار هکتــار می رســد، اظهــار داشــت: همــواره حفاظــت پایــدار، نظــارت و 
جلوگیــری از تصرفــات غیــر مجــاز در مناطــق تحــت مدیریت انجام شــده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه ۲۷ مــورد صــدور مجــوز بهــره بــرداری معــادن مشــروط 
ــره  ــزود: ۴۶ فق ــات زیســت محیطــی در ســال ۱۴۰۰، اف ــت الزام ــه رعای ب
مخالفــت بــا اکتشــاف معــادن )بــه علــت وقــوع در داخــل مناطــق تحــت 
مدیریــت(، ۲۰ مــورد رســیدگی بــه شــکایات معــادن و ۵۸ مــورد پایــش و 
نظارت بــر عملکــرد زیســت محیطــی معــادن و اجــرای برنامه هــای عمل 
ــا  حفاظــت از گونه هــای شــاخص و در خطــر انقــراض اســتان در رابطــه ب
۱۰ گونــه شــامل پلنــگ، یوزپلنــگ، گربــه شــنی، هوبــره، باالبــان، خرس 
قهــوه ای، گربــه پــاالس، آهــو، روبــاه شــنی، کاراکال در ایــن یــک ســال 

انجــام شــد.
معــاون محیط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی اداره کل حفاظــت محیــط 
ــه بــروز رســانی و پیگیــری پرونــده  ــا اشــاره ب زیســت اســتان اصفهــان ب
ــش  ــات وح ــارکتی حی ــت مش ــی و حفاظ ــای اختصاص ــداث قرق ه اح
در چهــار منطقــه پیشــنهادی، خاطرنشــان کــرد: ۳ فقــره مجــوز اســتقرار 
واحدهــای تولیــدی و خدماتــی و پروژه های عــام المنفعــه در مناطق تحت 

مدیریــت صــادر شــد.
• ۱۵ هکتار از مناطق حفاظت شده در آتش سوخت

ــه اقدامــات پیشــگیرانه و کنتــرل حریــق در مناطــق  اکبــری همچنیــن ب
تحــت مدیریــت اشــاره کــرد و گفــت: میــزان آتــش ســوزی از ۱۲۷ هکتار 
در ســال ۱۳۹۹ بــه ۱۵ هکتــار در مناطــق تحــت مدیریــت در ســال ۱۴۰۰ 

کاهــش یافــت.
ــه  ــتاندار در ۱۱ منطق ــاخص پس ــای ش ــماری گونه ه ــه داد: سرش وی ادام
تحت مدیریت، پرنــدگان آبــزی و کنار آبزی در ۱۴ ســایت منتخب زیســت 
بوم هــای آبــی، بــرآورد جمعیــت پرنــده شــاخص هوبــره در ۶ شهرســتان 

حــوزه کویــر در ســال گذشــته انجــام شــد.
ــت  ــل جمعی ــرای تعدی ــکاری ب ــوز میرش ــدور ۳۵ مج • ص

ــات حیوان
معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی اداره کل حفاظــت محیط 
زیســت اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه ۶ فقــره بررســی و مجــوز احداث 
مراکــز تکثیــر و پــرورش حیــات وحــش انجــام شــده اســت، ابــراز داشــت: 
۳۸ فقــره پایــش و نظــارت بــر مراکــز نگهــداری و تکثیــر حیــات وحــش 
و همچنیــن ۳۵ فقــره مجوز میرشــکاری بــرای تعدیــل جمعیــت حیوانات 

زیــان کار صــادر شــد. 
اکبــری بــا اشــاره بــه صــدور ۴۵ فقــره مجــوز صــادرات پرنــدگان زینتــی، 
خاطرنشــان کــرد: ۵۶ مــورد تیمار حیــات وحــش مصــدوم و رهاســازی در 
ــا  ــق )ب ــد از مناط ــوز بازدی ــدور مج ــره ص ــی، ۱۵ فق ــتگاه های طبیع زیس
توجــه بــه محدودیت هــای کرونــا( و ۹ فقــره مجــوز حمــل اجزای زیســتی 

در ایــن یکســال صــادر شــد.
وی اضافــه کــرد: الیروبــی، رفــع موانــع و تســهیل جریــان زاینــده رود در 
ــه طــول ۱۹ کیلومتــر در ســال  شــرق اصفهــان بصــورت غیــر پیوســته ب

گذشــته انجــام شــد.
معــاون محیط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی اداره کل حفاظــت محیــط 
ــا بیماری هــای مشــترک حیــات وحــش و  ــه ب ــا مقابل زیســت در رابطــه ب
دام و حیــات وحــش و انســان گفت: پایــش منظــم مناطق تحــت مدیریت 
ــون  ــای طاع ــگیری از بیماری ه ــد و پیش ــی و رص ــای آب ــت بوم ه و زیس
نشــخوارکنندگان، تــب برفکــی، آنفوالنزای فــوق حــاد پرنــدگان و هاری، 
پایــش منظــم انجــام و از مهــار طاعــون در جمعیــت کل و بــز پــارک کاه 

قاضــی شــیوع یافتــه در ســال ۱۳۹۹، اطمینــان خاطــر حاصــل شــد.
• مرگ ۱۵ رأس قوچ و میش بر اثر طاعون در قمیشلو

ــوچ و میــش قمشــلو  ــه مهــار طاعــون در جمعیــت ق ــا اشــاره ب ــری ب اکب
بــا حداقــل تلفــات، شــمار تلفــات در ایــن منطقــه را ۱۵ رأس اعــام کــرد.

ــوارد مشــکوک در مناطــق  ــرداری و منفــی شــدن طاعــون در م ــه ب نمون
حفاظت شــده قمصــر و بــرزک و کرکــس و مشــارکت فعــال در جلســات و 
همــکاری بیــن بخشــی در مبــارزه بــا بیمــاری ســالک انجــام یافته اســت.

وی تأمیــن و توزیــع علوفــه خشــک بــه مقــدار ۲۰۰ تــن، آبرســانی ســیار 
ــره  ــب، ۲۰۵ فق ــر مکع ــزان ۵۵۰۰ مت ــه می ــوش ب ــن آب وح ــت تأمی جه
ــات در مناطــق  ــر اقدام ــع و چشــمه ها را از دیگ ــرات مناب ــی و تعمی الیروب

ــمرد.   برش

معــاون محیــط زیســت طبیعــی اداره کل محیــط 
ــوز  ــدور ۲۷ مج ــان از ص ــتان اصفه ــت اس زیس
بهره بــرداری معــادن در مناطــق تحــت مدیریــت 
مشــروط به رعایــت الزامــات زیســت محیطی در 

ســال گذشــته خبــر داد.

۲۷ مجوز بهره برداری معادن 
در مناطق محیط زیست 

اصفهان صادر شد

معاون اداره کل محیط زیست اصفهان:

خبر روز  

کارگاه سـه روزه تصویرسـازی بـه 
مناسـبت دهـه کرامـت با همـکاری 
حـوزه هنـری اصفهـان و دانشـگاه 
فیض االسـام با موضـوع امـام رضا 
)ع( در خانه هنرمندان اصفهان برگزار 

شـد.
ایـن کارگاه سـه روزه با نشسـت ویژه 
ایده یابـی در تصویرگـری بـا حضـور 
مجتبی مجلسـی گرافیسـت در خانه 

هنرمندان اصفهـان برگزار شـد.
اسـتاد مجلسـی در خصـوص ایـن 
کارگاه گفـت: در خدمـت دوسـتان 
تصویرگرهسـتیم، تصویرگـری یک 
فضا و دنیای وسـیع و گسـترده است 
و شـما می توانیـد یـک حـس کامًا 
درونـی را روی بـوم پیـاده کنیـد یـا 
می توانیـد یـک تصویـر را بـا ایـده یا 
داسـتان یا روایت یـا مفهوم بـر روی 

صفحـه خروجـی بدهیـد.
وی خاطرنشــان کــرد: بنابرایــن 
تصویرســازی دنیــای وســیعی دارد و 
مــا ســعی کردیــم ایــن دنیای وســیع 
ــده  ــر ای ــه تصوی ــم ب ــدود کنی را مح

ــور. مح
ــه داد: در  ــته ادام ــراح برجس ــن ط ای
ــر  ــن همیشــه تصوی ــک دیزای گرافی
ایــده محــور داریــم و مثــل دوســتان 
تصویرگــر اینقــدر دســتمان بــاز 
نیســت که هــر چیــزی را بتوانیــم در 

ــم. ــای دهی ــتر ج ــای پوس دنی
ــه از  ــتقبالی ک ــه اس ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــه کرام ــازی ده کارگاه تصویرس
ــن  ــن در ای ــرد: م ــح ک ــد تصری ش
کارگاه تجربــه خــودم را در دنیــای 
گرافیــک دیزایــن بــه دوســتان 
تصویرگــر انتقــال دادم و از آنــان 
ــه  ــال تجرب ــن انتق ــه ای ــتم ک خواس
ــه  ــر ب ــای دیگ ــال از دنی ــک انتق را ی

دنیــای خودشــان بداننــد، قــرار نبــود 
ــود  ــن بش ــای م ــن و دنی ــه م تجرب
ــرار  ــه ق ــان، بلک ــای آن ــه و دنی تجرب
بــود تجربــه مــرا کامــل گــوش کنند 
ــه  ــه مــن ب ــد از کجــای تجرب و ببینن
ــا دیزانرمی  عنوان یــک گرافیســت ی
تواننــد در دنیــای خودشــان اســتفاده 

ــد. ــه کار گیرن ــد و آن را ب کنن
وی تصریــح کــرد: در ایــن کارگاه 
بیــان شــد کــه مــا دیزاینرهــا 
چگونــه بــه یــک تصویــر ایــده 
محــور می رســیم، تمایزهــا و 
ــری و  ــای تصویرگ ــای دنی تفاوت ه
دنیــای گرافیــک دیزایــن چیســت و 
زیبایــی شناســایی ها و جزئیــات چــه 

می کنــد. تفاوت هایــی 
مجتبــی مجلســی گفــت: یکــی 
از معضــات هنرهــای تجســمی 
ــون،  ــل کارت ــته هایی مث ــا در رش م

ــک  ــی و گرافی ــازی و نقاش تصویرس
دیزایــن عــدم وجــود تمایــز و 

مرزبنــدی اســت.
وی افــزود: در واقــع منظــور ایــن 
اســت کــه مــن به عنــوان یــک 
کــه  کاری  نمی دانــم  طــراح 
انجــام می دهــم نقاشــی اســت، 
ــت،  ــون اس ــا کارت ــازی ی تصویرس
تمایــز پررنگــی میــان کارهایــی 
ــدارد  ــود ن ــم وج ــه انجــام می دهی ک
زیــرا مــا همیشــه زیر ســایه نقاشــی 
بــزرگ شــده ایم و رشــته های 
دیگــر )ماننــد کارتــون، تصویرگــری 
ــر  ــال و پ ــی ب ــایه نقاش ــر س و...( زی
گرفته انــد. اســاتید هیــچ وقــت 
ــن  ــز بی ــه تمای ــرای اینک ــزه ب انگی
ایــن رشــته ها بگذارنــد نداشــتند 
ــکل  ــه مش ــون ب ــز اکن ــدم تمای و ع
رســیده و ســبب آســیب شــده است.

مجلسـی خاطرنشـان کـرد: در ایـن 
کارگاه بـه بیـان تمایزهـا پرداختیم و 
اینکـه وقتـی وارد دنیـای دیزایـن 
می شـویم جزئیـات برایمـان مهـم 
نیسـت و زیبایـی شناسـی تفـاوت 
پیـدا می کنـد و همـان رفتارهـای 
تصویرگـری را نمی توانیـم در دیزاین 

داشـته باشـیم.
وی تاکید کـرد: در تصویـر ایده محور 
شـما نباید بـا موضـوع سـاده برخورد 
کنیـد، موضـوع امـام رضـا )ع( و دهه 
کرامـت اسـت و می تـوان از هـزاران 
زاویه بـه ایـن موضوع نـگاه کـرد، از 
زاویه اجتماعـی، اقتصادی و فرهنگی 
می تـوان بـه دهـه کرامـت و ایـن 
موضوع نـگاه کـرد و باید توجـه کرد 
حضرت معصومه )ص( یک زن است 
و ایـن زوایای بیشـتری به شـما برای 

طراحـی می دهـد.

دبیرمجمع طراحان انقاب اسـامی 
)آیـه( گفـت: بـه هـر حـال در دنیای 
هنـر، بـه ویـژه در هنـر تصویرگـری 
کار سفارشـی کـردن مهـم اسـت، 
شـما وقتـی یـک سـفارش را قبـول 
می کنیـد بایـد متعهـد بـه سـفارش 
باشـید و حرفه ای بودن این اسـت که 
شـما بتوانید بـا سـفارش کنـار بیایید 
و در مـورد یـک موضـوع بـه خوبـی 
کار کنیـد، همیشـه نمی تـوان روی 
حـس و جوشـش درونـی کار کـرد و 
اگر بخواهید اینگونـه کار کنید از یک 

جنبـه از هنـر مغفـول می مانیـد.
گفتنـی اسـت ایـن کارگاه بـا حضور 
اساتید تصویرسـازی خانم ها کارکن، 
موسـوی نسـب، صاحی، محمدی 
معیـن در خانـه هنرمنـدان اصفهـان 
واقـع در خیابـان آبشـار اول، پـارک 

ایثارگـران برگـزار شـد.

عدم وجود تمایز و مرزبندی یکی از معضالت هنرهای تجسمی
دبیرمجمع طراحان انقالب اسالمی )آیه( در کارگاه تصویرسازی دهه کرامت مطرح کرد:
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دانشــجویان دانشــگاه دفــاع ملــی پاکســتان و دانشــجویان دوره عالــی 
دفــاع ملــی نیجریــه و قزاقســتان از یگان هــای ارتش مســتقر در اســتان 
اصفهــان بازدیــد کردند. ارشــد نظامــی ارتش جمهــوری اســامی ایران 
در اســتان های اصفهــان، یــزد و چهارمحــال و بختیــاری با تیــم اعزامی 
دانشــجویان دانشــگاه دفــاع ملــی پاکســتان و دانشــجویان دوره عالــی 

دفــاع ملــی نیجریــه و قزاقســتان دیــدار کــرد.
امیــر ســرتیپ دوم ســیاوش میهن دوســت در ایــن دیــدار گفــت: بــرای 
ــرای  ــه ب ــت ک ــار اس ــث افتخ ــان باع ــه اصفه ــژه منطق ــش و به وی ارت

ــی پاکســتان و  ــاع مل ــی از دانشــگاه دف ــت میهمانان ــار در خدم ــن ب اولی
ــه و قزاقســتان هســتیم. دانشــجویانی از ســه کشــور پاکســتان، نیجری

وی افـزود: این سـفر در راسـتای تعامات آموزشـی و ارتقـای هم افزایی 
درباره تسـلیحات و تجهیـزات و آموزش هـای نظامی انجام شـد.

ــا ابــراز خرســندی از وضعیــت  سرپرســت تیــم ارتــش پاکســتان هــم ب
فرهنگــی، سیاســی و مهمــان نــوازی مــردم اصفهــان ابــراز امیــدواری 
کرد کــه ایــن تعامــات بتوانــد گام بلنــدی در راســتای ارتقــای وضعیت 

آمــوزش نظامــی دو کشــور باشــد.

تیم نظامــی پاکســتان به سرپرســتی سرلشــکر راحت نســیم احمــد خان 
ــه اصفهــان ضمــن بازدیــد از یگان هــای ارتــش و  در ســفر یــک روزه ب
وزارت دفــاع مســتقر در اصفهــان دیــداری نیــز بــا مســووالن این شــهر 
داشــتند و از اماکــن تاریخــی و میــراث فرهنگی اصفهــان بازدیــد کردند.

هیئــت ۲۰ نفــره دانشــجویان دانشــگاه دفــاع ملی پاکســتان در ســفری 
چهــار روزه بــه ایــران از ظرفیت هــای ســخت افزاری و نرم افــزاری 
جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه نظامــی و دفاعــی بازدیــد خواهنــد 

ــرد. ک

ارتقای هم افزایی درباره 
تسلیحات و تجهیزات و 

آموزش های نظامی

دانشجویان دانشگاه دفاع ملی پاکستان از یگان های 
ارتش مستقر در اصفهان بازدید کردند:

خبر ویژه 

ISFAHAN
N E W S
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شهرستان

Isfahan News

گفـت:  اصفهـان  انتظامـی  فرمانـده 
سـهمیه ۲۵۰ نفـر نیرو بـرای فرماندهی 
انتظامـی کاشـان اختصاص یافتـه و این 
نیروها باید در سـال ۱۴۰۱ جذب شـوند.

بـه گـزارش ایرنـا، سـرتیپ دوم پاسـدار 
محمدرضـا میرحیـدری در حاشـیه آئین 
انتظامـی  فرمانـده  معارفـه  و  تکریـم 
خبرنـگاران  بـا  گفت وگـو  در  کاشـان 
دارای  منطقـه  ایـن  مـردم  افـزود: 
تعصب هـای  و  خـاص  ویژگی هـای 
مذهبـی و بـا فرهنـگ هسـتند و اگـر 
بخواهیـم پلیـس متناسـب بـا فرهنـگ 
منطقه داشـته باشـیم باید بدنـه این نیرو 

باشـد. از جنـس مـردم 
وی ادامـه داد: رقـم خوبـی بـرای جذب 
نیـرو در کاشـان اختصـاص یافته اسـت 
و  دسـتگاه ها  همـه  مـی رود  انتطـار  و 
فرمانـداری در هدایت و جـذب نیروهای 
انقالبـی، متدیـن، متعهـد و کارآمـد در 
بدنـه پلیـس شهرسـتان کمـک کنند تا 
بتـوان سـهمیه قابلـی کـه برای امسـال 
منظور شـده اسـت را جـذب و خالءهای 
پـر  اجرایـی  پلیس هـای  و  کالنتـری 

. کنیم
فرمانـده انتظامـی اصفهـان با اشـاره به 
وجـود وحدت بیـن دسـتگاه های امنیتی 
و برنامه ریزی هـای انجـام شـده، اظهـار 
داشـت: وضعیت این شهرسـتان در همه 
قابـل  شـرایط  امنیتـی،  شـاخصه های 

اسـت. قبولی 
وی ادامـه داد: نیـروی انتظامی در سـال 
برخـورد  در  اخیـر  ماه هـای  و  گذشـته 
موادمخـدر  و  کاال  انسـان،  قاچـاق  بـا 
کسـب  را  ارزشـمندی  موفقیت هـای 

کـرده اسـت.
در  انتظامـی  نیـروی  وی،  گفتـه  بـه 
کنتـرل مجرمـان در حرکت که از سـایر 
اسـتان ها بـرای ورود بـه منطقه کاشـان 
و مرکـز اسـتان حضـور پیـدا می کردنـد، 
توفیق هـای خوبـی را شـاهد بوده اسـت 
و توانسـته اسـت باندهـای سـابقه داری 
مبـدأ  از  قضایـی  حمایت هـای  بـا  نیـز 
در اسـتان های هم جـوار را هـدف قـرار 
دهنـد کـه ایـن مهـم باعـث شـده در 
عمـل  موفـق  نیـز  سـرقت ها  کنتـرل 

. کنیم
سـردار میرحیدری خاطرنشـان کـرد: در 
سـال جـاری بـا توجـه بـه تغییراتـی که 
در کشـور افغانسـتان رخ داد، روند قاچاق 
مـواد مخدر دچـار تغییـرات و اختالالتی 
بـه  منجـر  کـه  ایجـاد شـد  مرزهـا  در 
مسـدودیت هایی و ورود مـوادر مخدر به 
کشـور سـخت تر شـود، همچنیـن تغییر 
نـوع مـواد مخـدر کـه بـا هدف گـذاری 
نظـام اسـتکباری از سـنتی بـه صنعتـی 
در سـطح  رونـد  ایـن  دنبـال می شـود، 

کشـور کاهشـی است.
بیـان  بـا  اصفهـان  انتظامـی  فرمانـده 
اینکـه در سـال گذشـته نزدیـک بـه ۵۰ 
تـن انـواع مـواد مخـدر در ایـن اسـتان 
کشـف شـد، افـزود: نقـش کاشـان نیـز 
در سـال گذشـته رونـد صعـودی بـوده 
تاکنـون کاهـش  نیـز  امسـال  و  اسـت 
قابـل توجهـی داشـته ایم کـه بخشـی از 

تغییرمحورهاسـت. بـه  مربـوط  آن 
بـه گفتـه وی، قاچاقچیان مـواد مخدر با 
توجه بـه سـخت گیری های انجام شـده 
در کنترل محورها، مسیرهای جایگزینی 
را انتخـاب کرده انـد و همـکاران پلیـس 
نیـز بایـد بـا هوشمندی سـازی ورودی و 
خروجـی شـهرها، بتوانند اشـرافیت الزم 
را در قاچـاق مـواد مخـدر و کاال داشـته 
باشـند تـا در ماه های آینده جبـران کنند.

در این آئین از سـرهنگ حسـین بساطی 
قدردانـی و سـرهنگ ایـرج کاکاونـد بـه 
عنـوان فرمانـده جدیـد انتظامی کاشـان 

معرفی شـد.

 فرمانده انتظامی اصفهان
درآئین تکریم ومعارفه فرمانده کاشان:

 ۲۵۰ نیرو امسال در
 فرماندهی انتظامی کاشان

جذب می شود

گزارش

ISFAHAN
N E W S

رییس سـازمان جهاد کشـاورزی اصفهـان گفت: این 
اسـتان رتبه نخست پرداخت تسـهیالت دامدار کارت 
را در کشـور بـه خـود اختصـاص داده اسـت. مهرداد 
مرادمنـد در اردسـتان افـزود: امسـال پنـج هـزار و 
۱۳۰ نفـر بـرای دریافـت ۲ هزار و ۹۴ میلیـارد تومان 
تسـهیالت دامـدار کارت به بانک کشـاورزی معرفی 
شـده اند و تاکنـون ۶۲۵ طرح بـه ارزش ۲۲۶ میلیارد 

تومان مصوب شـده اسـت.

وی درباره بیمه محصوالت کشـاورزی اظهار داشت: 
به دلیل عملکرد نامناسـب صندوق بیمه محصوالت 
کشـاورزی در گذشـته تولیدکننـدگان تمایل چندانی 
بـه بیمه محصـوالت خود نداشـته اند که بـا تصویب 
قانـون جدیدحمایت بیشـتری از بهره بـرداران بخش 
کشـاورزی می شـود و امیدواریـم رونـد رو بـه رشـد 

بیمه را شـاهد باشیم.
بـه  اصفهـان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رییـس 

موضـوع اصـالح الگوی کشـت اشـاره و اضافه کرد: 
بـا توجـه بـه خشکسـالی های چنـد سـال اخیـر باید 
زیرسـاخت ها مـورد توجـه قـرار گیـرد و بـا پرداخت 
تسـهیالت روش هـای نوین آبیـاری، بهره بـرداری از 
آب قنات هـا و مرمـت آنها بیشـتر مورد توجـه واقع و 

تغییـر الگوی کشـت بیشـتر اجرا شـود.
بخـش  حمایتـی  برنامه هـای  دربـاره  مرادمنـد 
کشـاورزی اردسـتان گفت: امیدواریم بـا تأمین اعتبار 
سـفر رییـس جمهـور بـه اسـتان اصفهـان کمـک 
ویـژه ای بـه شهرسـتان اردسـتان بشـود و مصـرف 
بهینـه آب و حـذف کشـت محصول هـای آب بـر و 
جایگزینـی کشـت کـم آب بـر در دسـتور کار جهـاد 

کشـاورزی خواهـد بـود.
وی بـا بیـان اینکه کشـت گلخانه ای در اردسـتان به 
دلیل موقعیت آب وهوایی شهرسـتان بسـیار هزینه بر 
افـزود:  زیـادی مصـرف می کنـد،  انـرژی  و  اسـت 
در برخـی منطقه هـای ایـن خطـه قابلیـت سـاخت 
گلخانه هـای کوچـک وجود دارد کـه پیش بینی های 

الزم صـورت گرفته اسـت.
مـرغ  تـن  هـزار  هفـت  ذخیره سـازی   •

اصفهـان اسـتان  در  منجمـد 
رییس سـازمان جهـاد کشـاورزی اصفهان گفـت: از 
اواخر سـال گذشـته تاکنون افزون بر هفـت هزار تن 
مـرغ مازاد نیاز بازار خریداری و ذخیره سـازی شـده و 
درخصـوص تأمین مـرغ، تخم مرغ، روغـن خوراکی، 

لبنیات و گوشـت قرمز در اسـتان کمبـودی نداریم.
وی افـزود: تولیـد تخم مـرغ در اصفهان یـک و نیم 
برابـر نیـاز اسـتان اسـت و در بحـث تولیـد شـیر نیز 

رتبـه نخسـت کشـور را داریم.
مرادمنـد درخصـوص نرخ گذاری هـای انجـام شـده 
کـه مـورد اعتـراض تولیدکننـدگان اسـت، اظهـار 
داشـت: بایـد در قیمت گـذاری جدیـد ایـن موردهـا 
بررسـی و تعیین تکلیف شـود؛ همچنین برنامه ریزی 
شـده شـیر مازاد مصرف توسـط کارخانه هـا با قیمت 
هـر کیلوگرم ۱۲ هزار تومـان از تولیدکننده خریداری 

شود.
وی ادامـه داد: مـازاد مصـرف مـرغ، تخـم مـرغ و 
گوشـت قرمـز نیز توسـط سـتاد پشـتیبانی خریداری 
می شـود و اطمینـان می دهیم دولت حمایـت الزم را 

از تولیدکننـدگان خواهد داشـت.
به گفته وی، با محول شـدن مسـوولیت جدید تأمین 
و توزیـع اقالم اساسـی مصـرف خانوار و شـورای آرد 
ونـان بـه جهاد کشـاورزی و لـزوم فراوانـی اجناس و 
تنظیـم بازار تحول جدیدی در ایـن زمینه ها رخ داد و 
بـا حـذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مردمی سـازی یارانه ها، 
حمایـت از مصرف کننده و تولیدکننده در دسـتور کار 

گرفت. قرار 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اصفهـان بـا بیان 
اینکـه یارانـه جـو، ذرت و کنجالـه بـا ارز نیمایـی 
بـه مصـرف کننـده تحویـل می شـود، اضافـه کـرد: 

دولـت نهاده هـا را بـه هـر مقدار کـه بـه تولیدکننده 
بدهـکار باشـد تحویل خواهـد داد و بـا توجه به همه 
از کشـورهای  مشـکل هایی کـه صـادرات نهادهـا 
کار  جـاری  هفتـه  ابتـدای  از  دارد،  وجـود  جهـان 
بارگیـری و حمـل نهاده هـا از بندرهـای کشـور آغاز 
شـده و در حـال تحویـل بـه تولیدکننـدگان اسـت.

تومـان  میلیـارد  هـزار   ۲۰ اختصـاص   •
تسـهیالت سـرمایه در گـردش در کشـور

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان اصفهـان 
بـا اشـاره بـه اختصـاص ۲۰ هـزار میلیـارد تومـان 
تسـهیالت سـرمایه در گـردش بـرای تولیدکنندگان 
بخش کشـاورزی در سراسـر کشـور گفت: این اعتبار 
بـه اسـتان ها اختصاص داده شـده و اسـتان اصفهان 
رتبـه نخسـت پرداخـت تسـهیالت و دوم معرفـی 

دریافت کننـدگان را در کشـور دارد.
اردسـتان ۴۷۳ رشـته قنـات، ۴۴۴ چـاه مجـاز و ۲۵ 
هـزار و ۷۶۱ هکتـار زمین کشـاورزی و باغی، ۲ هزار 
و ۵۰۰ رأس گاو و گوسـاله، ۱۴۰ هزار رأس گوسـفند 
واحـد  و ۲  گوشـتی  مرغـداری  واحـد  بـز، ۱۲۸  و 
تخم گـذار فعـال با چهار میلیـون و ۵۰۸ هـزار قطعه 
جوجه ریزی گوشـتی در سـال و ۵۷۰ هزار تخم گذار 

و ۱۲۱ هـزار انواع ماکیـان دارد.
شهرسـتان اردسـتان بـا افـزون بـر ۴۳ هـزار نفـر 
جمعیـت در ۱۱۸ کیلومتری شـمال شـرقی اصفهان 

واقع شـده اسـت.

گزارش

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان مطرح کرد:

اصفهان رتبه نخست در پرداخت تسهیالت دامدارکارت در کشور

رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان اصفهـان گفـت: در اصفهـان بـه ازای 
هـر هـزار نفـر، ۱.۵ نفـر نیـروی دولتـی وجـود دارد و ایـن نوعـی فاجعه 
اسـت و بسـیاری مشـکالت و نارضایتی های اداری از همین مسئله ناشی 

می شـود.
حجت االسـالم سـید ناصر موسـوی الرگانی در جلسـه مجمع نمایندگان 
اسـتان اصفهـان در مجلس شـورای اسـالمی که صبح امروز بـه میزبانی 
دانشـگاه پیام نـور اسـتان اصفهان برگزار شـد، با اشـاره به کمبـود نیروی 
دولتـی در اسـتان اصفهان، اظهار کرد: دولـت در اموراتی مانند کارخانجات 

و شـرکت هایی کـه در اختیـار دارد باید کوچک شـود، امـا در ارگانی مانند 
نیـروی انتظامی خدمت رسـانی ارگان را دچار مشـکل می کند.

وی افـزود: در فراینـد حـدف ارز ترجیحـی و هدفمنـدی یارانه هـا و برای 
نظـارت و اجـرای هرچـه بهتـر ایـن طـرح نیـاز بـه نیـرو داریـم و مجمع 

نماینـدگان بـرای رفـع ایـن مشـکل ورود خواهـد کرد.
موسـوی الرگانـی بـا اشـاره بـه لـزوم بررسـی جامـع و منسـجم کمبود 
نیروی دولتی اسـتان اصفهـان در مجمع نمایندگان، تصریح کـرد: آمار در 
ایـن مـورد دردآور اسـت کـه در اسـتانی به ازای هـر هزار نفر ۶ نیـرو و در 

اصفهـان بـه ازای هر هزار نفر، ۱.۵ نفر نیروی دولتی وجود داشـته باشـد، 
ایـن نوعـی فاجعه اسـت و بسـیاری مشـکالت و نارضایتی هـای اداری از 
همین مسـئله ناشـی می شـود که اساساً نیرویی برای پاسـخگویی نداریم.  
نماینده مردم اصفهان در مجلس شـورای اسـالمی همچنین با اشـاره به 
تعطیلـی دانشـگاه پیام نـور واحـد فالورجـان و قهدریجان گفـت: با توجه 
بـه فاصلـه کـم این مناطـق از اصفهـان و ایـن که واحـد پیام نـور در این 
شهرسـتان ها دارای سـاختمان و دانشـجو بـوده امیدواریـم بـا تخصیـص 

اعتبارات دولتی دانشـگاه مجدداً بازگشـایی شـود.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

کمبود نیروی دولتی
در اصفهان فاجعه است

ــدار فریــدن گفــت: نخســتین اولویــت و مطالبــه شهرســتان  فرمان
فریــدن ایــن اســت کــه در ســفر رئیس جمهــور بــه اســتان 
اصفهــان بحــث کــم برخــورداری در تمــام زمینه هــا بــه شهرســتان 
ــاره  ــنا درب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــه عباس ــرد. عزیزال ــق گی تعل
ــدن از رئیس جمهــور، اظهــار  ــات شهرســتان فری ــن مطالب مهم تری
کــرد: نیازهــای شهرســتان را احصــا کردیــم کــه بــر ایــن اســاس 
ــتانداری  ــه اس ــه ب ــم ک ــدی کردی ــم را اولویت بن ــه مه ۱۴۴ مطالب

ــت.  ــده اس ارائه ش
فریــدن بــا توجــه بــه اینکــه قطــب کشــاورزی اســت در 
نتیجــه خشکســالی های متوالــی آســیب دیــده اســت و جــز 
ــازات  ــا امتی ــز محســوب می شــویم، ام شهرســتان های محــروم نی
مناطــق محــروم و کــم برخــوردار را دریافــت نمی کنیــم در حالــی 
کــه ظرفیت هــای بســیار خوبــی داریــم کــه برخــی از ایــن 
ــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی منطقــه مغفــول مانــده  ظرفیت هــا ب

ــت.  اس
ــت  ــن اس ــدن ای ــتان فری ــت شهرس ــتین اولوی ــزود: نخس وی اف
ــم  ــث ک ــان بح ــتان اصفه ــه اس ــور ب ــفر رئیس جمه ــه در س ک
برخــورداری در تمــام زمینه هــا بــه شهرســتان تعلــق گیــرد. البتــه 
ایــن مهــم بــرای بحــث اشــتغال لحــاظ شــده اســت و شهرســتان 
ــوردار  ــروم برخ ــق مح ــازات مناط ــتغال از امتی ــوع اش ــرای موض ب
اســت، امــا در دیگــر زمینه هــا از ایــن امتیــازات برخــوردار نیســت. 

فرماندار فریدن:

اختصاص امتیازات مناطق کم  برخوردار 
مهم ترین مطالبه فریدن است

نخسـتین آییـن »با گالب نـاب تا ضریح آفتـاب« در 
بخـش بـرزک بـا حضور خـدام حـرم رضـوی کاروان 

زیر سـایه خورشـید اجرا شـد.
۸۸۸ لیتـر گالب نـاب کاشـان حاصل دسـترنج مردم 
بـرزک پـس از گلچینی نمادین خدام حـرم رضوی در 
قالـب آییـن »بـا گالب نـاب تـا ضریح آفتـاب« تهیه 
و بـرای عطرافشـانی حـرم امـام مهربانی هـا ارسـال 

می شـود.
سـعید  پنجـم،  کشـیک  خـادم  رحمانـی  محمـود 
عسـگرزاده خـادم کشـیک هفتـم، علی نوعـی دربان 
کشـیک ششـم مداح، مرتضـی عباس نـژاد روحانی و 

عسـگری مدیر و اعضای کاروان زیر سـایه خورشـید 
اعزامـی از آسـتان قـدس رضـوی به شهرسـتان های 
کاشـان، آران و بیـدگل، نطنـز و بـادرود در منطقـه 

شـمال اسـتان اصفهان هسـتند.
منطقه شـمال اسـتان اصفهان و دارالمؤمنین کاشـان 
بـا حضورخدام حـرم و اجرای ۱۰۰ برنامـه پیش بینی 
شـده در شـهر و روسـتاهای منطقـه شـمال اسـتان 
و  آران  کاشـان،  از جملـه شهرسـتان های  اصفهـان 
بیـدگل، نطنـز و بـادرود روزهـای ۱۶ تـا ۲۲ خـرداد 
میزبـان جشـن های مردمـی و معنـوی »زیـر سـایه 

است. خورشـید« 

رئیـس جمعیـت هالل احمر شهرسـتان نائین گفت: 
بـر اثـر برخـورد رخ بـه رخ یک دسـتگاه سـواری آل 
نـود بـا تریلـر در محـور نائیـن بـه اصفهـان راننده 

سـواری جـان باخت.
محمـد زمانـی در گفت وگـو با ایرنـا افـزود: در این 
حادثـه کـه در کیلومتر ۲۸ این محـور رخ داد هر دو 

خودرو آتـش گرفتند.
وی گفـت: در ایـن حادثـه یک نفر به علت شـدت 

جراحـات و سـوختگی در دم جان باخت.
وی ادامـه داد: تیم هـای امـدادی از پایـگاه بیـن 
شـهری مالاحمـد جمعیـت هـالل احمـر و آتـش 
نشـانی نائیـن بـه محـل حادثـه اعـزام و عملیـات 
اطفـا حریـق و پـس از آن رهاسـازی مصـدوم را 

انجـام دادنـد.

نائیـن  رئیـس جمعیـت هـالل احمـر شهرسـتان 
گفـت: با بررسـی های اولیه کارشناسـان پلیس راه، 
تجـاوز به چـپ راننـده آل نود، علت اصلی سـانحه 

اسـت. بوده 
بـه گـزارش ایرنـا؛ روزانه به طـور متوسـط افزون بر 
۲۵ هـزار دسـتگاه خـودرو از جاده هـای شهرسـتان 
ناییـن کـه در شـرق اصفهـان و جـوار کویـر قـرار 

دارد، عبـور می کنـد.
کارشناسـان؛ عوامـل انسـانی، جاده، وسـیله نقلیه و 
محیـط را از مهمتریـن علـل بـروز سـوانح رانندگی 
و  جاده هـا  در  خودروهـا  واژگونـی  خصـوص  بـه 

محورهـای ارتباطـی اصفهـان می داننـد.
شهرسـتان نایین در ۱۴۰ کیلومتری شـرق اصفهان 

است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرستان 
شهرضا در مراسم تقدیر از خادمان و 
اظهار  شهرستان،  این  قرآن  حافظان 
داشت: عالوه بر حافظان کل، حافظان 
تقدیر  نیز مورد  چند جزء قرآن کریم 

قرار گرفتند.
به گفته مهدی موالییان، اداره اوقاف 
شناسایی  و  معرفی  در  خیریه  امور  و 
دیگر  کنار  در  قرآنی  برترین های 
شهرداری  و  فرهنگی  مجموعه های 
برای برگزاری این مراسم همراهی و 

همکاری داشتند.
معظم  رهبر  کرد:  نشان  خاطر  وی 
 ۱۰ تربیت  فرمان  صدور  با  انقالب 
اقدام  واقع  در  قرآن  حافظ  میلیون 
به  قرآن  تا  نهادند  بنیان  را  مبارکی 
عنوان ارزشمندترین و واالترین داشته 
بشر، بیشتر و فراگیرتر در جامعه حضور 
داشته باشد و از مظلومیت آن کاسته 

شود.
تصریح  شهرضا  شهردار  معاون 

دوره ای،  آزمون های  برگزاری  کرد: 
در  قرآن  با  انس  محافل  و  رقابت ها 
مردمی  و  خانگی  آموزش های  کنار 
به ویژه برای گروه های سنی کودک و 
نوجوان اقدام موثری است که می تواند 
و  قرآنی  آموزه های  شدن  فراگیر  در 

معارفی در جامعه مؤثر باشد.
کرد:  امیدواری  ابراز  موالییان 
آموزه های قرآنی و معارفی با همراهی 
و  مردمی  اقشار  همه  همفکری  و 
سازمان های دولتی و غیردولتی روز به 

روز گسترده تر و به روزتر شود.
این مسئول خاطر نشان کرد: هر آنچه 
و  آثار  کنیم  کار  قرآنی  مباحث  روی 
مختلف  بخش های  در  آن  برکات 
اجتماعی، فرهنگی و تربیتی در جامعه 

شاهد خواهیم بود.
آئین تقدیر از برترین های قرآنی همراه 
کریم  قرآن  قرائت  تواشیح،  اجرای  با 
دارالکریمه  در  مذهبی  سخنرانی  و 
حضرت رقیه )س( شهرضا برگزار شد.

رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت اردسـتان از 
دسـتگیری ۱۷ گـروه شـکارچی متخلـف در ایـن 

شهرسـتان طـی یکسـال اخیـر خبـر داد.
به گزارش ایرنا، حسـین شـواخی به مناسـبت هفته 
محیـط زیسـت )۱۶ تـا ۲۲ خـرداد( در گفـت وگو با 
خبرنـگاران افـزود: در ایـن مدت از دستگیرشـدگان 
۱۰ قبضـه اسـلحه مجاز، ۲ قبضه اسـلحه غیرمجاز، 
الشـه یـک رأس میش وحشـی و ۲۰ پرنده کشـف 
شـد. وی، مقـدار ضـرر و زیـان منطقه در ایـن مورد 
را افـزون بـر ۸۸ میلیـون و ۴۷۰ هزار تومـان اعالم 
کـرد و گفـت: از این مبلـغ، ۶۳ میلیـون و ۴۷۰ هزار 

تومان وصول شـده اسـت.
رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت اردسـتان بـا 
اشـاره بـه وجـود گونه هـای مختلـف جانـوری در 
منطقه هـای حفاظت شـده و پناهگاه حیـات وحش 
ایـن شهرسـتان، اضافه کرد: شـکارچیان وارد شـده 

ایـن گونه هـای  ایـن منطقه هـا بـرای شـکار  بـه 
زیسـت  حفاظـت  اداره  مامـوران  دام  در  جانـوری، 

اردسـتان گرفتـار می شـوند.
شـواخی اظهـار داشـت: در یک سـال گذشـته ۱۹۳ 
مـورد پایـش صنایـع، ۶۵ مـورد پایـش معدن هـا، 
۱۷۴ مـورد اسـتعالم، ۶۷ نشسـت، ۳۱ مـورد تنظیم 
شـکایت محیط زیسـتی، همچنین ارائه ۲۹ اخطاریه 
بـه واحدهـا و معدن هـا، ۷۸ مـورد پیگیـری قضایی 

انجـام و ۳۱ رأی قضایـی صادر شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه بهره بـرداری بی رویه از جنگل ها 
و شـکار حیوانات در سـال های گذشته موجب برهم 
خـوردن بوم سـازگان منطقـه شـده اسـت، تصریـح 
کـرد: در ایـن زمینه در چند سـال اخیـر طرح محیط 
یـار و محیط بان در بیشـتر مدرسـه های شهرسـتان 
بـه منظـور افزایـش آگاهـی دانش آموزان از شـرایط 
زیسـت محیطی منطقه، لـزوم وجود حیـات وحش، 

مدیریت پسـماند، سـاختار و مناطـق تحت مدیریت 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت اجرا شـده اسـت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیسـت اردسـتان، شـعار 
را )محیـط  هفتـه محیـط زیسـت درسـال ۱۴۰۱ 
زیسـت مـردم پایـه، هوشـمندانه وفناورانـه( اعـالم 

. کرد
شهرسـتان اردسـتان دارای ۲ زیستگاه حیات وحش 
شـامل منطقـه حفاظـت شـده کهیـاز بـا ۹۲ هـزار 
هکتـار و پناهـگاه حیـات وحش خـارو بـا ۱۰۲ هزار 
هکتـار وسـعت می باشـد کـه گونه هایـی همچـون 
کل و بـز، قـوچ و میـش، جبیـر، هوبـره، زاغ بـور، 
کبـک و تیهـو، گربه وحشـی، روبـاه، گـرگ، کفتار، 

گربـه شـنی و کاراکال را در خـود جـای داده انـد.
شهرسـتان اردسـتان بـا افـزون بـر ۴۳ هـزار نفـر 
جمعیـت در ۱۱۸ کیلومتری شـمال شـرقی اصفهان 

واقع شـده اسـت.

نخستین آیین با گالب ناب برزک تا ضریح آفتاب در کاشان اجرا شد:

اجرای نمادین عطرافشانی حرم امام

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان نائین خبر داد:

تصادف رخ به رخ سواری با تریلر
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردستان خبر داد:

دستگیری ۱۷ گروه شکارچی متخلف طی یکسال در اردستان

تجلیل از حافظان و خادمان قرآن در شهرضا انجام گرفت؛

 قرآن به عنوان ارزشمندترین
و واالترین داشته بشر

مدیـر سـابق آموزش وپـرورش شهرسـتان سـمیرم 
در جنـوب اسـتان اصفهـان گفـت: ایـن شهرسـتان 
بیشـترین تعـداد مـدارس شـبانه روزی، دو زبانـه و 

چندپایـه در اسـتان اصفهـان را دارد.
بـه گـزارش ایرنا، محمد نادری سـمیرمی در جلسـه 
تکریـم و معارفـه رئیس آمـوزش و پرورش سـمیرم 
اظهـار داشـت: بیـش از ۶۰ بـاب مدرسـه و حـدود 
۱۰۰ کالس درس ابتدایـی در ایـن خطـه دوزبانـه و 

چندزبانه هسـتند.
بـه گفتـه وی، حضـور قومیت هـای ترک، فـارس و 
لـر در کنـار یکدیگـر در این خطـه بر تنـوع و غنای 
فرهنگـی سـمیرم افـزوده اسـت و در بحـث تعلیـم 
و تربیـت نیـز ایـن موضـوع با توجـه بـه پراکندگی 
باالی روسـتایی و عشـایری، اهمیـت و اولویت دارد.

رییس سـابق اداره آموزش و پرورش سـمیرم با بیان 
اینکـه ۱۰ مدرسـه شـبانه روزی در ایـن شهرسـتان 
وجـود دارد، اضافـه کـرد: اداره کـردن ایـن مـدارس 
نیـز شـرایط و دغدغه هـای خـاص خـودش را دارد.

نادری خاطر نشـان کرد: کارگاه، خوابگاه، آزمایشگاه، 
سـلف غذاخوری و سـالن ورزشـی در شـبانه روزی ها 
در یک مجموعه اند و یکی از مهمترین قسـمت ها و 
در واقـع حسـاس ترین مراکز آموزشـی در بین مراکز 

نظـام تعلیـم و تربیت به شـمار می روند.
وی ادامـه داد: اینگونـه مـدارس در هـر دو گـروه 
دختـران و پسـران، بـه شـرط تأمیـن و تجهیز کامل 
امکانـات و نیازهـای تحصیلـی، غذایـی، هنـری و 
ورزشـی بهترین ظرفیت رشـد و تعالـی دانش آموزان 
هسـتند که باید بیش از پیش به آنها رسـیدگی کرد.

نادری تصریح کرد: چهار مدرسـه در شـهر سمیرم و 
بخـش مرکـزی، دو واحد آموزشـی در بخش پادنای 
بـزرگ، سـه مدرسـه در بخـش وردشـت و یـک 
مدرسـه در بخـش پادنـا و شـهر ُکمـه، شـبانه روزی 

. هستند
برومنـد شـهبازی در ایـن جلسـه بـه عنـوان رئیس 
جدیـد اداره آمـوزش و پرورش سـمیرم معرفـی و از 

خدمـات محمـد نـادری سـمیرمی تقدیر شـد.

در آیین معارفه رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان مطرح شد:

 حضور قومیت های ترک، فارس و لر
سبب تنوع و غنای فرهنگی سمیرم
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As announced by a provincial 
official, 10 idle mines were re-
vived in Hamedan province in 
the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20).
Ahmad Shanian, the head of the 
province’s Industry, Mining and 
Trade Department, said that 27 
exploration and 10 exploitation 
permits were issued in the 
province in this due during the 
previous year.
The official has also announced 
that 20 idle mines are planned 
to be revived in Hamedan prov-
ince by the end of the current 
Iranian calendar year (March 
2023).

Shanian has said that these 
mines have become idle due 
to some problems related to 
financial issues and investor, 
as well as environmental issues 
and machinery problems, so 
through follow-up measures 
and holding expert meetings to 
remove the existing problems, 
they will be reactivated.
Previously, the natural, geo-
graphical and industrial ca-
pacities of the region were not 
considered for the implementa-
tion of the projects, but now the 
establishment of mining and 
production units is subject to 
fulfilling all legal conditions and 

criteria, he said, adding, so the 
province’s industry and mining 
plan was prepared, and attract-
ing the investors and launching 
the projects will be based on it.
According to the data released 
by Iranian Mines and Mining In-
dustries Development and Ren-
ovation Organization (IMIDRO), 
453 idle small-scale mines have 
been revived throughout the 
country in the previous Iranian 
calendar year (ended on March 
20).
Based on the IMIDRO data, the 
revived mines in the previous 
year created jobs for over 3,000 
people and increased the coun-

try’s mineral output by 22.5 
million tons.
The total number of revived 
mines has reached 852 since 
the launch of the Industry, 
Mining and Trade Ministry’s 
program for reviving small 
mines across the country, in 
late March 2019. The revived 
mines in this program have cre-
ated job opportunities for over 
13,000 people in the mentioned 
period.
The most important goal of 
this program, which is being 
implemented by IMIDRO, is to 
activate the country’s mines, 
which will result in increased 
production and employment, 
especially in deprived areas.
Back in December 2021, Reza 
Azimi, who directs the min-
istry’s program for reviving 
and developing small mines, 
had mentioned concluding 37 
memorandums of understand-
ing (MOU) for investment, and 
scientific-research cooperation 
with knowledge-based compa-
nies, as well as the introduction 
of 124 projects to Mining In-
vestment Insurance Corpora-
tion for receiving facilities, and 
the support and coaching of 
knowledge-based companies 
and startups as other measures 
taken under the framework of 
the mentioned program.
As reported, IMIDRO is con-

ducting the program with the 
aim of providing feedstock for 
mineral industries, increasing 
production and completing 
the mining industry’s product 
chain, and developing and cre-
ating sustainable employment.
Following this program, so far 
various small-scale mines in-
cluding chromite, manganese, 
hematite, dolomite, iron ore, 
copper, and construction stone 
mines have been surveyed by 
monitoring and diagnosing the 
problems of the mines and pro-
viding solutions for resolving 
their issues.
Over the past few years with 
new resilient economy strate-
gies coming into play, the min-
ing sector has become a major 
point of focus for the Iranian 
government and various or-
ganizations and bodies active 
in this sector have been tasked 
to implement new programs for 
boosting this sector.
As a major state-owned holding 
company active in the mining 
sector in the country, IMIDRO 
has been playing a significant 
part in the mentioned planning.
The organization has been im-
plementing several new pro-
grams in all the main fields of 
the mining industry including 
exploration, machinery devel-
opment, extraction and also re-
viving the country’s idle mines.

10 idle mines revived in Hamedan province in a year

Iran eyes implement-
ing barter trade with 
Africa
Iranian Trade Promotion Organiza-
tion (TPO) deputy head for export 
markets development has said his 
organization is looking for ways to 
implement barter trade mechanisms 
with the country’s African trade part-
ners, the TPO portal reported.
“Given the implementation of barter 
trade mechanism by the Trade Pro-
motion Organization with several 
countries, we hope to benefit from 
this platform with African trade part-
ners as well,” Ahmad-Reza Alaei 
Tabatabaei said.
The official noted that the TPO has 
prepared a list of 1,100 commodity 
items that can be included in the bar-
ter trade with African countries.
Referring to the TPO plans to expand 
trade with Africa, Tabatabaei an-
nounced the improvement of export 
infrastructure and strengthening of 
the presence of Iranian commercial 
attachés in the said continent.
According to the official, the most 
important challenge for Iranian busi-
nessmen regarding Africa is the lack 
of knowledge and familiarity with its 
markets.
He further noted that another im-
portant challenge in the way of ex-
panding trade with African countries 
is transportation and logistics, espe-
cially the need for developing mar-
itime transportation infrastructure.
“Establishing regular shipping lines, 
which we have recently witnessed in 
East Africa and which needs to be 
strengthened, must also be imple-
mented and regulated in West Afri-
ca. By allocating transportation sub-
sidies, we try to regulate these lines; 
So that traders can benefit from this 
capacity,” Tabatabaei said.
Referring to Iran’s great potential in 
the field of technical and engineering 
services, he said: “ African Countries 
are among of the most important im-
porters of technical and engineering 
services in the world, and fortunate-
ly, Iran has become more advanced 
in this area in recent years.”

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

Export from Bushehr 
province rises 12% in 
2 months on year
The value of export from Bushehr 
province, in the southwest of Iran, 
rose 12 percent in the first two 
months of the current Iranian cal-
endar year (March 21-May 21), as 
compared to the same period of 
time in the past year, a provincial 
official announced. Ali Soleymani, 
the director-general of the customs 
department of Busher city (center of 
the province), said that over 4.757 
million tons of products were ex-
ported from Bushehr province in the 
said two-month period. The official 
named petrochemical products and 
gas condensate as the major items 
exported from the province.
As previously announced by Behrouz 
Qarehbeygi, the director-general of 
the province’s customs department, 
the value of export from Bushehr 
province rose 67 percent in the past 
Iranian calendar year 1400 (ended 
on March 20), from its preceding 
year.
He put the value of export from the 
province at $10.136 billion in the 
past year, and the weight of exported 
commodities, including gas conden-
sate, at 25.78 million tons, with six 
percent growth year on year.
The official further announced 
that 25.506 million tons of non-oil 
goods, excluding gas condensate, 
worth $9.9 billion were exported 
from Bushehr province in the pre-
vious year, showing 73 percent and 
six percent annual rise in terms of 
value and weight, respectively.
He named petrochemical products, 
gas condensate, minerals, fisheries, 
and vegetables as the main exported 
items, and China, the United Arab 
Emirates (UAE), India, Pakistan, 
Turkey, South Africa, Nigeria, Brazil, 
Mozambique and Qatar as the major 
export destinations of the province’s 
products in the past year.

Iranian photogra-
pher Mehdi Zab-
olabbasi tops at 
George Barker ex-
hibition

Iranian photographer Meh-
di Zabolabbasi has won the 
Best Author Award -- FIAP 
Light Blue Badge in the first 
edition of the George Barker 
International Exhibition of 
Photography in Canada.
A jury comprising Taraknath 
Dey from Canada, Aleksandar 
Sasic from Ireland and Djord-
je Vukicevic from Serbia de-
cided to grant the award to 
Zabolabbasi’s “Gulbahar”, 
the organizers announced 
Saturday.
The photo, which depicts an 
Afghan woman clad in a bur-
ka passing through an alley 
with colorful buildings, also 
won the FIAP Gold Medal in 
the Open Color (PIDC) Sec-
tion.
The contest was organized 
in the six categories under 
the patronage of the Feder-
ation Internationale de l’Art 
Photographique (FIAP) with 
contributions from the Pho-
tographic Society of America 
(PSA) and the Focus Photo 
Club (FPC), Iran’s branch of 
the FIAP.
Zabolabbasi also won the 
FPC Trophy in the Open Mon-
ochrome (PIDM) Section for 
his photo “In the Evening 
Alone”, which shows an Af-
ghan woman clad in a burka 
walking toward a mosque.
In addition, “Linchan”, his 
portrait of a coal mine, won 
an honorable mention in the 
Portrait Color category.
In this section, Iranian pho-
tographer Amin Mahdavi was 
honored with the FIAP Gold 
Medal for “Cwtch”, in which 
a nomad girl poses with a 
lamb.
“Pride and Prejudice” by 
Mohammadreza Purian from 
Iran was given the FPC Tro-
phy in this section. The photo 
shows a woman donning a 
mask common among wom-
en in southern Iran.
Iranian photographers also 
garnered awards in several 
categories.
Maziar Amini Alashti for 
“Contrast” and Amin Mah-
davi for “Bold” were honored 
with FIAP Ribbons in the 
Open Monochrome Section.
In the Open Color Section, 
Saeid Arabzadeh’s “Vakil 
Mosque” received the FPC 
Trophy and Mirali Parandak’s 
“Shoemaker” won the FIAP 
Ribbon.
The FIAP Gold Medal in the 
Aerial Photography Color cat-
egory went to Asghar Sameti 
for “A Symphony”, which de-
picts news cars in a parking 
lot.
“Trying to Generate Genera-
tion” by Ali Saqafi showing 
two owls copulating won the 
FPC Trophy in the Nature sec-
tion.
“Hanabandan Ceremony” by 
Mehdi Eshaqi-Qalibaf was 
awarded the FIAP Gold Med-
al in the Travel category. The 
photo shows a Khorasani 
bride and groom along with 
their guests participating in 
hanabandan, an ancient rite 
being performed on the eve 
of a wedding ceremony in 
Iran.

Iranian Energy Minister Ali-Akbar 
Mehrabian, who has traveled to Ta-
jikistan to attend the United Nation’s 
second summit on the Water Action 
Decade, met with Tajikistan’s Foreign 
Minister Sirojiddin Muhriddin in Du-
shanbe on Tuesday.

As reported by Mehr News Agency, 
during this meeting Mehrabian an-
nounced Iran’s readiness for cooper-
ation with Tajikistan in various fields 
including modern technologies.
Iranian minister of energy, who is 
also the chairman of the Iran-Tajik-

istan Joint Economic Committee, 
stressed the need to pave the way 
for the close collaboration of the pri-
vate sectors of Iran and Tajikistan to 
further boost bilateral trade and eco-
nomic relations.
Underlining the close relationship be-
tween the two countries as empha-
sized in the meeting of the Tajik pres-
ident with the Leader of the Islamic 
Revolution, the two sides stressed 
the need to make optimal use of 
the capacities presented by the two 
countries’ Joint Economic Commit-
tee meeting in different fields.
In another meeting held on Tuesday, 
Mehrabian met with Tajiskiatn Prime 
Minister Kokhir Rasulzoda.
In this meeting, the minister voiced 
the readiness of Iranian companies 
to export technical and engineering 
services to Tajikistan.
The prime minister of Tajikistan, for 
his part, mentioned the recent visit of 
Tajikistan’s President Emomali Rah-

mon to Tehran during which 17 co-
operation documents were signed, 
saying that those documents pave 
the way for a lot broader mutual co-
operation.
Rasulzoda said that the horizon of 
the two countries’ cooperation is 
now broader than ever before, an-
nouncing Dushanbe’s readiness for 
unprecedented economic and busi-
ness ties.
The prime minister also ensured 
Mehrabian that he is well aware of 
the competence and high quality of 
the technical and engineering ser-
vices of the Iranian companies at 
rational prices.
The United Nations General Assem-
bly has declared 2018-2028 as the 
International Water Action Decade 
and every year a conference is held 
on the issue of “Water for Sustain-
able Development”. The second as-
sembly of the mentioned conference 
was held in Dushanbe.

Tehran, Dushanbe confer on expanding economic ties

Iran fall short against Thailand at Asian 
Women’s U18 Volleyball Championship

Pakistan’s Minister of Planning, Devel-
opment and Special Initiatives Ahsan 
Iqbal has called for increasing Iranian 
electricity exports to Pakistan’s Ba-
lochistan state, IRNA reported.
Speaking in a meeting with Iran’s Am-

bassador to Pakistan Ali Mohammad 
Hosseini on Tuesday evening, Iqbal 
stressed the importance of neighborly 
relations with Iran and cooperation in 
the energy field.
He said that Pakistan wishes to have 

broader economic cooperation with 
Iran and noted that his government is 
willing to import 100 megawatts more 
of Iranian electricity to meet the demand 
in Balochistan province.
In the meeting, which was attended by 
senior officials from both sides includ-
ing Deputy Ambassador Mohammad 
Sorkhabi, the deputy of Pakistan plan-
ning development and special initia-
tives, the head of Pakistan and China 
Joint Cooperation Office, and some 
Pakistani energy ministry and ports offi-
cials, the two sides discussed the latest 
developments in bilateral ties.
The attendees also focused on trilateral 
cooperation with China in various fields.
The Pakistan planning, development 
and special initiatives minister ex-
pressed appreciation for the Islamic Re-
public of Iran’s electricity exports to Pa-
kistan’s Balochistan province, ensuring 
the Iranian ambassador of Islamabad’s 

commitment to deepening cooperation 
between the two neighboring countries.
Iqbal further stated that his country is 
trying to resolve the energy shortage of 
its Balochistan province in collaboration 
with neighboring Iran through the coun-
try’s Makran coasts.
Hosseini for his part welcomed Paki-
stan’s proposal for greater cooperation 
with the Islamic Republic of Iran and an-
nounced Iran’s readiness for providing 
the shortage of Pakistan’s electricity for 
Balochistan province.
Hosseini also proposed cooperation in 
the field of new technologies and stated 
that the two sides can establish a joint 
science and technology park along the 
two countries’ borders.
The official also announced Iran’s read-
iness for sharing experiences and hold-
ing training courses in technology and 
technical fields, which was welcomed 
by the Pakistani officials.

Pakistan calls for more electricity imports from Iran

Iran lost to Thailand 3-1 (25-17, 18-25, 
25-20, 25-17) in Pool A of the 14th Asian 
Women’s U18 Volleyball Championship 
at Nakhon Pathom Gym on Wednesday.
Iran had defeated Australia in straight 
sets (25-19, 25-18, 25-16) in their open-

ing match on Monday.
Iran will play South Korea and Uzbekistan 
on Thursday and Friday, respectively.
The top four teams qualify for the 2023 
FIVB Volleyball Girls' U19 World Cham-
pionship as the AVC representatives.
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Former Foolad football coach Mlad-
en Francic passed away on Tuesday.
He died at the age of 68 of heart at-
tack.
Francic will be laid to rest in Ko-
privnica on Thursday.
The Croatian coach inspired the Ira-

nian football club to a title in Iran 
Professional League in 2004/05 
season.
Francic started his coaching career 
in 1984 at the Slaven Belupo and 
coached Croatian grassroots teams 
for seven years.

Former Foolad 
coach Francic 
dies

“ W o o d g i r l s ” , 
“Water, Wind, 
Dust & Bread” 
competing in Doc 
Edge Festival
Iranian films “Woodgirls - A 
Duet for a Dream” and “Water, 
Wind, Dust & Bread” are com-
peting in the Doc Edge Festival 
in New Zealand.
Directed by Azadeh Bizargiti, 
“Woodgirls” tells the unique 
story of Leila Avakh and 
Sediqeh Momennia, as they 
follow their dream of opening 
a carpentry workshop run by 
women for women.
With much love and passion, 
Leila and Sediqeh have chosen 
a profession that is considered 
extremely masculine in the tra-
ditional societies of West Asia. 
They are some of Iran’s first fe-
male carpenters. Licenses and 
formal training in such trades 
are unavailable for women.
Despite the obstacles and dif-
ficulties they face, they are de-
termined to prove themselves. 
They refuse to let go of their 
dreams.
Armed with self-taught skills, 
guts and deep determination, 
Leila and Sediqeh bravely face 
the obstacles to fight for what 
they believe in.
“Water, Wind, Dust, Bread” 
follows 11-year-old Abolfazl 
who lives with his family in an 
oasis in the Iranian desert. He 
picks dates, tends to his fami-
ly’s cows, does his homework, 
and has fun with his best friend 
Setayesh.
Director Mehdi Zamanpur 
Kiasari’s camera quietly ob-
serves their friendship as they 
swing between the date palms 
or climb the windswept rocks 
around the oasis. Abolfazl’s 
mother bakes fresh bread, and 
tourists come to her guest-
house for the serene atmos-
phere.
But life in the oasis is not en-
tirely idyllic. Although Abolfazl 
lives with a physical disability, 
it is Setayesh who faces an 
even bigger hurdle. She is one 
of the 40,000 children in Iran 
who don’t have a birth certifi-
cate, and as a result, she can’t 
go to school.
As an Oscar-qualifying inter-
national documentary festival, 
the Doc Edge Festival opened 
its online edition on June 1 and 
will run until July 10.
113 films, including 74 features 
and 39 shorts are competing in 
the festival, whose in-person 
editions will take place from 
June 15 to 26 in Auckland and 
Christchurch. The festival will 
also be held in Wellington from 
June 30 to July 10.

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

Danial Esmaeilifar 
signs for Persepo-
lis
Danial Esmaeilifar joined 
Persepolis football team on a 
two-year deal on Wednesday.
He has joined the Tehran based 
football club as a free-agent 
player.
The 29-year-old right back 
started his playing career in 
Payam Sanat in 2012. Esmaeil-
ifar has also playerd in Iranian 
clubs Zob Ahan, Tractor and 
Sepahan.
“I am happy to join Persepolis 
and I want to help the team 
continue their winning way in 
the coming seasons,” Esmaeili-
far told the reporters after sign-
ing deal with Persepolis.
 He is Persepolis’s third signing 
after Alireza Beiranvand and 
Morteza Pouraliganji.

You Should Eat More Soup:5 Reasons Why 

Can soup be a main meal?
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/grow-hair-faster#takeaway

The answer to this question is both yes 
and no. Many soups are full of vege-
tables. Although soups along with a 
main meal are effective in satiety, they 
usually can not cause complete satiety 
alone.
Of course, consuming soup with 
breads made from wholemeal flour or 
by adding cereals such as barley to it, 
will increase calories and turn it into 
a complete dinner. All in all, it can be 
said that eating soup with whole grains 
can make it a relatively light main meal.
1. They’re good for you. While some 
soups can devastate a diet (cream-
based varieties can be particularly high 
in fat and calories), most serve as a 
great vehicle to meet your daily quota 
for veggies. View soups as an oppor-
tunity to cash in on nature’s bounty 
(winter crops, including pumpkin, but-
ternut squash, carrots and parsnips, 
won’t wilt or get limp when you cook 
them). If you have produce that’s about 
to pass its prime, tossing them into a 
soup recipe can give them new life. 
You can even drop frozen vegetables 
into boiling broth without compromis-
ing taste or texture.
2. They’re inexpensive and easy to pre-
pare. Soups and stews don’t require a 
large amount of hands-on time. In fact, 
if you use a slow cooker or a pressure 
cooker like the Instant Pot, you can 
prepare a savory soup in five minutes 
flat, and let the cooker do the rest of 
the work. If you amp up the liquid 
and vegetables, you can use smaller 
amounts of expensive ingredients, 
such as chicken, fish and beef. Then, 
make it a meal with whole-grain bread 
on the side and a small salad if you 
like.

3. They freeze 
well. Soup 
and stews are 
great if you 
want to meal 
prep lunches 
or dinners 
in advance. 
Whip up a 
batch on the 
w e e k e n d , 
and you can 
stash half in 
the freezer to 
enjoy later. A 
bonus: you’ll 
have healthy, 
h o m e m a d e 
soup at the 
ready when 
you’re busy, 
under the 
weather or 
too tired to 
cook.
4. They keep 
you hydrated. 
During the win-
ter chill, it’s not 
uncommon to drink 
less than you need. But 
while you may not be hot 
and sweaty, you still lose flu-
id through daily activities. Since 
soups are mostly liquid, they’re a 
great way to stay hydrated and full.
5. They give your immune system a 
boost. Soups can help you stave off 
cold and flu, and they’re a great antidote 
for times when you are sick, too! Most 
soups are loaded with disease-fighting 
nutrients. In fact, studies show that 
chicken soup in particular can help 

pre- vent 
the com- mon cold, 
especially if you load it up with 
fresh garlic, onions, celery and car-
rots. (They all contain powerful im-
mune-boosting chemicals.) A bonus: 
the hot liquid helps soothe a sore 
throat.

6. Soup Adds 
Vitamins and 
Minerals .Do 
you have a 
souper diet? 
(See what we 
did there?) 
The answer 
is probably 
“yes” if you’re 
a soup eater. 
Looking at 
the diets of 
10,500 Amer-
icans, Iowa 
State Univer-
sity research-
ers found that 
people who 
ate soup had 
higher diet 
quality scores 
than people 
who didn’t. 
Soup eaters 
had higher in-

takes of fiber, 
vitamin A, magne-

sium, iron and po-
tassium. And overall, 

they got more servings 
of vegetables (notably, 

more dark greens, orange 
veggies and legumes).

7. Soup Is the Ultimate Skinny Food 
.Compared to people who enjoy soup 
on the regular, those who skip the 
slurp are about 40 percent more like-
ly to be overweight, according to re-
search published in the journal PLOS 
ONE. The difference in actual body size 
was somewhat small-a waist circum-
ference difference of about 1 1⁄4 inch-

es-but we think that’s pretty remarka-
ble considering participants served up 
soup just once a week. Plus, another 
study out of Penn State reported that 
eating soup before lunch helped peo-
ple naturally cut 134 calories out of 
their entire meal.
8. You Can Eat More for Fewer Calories 
.When you include soup in your meal, 
you’re likely to eat a larger portion of 
food that’s also lower in calories. The 
same Penn State study mentioned 
above found that people who had soup 
before lunch enjoyed about 27 ounces 
of food-the soup plus a pasta entree, 
for about 820 calories-while those who 
didn’t start with soup ate about 15 
ounces of just the pasta for about 930 
calories. Other research shows that di-
ets rich in foods that fill you up with 
fewer calories, like soup, are associat-
ed with a lower risk of developing type 
2 diabetes.
9. The Sodium Is Offset by Potassi-
um .Soup is notoriously high in so-
dium-and yes, research shows that 
people who eat soup do get more 
sodium than those who skip the bowl. 
They’re also likely to get more potassi-
um. This is important for heart health 
because potassium encourages your 
body to excrete sodium. So, while too 
much sodium can raise blood pres-
sure, potassium can help bring it back 
down. Not all lunches can say that. A 
homemade sandwich made with ham, 
cheese, tomato and whole wheat bread 
has over 800 mg of sodium and only 
320 mg of potassium, but a basic veg-
etable soup has about 640 mg of sodi-
um and 718 mg potassium. That’s 20 
percent of your recommended dose of 
potassium for the day!

Iranian sculptor Parviz Tanavoli’s iconic 
Heech series will be reviewed in an on-
line session on June 16 at the Museum 
for Islamic Art in Berlin.
As an introduction, Stefan Weber, direc-
tor of the Museum for Islamic Art, will 
speak about one work from the Heech 
series, which has been on view at the 
museum since July 26, 2020, the or-
ganizers said. In addition, Tandis Tana-
voli, a film producer and the daughter of 
the artist, and Gisela Fock, who did her 
doctorate on Parviz Tanavoli and has 
been studying Iranian modernism for 
25 years, will attend the session, which 
will be held in the English language 
from 6:30 to 7:30 pm. 
It will be open to the general pub-
lic on Webex Webinars through the 
link https://spk-berlin.webex.com/
spk-berlin/onstage/g.php?MTID=-
e7c556401527d2dd09f9b49996e01b-
d9e.
The Museum of Islamic Art is located in 
the Pergamon Museum and is part of 
the Staatliche Museen zu Berlin.
“Parviz Tanavoli is one of Iran’s most 

outstanding living artists, whose work 
now spans over six decades,” the mu-
seum said in a statement for the ses-
sion. 
“Venturing the popular aesthetics in 
his native country, he bridged Europe-
an style modernism, U.S. Pop art, and 
many more inspirations into a uniquely 
modern as well as recognizably Iranian 
art form.
“Heech, regarded by some as his most 
outstanding series, iconizes an elegant-
ly curved nastaliq script in three dimen-
sions. 
“Since 1964, the Farsi word that trans-
lates as ‘nil’ forms one of Tanavoli’s cen-
tral preoccupations, and he has used it 
in artwork from painting to sculpture, 
and as an almost hidden inclusion with-
in other works or on a grand scale as 
stand-alone script statues.”
Tanavoli is a founding member of the 
Saqqakhaneh School, the first modern 
art movement in Iran. His practice in-
corporates modernist aesthetics with 
traditional motifs including handicrafts 
and Persian literature.

Berlin Museum for Islamic Art to review 
Iranian sculptor Parviz Tanavoli’s “Heech”

Iranian economy is projected to grow by 
3.7 percent in 2022 while the average 
global economic growth is seen at 2.9 
percent in the said year, according to 
the World Bank’s Global Economic Pros-
pects (GEP) report released on Tuesday.
“Output in the Islamic Republic of Iran is 
expected to grow by 3.7 percent in 2022, 
boosted by the waning of the pandemic 
and higher oil prices,” the bank said in 
the report. The World Bank slashed its 
global growth forecast and warned that 
many countries could fall into recession 
as the economy slips into a period of 
stagflation reminiscent of the 1970s.
Global economic expansion is expected 
to drop to 2.9 percent this year from 
5.7 percent in 2021 and 1.2 percentage 
points lower than the 4.1 percent pre-
dicted in January, the Washington-based 
bank said in the GEP report.
Back in April, in a report on Iran’s econo-
my, the bank had revised up its forecast 

for Iran’s gross domestic product (GDP) 
growth in 2022, expecting the country’s 
economy to grow 3.7 percent this year.
The entity had previously estimated the 
Islamic Republic’s GDP growth at 2.4 
percent for 2022, in the GEP report re-
leased in January.
“Iran’s economy continues its gradual 
recovery that started in mid-2020, driven 
by the oil sector and services. However, 
water and energy shortages led to a con-
traction of the agriculture and industry 
sectors,” the recent report said.
A recovery in Iran’s oil and service sec-
tors (11.7 and 6.5 percent growth, re-
spectively) – following a return of global 
and domestic activity after the start of the 
pandemic – led to a five percent year on 
year growth in late 2021-early 2022, the 
bank said.
However, the agriculture sector contract-
ed by 2.1 percent due to drought and 
energy blackouts. On the demand side, 

a 3.4 percent expansion in consumption 
drove GDP growth as activity returned 
closer to pre-pandemic levels. Imports 
growth (25.5 percent) outweighed the 
pick-up in exports (5.4 percent), and in-
vestment also declined (5.2 percent).
The economic rebound has yet to be re-
flected in the labor market as the recov-
ery was largely driven by the oil sector, 
and employment growth in services and 
industries could not compensate for job 
losses in the agriculture sector, the report 
stated. The bank puts Iran’s economic 
growth at 4.1 percent in 2021 and about 
3.4 percent in 2020.
World Bank which had estimated Iran’s 
inflation rate at 40.1 percent for 2021 
believes that it would fall to 37.6 percent 
this year and 34.8 percent next year.
“Higher projected oil prices in the outlook 
period and growth in oil export volumes 
considering the tighter global oil market 
are forecast to curb fiscal pressures.

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), gained 
4,911 points to reach 1.520 million on Wednesday, IRNA report-
ed.
Over 11.271 billion securities worth 120.15 trillion rials (about 
$455.97 million) were traded at the TSE.
The first market’s index gained 2,936 points, and the second 
market’s index increased 11,940 points.
A market analyst believes that the Iranian stock exchange market 
can grow by 30 percent by the end of the current Iranian calendar 
year (March 20, 2023).

In an interview with IRNA on May 8, Ahmad Eshtiaqi pointed to 
the growth of the stock market index and the factors affecting it 
and said: “It seems that the shares of companies still have room 
for growth and according to the forecasts, the stock market can 
grow by about 30 percent by the end of the year, but this growth 
will be gradual and slow.”
The analyst noted that the shareholders’ interest in the capital 
market over the past few years has been due to the value of com-
panies’ stock, so when the shares still have room to grow, the 
market index will grow as well.

TEDPIX gains 4,911 points on Wednesday

Iran’s GDP 
growth to 
outpace 
global
average in 
2022: WB
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 مریـم یـادگاری  مدیرعامـل 
سـازمان میادیـن میـوه و تره بـار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه مشـارکت 
و همراهـی شـهروندان شـاه کلیـد 
سـاماندهی مشـاغل در شـهر است، 
گفـت: در نظـر داریـم بـه صـورت 
آزمایشـی، سـاماندهی خیابان هـای 
صغیـر و طالقانـی را بـا مشـارکت 
شـهروندان و نخبـگان اجـرا کنیـم.

امیرحسین ماه آورپور با اشاره به 
چشم انداز سازمان میادین میوه و تره بار 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان، اظهار کرد: دستیابی به شهری 
برخوردار از محیط های کسب و کار 
مطلوب مشاغل شهری، با رعایت 
شاخص های توسعه پایدار و منطبق 
بر هویت اسالمی و ایرانی مهمترین 

چشم انداز این سازمان است.
وی تصریح کرد: ساماندهی صنایع و 
مشاغل شهری به مفهوم رفع مزاحمت 
آنها، نظم بخشی و ایمن سازی، تأمین 
آسایش شهروندان با رعایت اصل 
سازگاری، سالمت و کارایی انجام 
فعالیت ها در محیط شهری و همچنین 

در ارتباط با دیگر فعالیت ها است.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان با اشاره به اهمیت و ضرورت 
ساماندهی مشاغل، تصریح کرد: از 
مهمترین اهداف این اقدام ارتقای 
جایگاه اقتصادی شهر، جلوگیری از 
انتشار آلودگی های ناشی از مشاغل 

و صنایع، ایجاد شهری سالم و پایدار، 
معرفی الگوهای فرهنگی در سامان 
بخشی، تأمین نیازهای شهروندان 
به صورت سالم و ایمن، حفظ اشتغال 
مولد، تضمین کار، تولید و خدمات سالم 
در شهر و ضرورت هماهنگی رشد شهر 

با سالم سازی شهر است.
وی با بیان اینکه ساماندهی در ابعاد 
مختلف قابل بررسی است، تاکید 
کرد: ساماندهی در ابعاد اقتصادی 
برون رفت  از  جلوگیری  جهت 
سرمایه ها و تغییر فرآیندها و انتقال 
محل فعالیت های آالینده، در ابعاد 
فرهنگی برای ایجاد ادبیات مشترک 
بین مؤلفه های مؤثر در ساماندهی، 
در ابعاد اجتماعی برای توسعه رفاه 
اجتماعی و توسعه روابط سالم بین 
صاحبان اصناف، شهروندان، مدیران 
شهری، در ابعاد فناوری به منظور 
قابلیت رقابت پذیری و سرعت رشد 
مشاغل در دستیابی به توسعه پایدار، در 
ابعاد زیست محیطی جهت بهره وری 
از فن آوری های نوین در کاهش 
مشکالت زیست شهری، در ابعاد 
بهداشتی برای گسترش شبکه نظارتی 
و رعایت استانداردهای بهداشتی و 
کاهش خطرات بهداشتی، در ابعاد 
خطرپذیری  کاهش  ایمنی جهت 
مشاغل و ساماندهی مواد و جایگاه های 
خطرناک، در ابعاد تجاری به منظور 
اجرای طرح های جامع و تفضیلی و 
اداره مناسب شهرها بر اساس اصول 
شهرسازی و در ابعاد برنامه ریزی و 

مدیریتی برای نگرش سیستمی به 
ساماندهی مشاغل مزاحم شهری 

بسیار حائز اهمیت است.
ماه آورپور ایجاد سروصدا، لرزش، دود و 
بوی نامطبوع، ایجاد فاضالب و پساب، 
پخش ذرات، ایجاد سد معبر پیاده و 
سواره رو، ایجاد گره ترافیکی، آلودگی 
شیمیایی، تشعشعات مخاطره آمیز و 
تجمع ضایعات و زائدات را از مصادیق 
مزاحمت یا آلودگی دانست و گفت: 
معیارهای انتخاب و تصمیم گیری برای 
ساماندهی مشاغل تعداد شکایات، 
امکان نتیجه گیری در بازه زمانی 
کوتاه، مالحظات مدیریتی، تنش ها 
و اختالالت اجتماعی، مزاحمت ها، 
قوانین فرادستی )مصوبات هیأت 

وزیران-بند ۲۰ ماده ۵۵ و....( است.
وی با اشاره به ساماندهی محور خیابان 
صغیر با توجه به فعالیت صنوف خدمات 
خودرویی، لوازم اسپرت، خدمات جانبی 
و لوازم یدکی، گفت: از جمله معضالت 
این محور سد معبر پیاده رو و سواره رو، 
سیما و منظر شهری، تداخل صنوف پر 
تردد، پیاده رو نامناسب، پارک در معابر 
حاشیه ای و پارک موتورسیکلت در 

پیاده رو است.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان با اشاره به فعالیت صنوف 
پرمراجعه در محور خیابان طالقانی 
شامل: فروشندگان و تعمیرکنندگان 
کامپیوتر، تعمیرات لوازم خانگی، 

تصویری،  و  صوتی  الکتریکی، 
گفت: از جمله معضالت این محور 
با توجه به قرار گرفتن این صنوف 
می توان به پارک دوبل حاشیه ای، 
پارک موتورسیکلت در پیاده رو، مراکز 
خدماتی دولتی پر تردد، سد معبر پیاده رو 
و سواره رو، سیما و منظر شهری، پارک 
در معابر حاشیه ای و گره های ترافیکی 

ناشی از پروژه های شهری اشاره کرد.
مشارکت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کلید  شاه  شهروندان  همراهی  و 
ساماندهی مشاغل در شهر است، 
اظهار کرد: در نظر داریم به صورت 
آزمایشی، ساماندهی خیابان های صغیر 
و طالقانی را با مشارکت شهروندان و 

نخبگان اجرا کنیم.
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سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان 
به بازاریان و فعاالن اقتصادی استان هشدار داد 
که قوانین صنفی و حقوق شهروندی را رعایت 
کنند زیرا در غیر این صورت اشد مجازات در 

انتظار آنهاست.
علی اکبر مختاری روز چهارشنبه در جلسه 
بررسی روند نظارت بر وضعیت بازار افزود: با 
توجه به مصوبه سران قوا و افزایش اختیارات 
تعزیرات حکومتی، رییسان شعبه های این 
دستگاه درصورتی که احساس کنند از سوی 
کاسبان و بازاریان در حق مردم اجحافی صورت 
گرفته است مستقیم وارد عمل شده و اشد 

مجازات برای متخلفان اعمال می شود.
وی اظهار داشت: براین اساس به فعاالن 
اقتصادی و بازاریان در استان توصیه و تاکید 
می شود که حقوق شهروندی و قوانین نظام 

صنفی را رعایت کنند.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان 
افزود: در یک هفته گذشته و به ویژه در روزهای 
تعطیل اخیر و در راستای اجرای طرح مردمی 
سازی یارانه و عادالنه سازی آن طرح نظارتی 
با عنوان ۱۵ خرداد در استان اجرا شد و در حدود 
یکهزار و ۳۰۰ فقره پرونده توسط مسووالن 
شعبه های تعزیرات حکومتی اصفهان مورد 

بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: موضوع این پرونده ها بطور 
عمده شامل گرانفروشی، کم فروشی احتکار و 
سایر تخلفات از جمله در مسائل بهداشتی بود. 
مختاری یادآور شد: متهمان این پرونده ها در 
مجموع به میزان ۴۸۰ میلیارد ریال جریمه 

نقدی شدند.
وی همچنین با اشاره به تشدید برخورد با 
هرگونه قاچاق کاال در استان گفت: در این راستا 
به قاچاق بَران )خودروهای شوتی( هشدار داده 
می شود که از قاچاق با خودرو خودداری کنند و 
امنیت مردم را به مخاطره نیندازند. سرپرست 
اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان تصریح 
کرد: با توجه به قانون جدید در صورت کشف یا 
عدم کشف کاالی قاچاق از خودروهای تغییر 
وضعیت )ارتفاع و جاساز(، صاحبان خودرو از 
هشت تا ۱۸ میلیون تومان جریمه خواهند 
شد. مختاری از مردم درخواست کرد که در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی 
گزارش خود را با سامانه ۱۲۴ سازمان صمت 
و یا شماره ۱۳۵ سامانه شکایات و گزارش 
مردمی تعزیرات حکومتی اعالم کننند تا در 
سریعترین زمان بررسی و با متخلفان برخورد 

قانونی صورت گیرد.

مدیر صندوق امداد والیت استان اصفهان 
گفت: در یک سال گذشته ۳۴ میلیارد تومان وام 
اشتغال طریق صندوق والیت تحت پوشش 

کمیته امداد به نیازمندان پرداخت شده است.
سید مجتبی حجازی در گفت و گو با ایرنا با 
اشاره به افزایش مشکالت مردمی از یک سو 
و کاهش مراجعات مردمی جهت کمک به 
صندوق کمیته امداد، اظهار داشت: تورم رو 
به افزایش موجب شده است تا کمیته امداد 
نتواند کمک بالعوض به متقاضیان تحت 
پوشش داشته باشد اما در زمینه مسکن، اشتغال، 
تحصیل، ازدواج با حفظ عزت خانواده ها با 

تشکیل این صندوق قرض داده می شود.
وی با تاکید به اینکه اکنون قرض الحسنه 
جایگزین کمک بالعوض شده است، افزود: 
صندوق قرض الحسنه"والیت" سال ۹۵ با 
مجوز از بانک مرکزی فعالیت خود را با اعتبار 
اولیه داخلی سرمایه وامی آغاز وسپس با اعتبار 
۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه وام تا کنون 

جریان دارد.
مدیرصندوق امداد والیت استان اصفهان 
تصریح کرد: صندوق قرض الحسنه امداد 
والیت هیچ سودی بابت تسهیالت وام ۱۰ 
میلیونی دریافت نمی کند و برای وام های 

باالی ۱۰ میلیون تومان نیز ۳ درصد سود طی 
یک مرحله دریافت می کند و تمامی وام ها با 
هزینه خود صندوق امداد بیمه و هزینه ای وام 

گیرنده نمی دهد.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۷۶ میلیارد 
تومان وام به مددجویان تحت پوشش پرداخت 
شد که ۱۷ هزار و ۸۱۳ فقره وام درسرفصل 
کارگشایی، مسکن، اشتغال، دانشجویی، 
درمانی، ودیعه مسکن و در زمینه اشتغال سال 
گذشته ۳۴ میلیارد تومان اعتبار وام به ارزش 

یک هزار و ۴۳۳ فقره صادر شده است.
حجازی اضافه کرد: ۲ هزار و ۱۸۴ فقره از وام 
کارگشایی برای پرداخت هزینه مسکن و ۱۲ 
هزار فقره وام کارگشایی به مبلغ ۹۰ میلیارد 

تومان جهت بخش وام ازدواج بوده است.
وی یکی از مهمترین خصوصیات این صندوق 
را جامعه هدف این صندوق برشمرد و گفت: این 
صندوق بر خالف سایر صندوق ها که به دنبال 
اقشار با تمکن مالی باال است؛ توجه ویژه ای به 
قشر آسیب پذیر جامعه دارد و جریمه دیرَکرد 
نداشته و شفافیت در هزینه َکرد منابع توسط 
ناظران بانک مرکزی و موسسه حسابرسی 
وابسته به دفتر نظارت رهبری و حسابرس 

سازمان مالیات نظارت دارند.

ــی در  ــتباف ایران ــرش دس ــت ف ــت: صنع ــران گف ــرش ای ــی ف ــز مل ــس مرک ریی
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــص مل ــد ناخال ــی از رش ــش عظیم ــته بخ گذش
بود امــا امــروز ۲ میلیــون نفــر در ایــن حــوزه شــاغل و فعــال هســتند و روز بــه روز 
ــی  ــاح و رونمای ــع در مراســم افتت ــاز راف ــد. فرحن ــا کاهــش می یاب ــداد بافنده ه تع
اولیــن جشــنواره ملی قالــی فاخــر در اتــاق بازرگانــی، صنایع، معــادن و کشــاورزی 
اصفهان، اضافه کــرد: در صورتیکه به روز نشــویم، از فنــاوری روز اســتفاده نکنیم و 
در زنجیره مواد اولیه تا قســمت آخــر در مــورد بازاریابی، بازارســازی و خلــق ارزش، 
فعالیــت جــدی در حــوزه تجــاری نداشــته باشــیم بطــور قطــع نمی توانیــم جایگاه 

خــاص و ویــژه فــرش دســتباف ایرانــی را در جهــان حفــظ کنیــم.
وی بــا تاکید بــر اینکــه طــرح، نقــش و بافــت فرش هــای دســتباف ایرانــی اصیل 
و هنــوز هــم در جهــان بــدون مدعــی اســت، اظهــار داشــت: امــا تضمینــی وجود 

نــدارد کــه تــا ۱۰ ســال آینــده ایــن وضعیــت ادامــه پیــدا کند.
وی بــا بیــان اینکــه در زمــان حاضــر هــم جایــگاه فــرش دســتباف ایــران در حال 
کمرنــگ شــدن اســت، افــزود: آرزوی مــا ایــن اســت کــه فــرش ایرانــی، بعنــوان 
یک برنــد ملــی مانند نگینــی در بیــن ســایر کاالهــای ایرانــی در جهان بدرخشــد.

ــی  ــنواره قال ــزاری جش ــه برگ ــان اینک ــا بی ــران ب ــرش ای ــی ف ــز مل ــس مرک ریی
ــوآوری  فاخــر نقــش بســزایی در حــوزه تجــاری ســازی، طراحــی، خالقیــت و ن
دارد، اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا برگــزاری جشــنواره هایی از ایــن قبیــل کــه 
بهانــه ای بــرای تثبیــت زیســت بــوم فــرش دســتباف اســت، ایــن هنر صنعــت در 

جــای جــای ایــران توســعه پیــدا کنــد و موجــب رقابــت بیشــتری در داخــل و در 
ــی شــود. عرصــه جهان

وی با اشــاره بــه ۲۷۰ هــزار بافنده فــرش دســتباف در اصفهــان، خاطرنشــان کرد: 
فرش دســتباف بعنــوان یــک ســفیر فرهنگــی در اقصی نقــاط دنیــا ماننــد نگینی 
تابــان می درخشــد و فــرش اصفهــان هــم بعنــوان فرشــی بــی همتــا و بــی بدیل 
از نظــر کیفیــت، زیبایــی و نقــش و نــگار محســوب می شــود و در بیــن فرش های 

ایرانــی از جایــگاه خــاص و ویــژه ای برخوردار اســت.
رییس مرکــز ملی فــرش ایــران گفــت: در جشــنواره قالی فاخــر بدنبال شناســایی 
و کشــف فــرش بافــان نــوآور و خــالق هســتیم کــه می تواننــد در عرصــه دانــش 

بنیــان کــردن فــرش دســتباف و زنجیــره ارزش آن بــه ما کمــک کنند.
وی تصریــح کــرد: مشــکالت جــدی بســیاری در زنجیــره ارزش فرش دســتباف، 
ــع جانبــی فــرش، چینــش، شستشــو و درجــه بنــدی فــرش  فنــی کــردن صنای
ــزاری  ــا برگ ــا ب ــت ت ــه ای اس ــنواره ها بهان ــن جش ــود دارد و ای ــم وج و ابریش
ــی،  ــگاه های جانب ــوری و نمایش ــازی و حض ــورت مج ــی بص ــت های فرع نشس
بتوانیــم زنجیــره ارزش فــرش را بــا توجــه به شــعار ســال نهادینــه کنیــم و میزان 

ــم. ــش دهی ــد را افزای تولی
رافــع بــا بیــان اینکــه ایــن جشــنواره بــرای ظهــور طرح هــای جدیــد در مــدل کار 
آفرینــی اســت، گفــت: اقدامــات خوبــی بمنظــور مــدرن ســازی جشــنواره فــرش 
ــود دارد و  ــه وج ــن زمین ــای کار در ای ــوز ج ــا هن ــده اســت ام ــام ش ــتباف انج دس

امیدواریــم اثر ایــن جشــنواره را در ســفره قالــی بافــان و حــوزه کســب و کار و ُتجار 
در ســطح ملــی و بیــن المللــی ببینیــم.

ــه اینکــه یکــی از موضوع هــای ایــن جشــنواره در زمینــه مــدرن  ــا اشــاره ب وی ب
ســازی در مورد نقــش و بافت اســت، ادامــه داد: برند ســازی بســیار کمــی در حوزه 
فــرش دســتباف انجــام شــده اســت و بایــد در زمینــه ترویــج برنــد ســازی در ایــن 

زمینــه تــالش ویــژه ای انجــام دهیــم.
رییــس مرکــز ملی فــرش ایــران بــا بیــان اینکــه قــرار گرفتــن بخــش دولتــی در 
کنــار بخــش خصوصی اتفــاق خوبــی اســت کــه در ایــن جشــنواره رخ داده اســت، 
خاطرنشــان کــرد: اتــاق بازرگانــی اســتان اصفهــان در زمینــه مســوولیت پذیــری 

اجتماعــی نقــش بســیار مهمــی را ایفــا کرده اســت.
ــاور  ــگ و ب ــه فرهن ــد ب ــی بای ــری اجتماع ــوولیت پذی ــه مس ــان اینک ــا بی وی ب
ــن مهــم  ــه ای ــی اصفهــان ب ــاق بازرگان ــرد: ات ــد ک ــل شــود، تاکی ســازمانی تبدی
رســیده و بــه همین دلیــل مشــارکت خوبــی در ایــن زمینــه انجــام داده اســت و در 
حــوزه مســوولیت پذیــری اجتماعــی همراهــی خوبی بــا مرکز ملــی فــرش ایران 
داشــت تــا بتوانیــم همــه جوانــان ایرانــی را بــرای زنــده نگــه داشــتن ایــن میراث 

کهــن و هنــر صنعــت فــرش دســتباف ایرانــی تشــویق کنیــم.
رافــع بــا بیــان اینکــه صنعــت فــرش متعلــق بــه مــا، گذشــتگان و آیندگان اســت 
و از ســالیان ســال تــا کنــون بدنبــال ایــن بودیــم کــه روز ملــی فــرش در تقویــم 
کشــور جایــگاه پیــدا کنــد، افــزود: شــورای عالی انقــالب فرهنگی بیســتم خــرداد 

را بعنــوان روز ملــی فــرش نامگــذاری کــرد امــا روزی که مرکــز ملی فــرش برای 
ایــن مهــم انتخــاب کــرد ایــن تاریــخ نبــود.

وی بیــان کــرد: ایــن جشــنواره امســال در ســطح ملــی برگــزار شــد امــا در ســال 
آینــده در ســطح بیــن المللــی برگــزار خواهــد شــد.

صــادرات فــرش دســتباف ایــران بــا وجــود تحریم هــا و محدودیت هــای ناشــی از 
شــیوع کرونا در ســال ۱۴۰۰ در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال گذشــته ۱۴ درصد 

افزایــش داشــته و ایــن افزایــش در اســتان اصفهــان قابــل توجه بوده اســت.
از بیــن بیــش از ۲ میلیون نفــر شــاغالن در حوزه فــرش دســتباف، ۶۰ درصــد آنان 
را قالی بافــان مســتمر، ۳۱ درصــد را قالی بافــان غیرمســتمر )فصلــی( و ۹ درصــد 

دیگــر را مشــاغل جانبــی حــوزه فــرش دســتباف تشــکیل می دهند.
در ســال ۹۹ تعــداد ۱۰ هــزار و ۱۴۰ واحــد تولیــد فــرش دســتباف در کشــور فعــال 
بودنــد کــه مشــتمل بــر هفــت هــزار و ۲۵۶ واحــد غیرمتمرکــز قالی بافــی، ۲ هزار 
و ۷۸۷ کارگاه متمرکــز قالی بافــی و ۹۷ مجتمــع بــزرگ قالی بافــی بــود. تــا ســال 
ــه بیــش از ۲۶۱  ــن اجتماعــی در فــرش دســتباف ب ــداد بیمه شــدگان تأمی ۹۹، تع

هــزار نفــر رســید.
ــتان  ــگاه و ۱۱۵ هنرس ــر در ۱۹ دانش ــزار و ۸۹۹ نف ــج ه ــوع پن ــن در مجم همچنی
در ســطح ۱۹ اســتان کشــور در رشــته فــرش مشــغول بــه تحصیــل هســتند کــه 
ــان  ــر را هنرجوی ــه هزار و ۳۶۰ نف ــجویان و س ــان را دانش ــر آن ــزار و ۵۳۹ نف ۲ ه

هنرســتان های فــرش تشــکیل می دهنــد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان هشدار داد:

 اشد مجازات درانتظار فعاالن اقتصادی
که قوانین صنفی را رعایت نکنند

مدیر صندوق امداد والیت استان اصفهان خبر داد:

 پرداخت ۳۴ میلیارد تومان وام اشتغال
توسط صندوق والیت کمیته امداد اصفهان

رییس مرکز ملی فرش ایران در اصفهان:

تعداد بافنده های فرش دستباف در حال کاهش یافتن است

مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره باروساماندهی مشاغل شهری اصفهان عنوان کرد:

شاه کلید ساماندهی مشاغل همدلی و همراهی شهروندان

مسعود گلشیرازی در جریان جشـنواره قالی فاخر در جمع خبرنگاران در اتاق 
بازرگانی اصفهان افزود: ایـن صنعت در اقتصاد، بنیه هـای فرهنگی و تبادل 

آن و اثرات اقتصـاد دانش بنیان، نقش کلیـدی و موثری دارد.
وی با بیان اینکه ۲۰ خرداد به عنوان روز ملی فرش دسـتباف مشـخص شد 
و مورد اقبال شـورای عالی انقالب فرهنگـی قرار گرفت، اظهار داشـت: قرار 

گرفتن دولت در کنـار تولیدکنندگان و صنعتگران فرش یک الزام اسـت.
رییس اتـاق بازرگانـی اصفهـان با بیـان اینکـه بهره گیـری از ظرفیت های 
این حوزه بیـش از هر زمان دیگـری حس می شـود، ادامه داد: شـکل گیری 
جشـنواره های چون قالی فاخر و ایجاد سـاختار جدیدی برای تولیدکنندگان 
فرش دسـتباف در اتـاق بازرگانـی بـه رشـد و بازیابی صنعت فـرش کمک 

می کنـد.
وی با اشـاره به اینکـه هم زمان با برگـزاری جشـنواره قالی فاخـر، دبیرخانه 
دائمی فـرش دسـتباف در اصفهـان راه اندازی می شـود، مطالبه جـدی اتاق 
بازرگانی اصفهان را درزمینه برند ملی فرش دانسـت و گفت: جشـنواره قالی 

فاخـر در این زمینه ورود جدی داشـته اسـت.
گلشـیرازی با اشـاره بـه اینکه مطابـق با وضـع موجـود گریزی نیسـت که 
نخبگان و خبرگان در جوار تصمیم گیران و مسـئوالن قرار بگیرند، ادامه داد: 
در صورت بهبود شـاخص های کسـب وکار و اسـتفاده از ظرفیت کارآفرینان 
به عنـوان پیشـران های اقتصـادی می تـوان فرصت هـای ازدسـت رفته را 

جبـران کرد.
بـه گفتـه وی، بـر اسـاس پژوهش هـای مجلـس تولیـد ناخالـص داخلـی 
اصفهان سـال گذشـته برابر با ۳۷۰ هـزار میلیـارد تومان بـود و فرصت های 

ازدسـت رفته در اقتصـاد اسـتان عـددی ۶ برابری آن اسـت.
رییـس مرکز ملی فـرش ایـران نیز در این نشسـت گفـت: اسـتان اصفهان 
از ظرفیـت باالیـی در حـوزه گردشـگری، صنایع دسـتی و فرش دسـتباف 
برخـوردار اسـت و فرش های فاخـری در ایـن اسـتان وجـود دارد که همین 

مسـئله علت برگـزاری جشـنواره قالی فاخـر در اصفهان شـد.
فرحنـاز رافع، راه توسـعه بازار فـرش دسـتباف را ایجاد کار فرهنگـی و تغییر 
ذائقه جهانی دانسـت و افزود: تمرکز ویژه ای بر ارائه آموزش فرش دسـتباف 
و ترویـج این هنـر صنعـت و در آخـر زنجیره فـرش و صـادرات و فـروش و 

تجـارت آن داریم.
وی اظهـار داشـت: اسـتفاده از تـوان و ایـده جوان هـا در زمینه کسـب وکار 
الکترونیکی )دیجیتـال مارکتینگ(، بازارسـازی های جهانی بـرای افزایش 
صادرات فرش، اسـتفاده از خالقیت و نـوآوری در حوزه های مختلف زنجیره 
ارزش فرش، رسـیدن به برندسـازی بیشـتر فرش و توجـه تولیدکنندگان به 

بازارهای جهانی و نیازسـنجی از ارکان جشـنواره قالی فاخر اسـت.
رییس مرکز ملـی فرش ایران افزود: هـدف از برگزاری جشـنواره قالی فاخر، 
معرفی شـاخص های یک فرش اصیل و هنـری و ایجاد برند بـرای فرش ها 
و تولیدکنندگان ناشـناخته اسـت تا در بازارسـازی و ایجاد و ظرفیت توسـعه 

بازار در کشـور قدم های مثبتـی برداریم.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
اصفهان اظهار داشت: صنعت فرش در الیه های مختلف 
می تواند اشتغال زایی کند و حدود ۱۰ درصد در بخش 

اشتغال زایی کشور نقش دارد.

 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان اصفهان:

 صنعت فرش ۱۰ درصد
در اشتغال زایی کشور نقش دارد

گزارش

دبیـر نظـام صنفـی کشـاورزی اسـتان 
اصفهـان گفـت: تشـکیل تشـکل های 
آبـی و آب بَـران در ایـن اسـتان و نظـارت 
بر برداشـت از زاینـده رود با کمـک آنان در 
ایـن اسـتان ضـروری اسـت و بـه کاهش 
برداشـت های بـی رویـه از ایـن رودخانـه 

. مـد نجا می ا
اسـفندیار امینـی افـزود: ایـن امـر بایـد با 
مشـارکت و همکاری وزارت نیـرو و جهاد 
کشـاورزی انجـام شـود تا بهـره بـرداران 
خـود بتواننـد بـر برداشـت های فعلـی 

نظـارت کننـد.
• برداشـت های غیرقانونـی زیاد 

است
وی بـا اشـاره بـه اینکـه برداشـت های 
غیرقانونی در حوضه آبریز زاینـده رود زیاد 
اسـت تصریـح کـرد: همیـن امر خشـکی 
رودخانـه و نرسـیدن آب بـه پایین دسـت 
زاینـده رود و تـاالب گاوخونـی را رقم زده 

اسـت.
دبیـر نظـام صنفـی کشـاورزی اسـتان 
اصفهان خاطرنشـان کرد: بسـتر رودخانه 
بـه دلیـل تخلـف و تصرف هـای زیـادی 
که توسـط افراد حقیقی و حقوقـی، دولتی 
و غیردولتـی انجـام شـده اسـت از حالـت 
طبیعـی خـود خـارج شـده و خـط القعـر 
طبیعی خود را از دسـت داده کـه هدررفت 

آب را بـه همـراه دارد.
• تخصیص های متعدد سـبب کم 

آبی در این خطه شـده است
امینـی اضافـه کـرد: از سـوی دیگـر 
تخصیص هـای متعـدد از حوضـه آبریـز 
زاینـده رود به سـایر نقـاط پیـش از اجرای 
طرح های انتقـال آب به این منطقه سـبب 

کـم آبـی در ایـن خطـه شـده اسـت.
وی اظهارداشـت: تخصیص هـای اضافی 
و زیـاد توسـط وزارت نیـرو مازاد بـر مقدار 
آبـی کـه دولـت اسـتحصال و وارد حوضه 
زاینده رود کرده اسـت از آب های سـطحی 
برای شـرب و صنعت و توسـعه کشاورزی 
۳ استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
و یـزد صـورت پذیرفته کـه عامـل اصلی 
خشـکی زاینده رود و تلفات مسیر رودخانه 

. ست ا
• اجـرای کامـل قانـون تنهـا راه 

احیـای دائـم زاینـده رود
دبیـر نظـام صنفـی کشـاورزی اسـتان 
اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه مصوبـات 
قانونـی متعـدد بـرای احیـای رودخانـه 
تاکنـون اجـرا نشـده اسـت گفـت: اجرای 
کامـل قانون تنهـا راه احیـای دائـم زاینده 
رود اسـت که باید بطور جدی دنبال شـود.

اصفهـان وضعیـت آبـی نابسـامان و 
کم سـابقه ای را در نیـم قـرن اخیر سـپری 
می کنـد بطوریکه رودخانه زاینـده رود در ۲ 
دهه اخیر از سـد چم آسـمان در شهرستان 
لنجـان واقـع در غـرب اسـتان تـا تـاالب 
گاوخونـی بدفعات خشـک شـده اسـت و 
از مهـر سـال ۹۹ تاکنون نیز، ایـن موضوع 

تکـرار می شـود.
زاینـده رود کـه بـه طـول افـزون بـر ۴۵۰ 
کیلومتـر بزرگتریـن رودخانـه منطقـه 
مرکـزی ایـران بـه شـمار مـی رود، در 
سـال های گذشـته بـه دفعـات خشـک 

شـده اسـت.

ضرورت تشکیل تشکل های 
آبی و نظارت بر برداشت ها

دبیر نظام صنفی کشاورزی اصفهان 
تاکید کرد:

 خبر
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مدیـرکل صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان اصفهـان گفـت: جانمایـی شـهرک 
تخصصی طال و جواهر استان در مجاورت شـهرک صنعتی جی و در مسیر فرودگاه 
اصفهان و قرارداد واگـذاری زمین آن نیز از اراضی معادن اطراف انجام شـده اسـت.

امیرحسـین کمیلی در جلسـه ای بمنظور برگـزاری میز ملی توسـعه صـادرات طال 
و جواهـر در اتـاق بازرگانـی اصفهان، افـزود: ایـن جانمایی بـا توجه به مجـاورت و 
نزدیکی بـا شـهر اصفهان، شـهرک صنعتـی جـی و فـرودگاه مناسـب و از مزایای 
خوبـی برخـوردار اسـت. وی ادامـه داد: قـرارداد مجموعـه شـهرک طـال و جواهر 

اسـتان امضا و اسـتعالم های الزم برای اسـتقرار این شـهرک در منطقه انجام شده 
اما هنـوز پاسـخ تعـدادی از اسـتعالم ها باقیمانده اسـت کـه پـس از دریافـت آنها، 
جواز تأسـیس آن صـادر خواهـد شـد و اتحادیه با کمـک انجمـن و تعاونی هـا باید 
جانمایی و اسـتقرار پیدا کننـد. مدیرکل صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان اصفهان 
اظهار داشـت: حرکت و گام اولیـه بـرای راه اندازی این شـهرک از لحـاظ عملیاتی 
و اجرایی انجـام شـده اسـت و امیدواریم که بـه زودی به نتیجـه برسـد. وی اضافه 
کرد: در عین حال یک سـری قوانین اداری در زمینـه صادرات و ارز آوری از گذشـته 

تا کنون ادامه پیـدا کرده و اصالح نشـده اسـت و باید ظرفیتی بـرای صادرکنندگان 
مطرح و شـاخص، انجمن ها و یـا اتحادیه هـای مرتبـط در زمینه خـروج موقت و یا 
ورود تخصصـی طـال و جواهرایجاد شـود و نیـازی به کنترل ایـن مـوارد در مبادی 

ورودی و خروجی نداشـته باشـد.
وی گفت: پیگیری ابالغ سـند چشـم انداز ۱۴۱۰ و استاندارد شـمش و مواد اولیه در 
این جلسـه امروز مطرح شـد کـه در صـورت موافقت اعضـا، بعنوان مصوبه جلسـه 

میز توسـعه صادرات طـال و جواهـر در نظر گرفته خواهد شـد

مدیر کل صمت استان اصفهان 
خبر داد:

جانمایی و عقد 
قرارداد واگذاری 

شهرک تخصصی 
طال وجواهراستان
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Isfahan News

؟

 امین رضایی   در آخرین روز هفته 
گذشته معاونت صنایع حمل و نقل 
وزارت صمت در نامه ای عرضه خودرو 
در بورس کاال را تعلیق کرد. این در حالی 
بود که ثبت سفارش محصوالت بهمن 
موتور یعنی »فیدلیتی« و »دیگنیتی« از 
۱۱ خردادماه در بورس کاال آغاز شده و 
قرار بود این دو خودرو هجدهم خردادماه 
در تاالر خودروی بورس کاال عرضه 
شوند که با دستور معاون وزیر صمت لغو 
شد و خبری از عرضه خودرو در بورس 
نخواهد بود. وزارت صمت طی دو نامه 
جداگانه خطاب به مدیرعامل بورس 
کاال و شرکت های کارگزاری این 
عرضه را ملغی و دلیل آن را محرمانه 

اعالم کرده است.
دیگر بر کسی پوشیده نیست که پرونده 
عرضه خودرو در بورس کاال از جمله 
موضوعاتی است که در هفته های اخیر 
با فراز و نشیب زیادی همراه بوده و با 
این وجود در اردیبهشت ماه شاهد آغاز 
سازوکار عرضه خودرو در بورس کاال 

بودیم.
روز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ بود که 
۸۵۰ دستگاه وانت بار مدل »کارا« در 
دو نوع چهار کابین و دو کابین، عرضه 
شد که برای اولین عرضه نسبتاً مناسب 
و پررونق بود. در همین راستا مقرر شده 
بود بخش دیگری از خودروها در بورس 
کاال عرضه شود که با نامه ای شبانه از 

سوی وزارت صمت تعلیق شد.
منوچهر منطقی، معاونت صنایع حمل و 
نقل وزارت صمت در نامه ای به بورس 
کاال و با استناد به مصوبه شصت و 
سومین نشست شورای هماهنگی 

اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کاال 
را متوقف اعالم کرد. این مقام مسئول 
که در زمان دولت محمود احمدی نژاد 
مدیرعامل ایران خودرو بود در حال 
حاضر یکی از معاونان سید رضا فاطمی 
امین، وزیر صمت دولت سیزدهم است.

• مخالفت با شفاف سازی بازار 
خودرو

به استناد گزارش تجارت نیوز و به گفته 
جواد فالحیان، کارشناس بازار سرمایه 
این تعلیق به معنای مخالفت با شفافیت 
در بازار خودرو، افزایش رانت و افزایش 

سود دالالن است.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است 
با تعلیق عرضه خودرو در بورس کاال، 
این محصول با قیمت واقعی به دست 
مردم نخواهد رسید. از سوی دیگر 

سود نجومی عاید دالالن می شود و 
در واقع می توان گفت این عدم عرضه 
یک سیگنال برای دالالن و صاحبان 
نمایشگاه های معامالت خودرو دانست.

فالحیان با مثالی وضعیت عرضه 
را توضیح  خودرو در بورس کاال 
می دهد: در زمان عرضه سیمان در 
بورس کاال دالل ها مخالفت کردند و 
به نوعی جلوی این عرضه را گرفتند. اما 
اکنون معامالت سیمان قیمت شفاف 
و مشخصی دارد و به نوعی با قیمت 

واقعی معامله می شود.
دو  این  که  اینجاست  مهم  نکته 
خودرویی که قرار بود دیروز عرضه شود. 
مشمول قیمت گذاری سازمان حمایت 
از مصرف کننده نیستند و این خودروها 
به صورت مستقیم به فروش می رسند. با 

این تعلیق به نوعی جلوی عرضه تمامی 
خودروها گرفته شد تا ریشه را از دم قطع 
کنند که مبادا یک روزی ماشین های 
قیمت گذاری مشخص وارد بورس 

کاال شوند.
آماده ســازی  علیرغــم   •
زیرســاخت های الزم عرضه 
خودرو در بــورس کاال تعلیق 

می شود
محمد نوروزپور، مدیر بازرسی و امور 
اعضا بورس کاالی ایران در نامه ای 
به شرکت های کارگزاری اعالم کرد 
که علیرغم آماده سازی زیرساخت های 
الزم برای انجام معامالت خودرو در 
بورس کاال با توجه به نامه اخیر معاونت 
صنایع حمل و نقل وزارت صمت 
مبنی بر مصوبات جلسه شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در 
بورس کاال تعلیق می شود. در این نامه 
آمده است که: با توجه به نامه معاونت 
صنایع حمل و نقل وزارت صمت که 
پایان وقت اداری به بورس کاال ارسال 
شد. مبنی بر مصوبات شصت و سومین 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
و با توجه به ابهامات حقوقی درخصوص 
امکان تسری مصوبه مذکور به عرضه 
خودرو در بورس کاال، موضوع جهت 
اتخاذ تصمیم به شورای عالی بورس و 
اوراق بهادار ارجاع شد. علی رغم آماده 
سازی زیرساخت های الزم جهت انجام 
معامالت خودرو در بورس کاال، شبکه 
کارگزاری و تولیدکنندگان خودرو تا 
زمان ابهام توسط شورای عالی بورس، 

عرضه در بورس کاال تعلیق می شود.
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 فرهاد کلهر  ایرانسل، به مناسبت دهه کرامت، بسته 
تخفیفی دیتا و مکالمه ارائه کرد. اولین و بزرگترین اپراتور 
دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی داشت دهه کرامت، 
سالروز والدت حضرت معصومه )س( تا سالروز والدت 
حضرت امام رضا )ع(، بسته ترکیبی دیتا و مکالمه ایرانسلی 
را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است. 
همزمان با فرارسیدن دهه کرامت، تمامی مشترکان 
دائمی و اعتباری ایرانسل می توانند یک بسته ترکیبی، 

شامل ۱۰ ساعت مکالمه ایرانسلی )درون شبکه( و 
یک گیگابایت اینترنت را تنها با پرداخت ۷۵۰۰ تومان، 
دریافت کنند. این بسته تخفیفی، از ۱۱ تا ۲۱ خرداد 
۱۴۰۱ در دسترس است و اعتبار آن از زمان فعال سازی، 
۱۰ روز خواهد بود. فعال سازی این بسته تخفیفی، با 
شماره گیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به بخش خرید 
بسته اینترنت پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من، 

امکان پذیر است.

خبر فوری: وزیردادگستری گفت: بیش از ۱۹ هزار 
پرونده در مورد گرانی ها مورد بررسی قرارگرفت. امین 
حسین رحیمی اظهارداشت: اصناف و مسئوالن بازرسی، 
پرونده های زیادی را به سازمان تعزیرات ارائه دادند. 
شعب ویژه ای را در سازمان تعزیرات برای بررسی این 
پرونده ها تشکیل داده ایم و رسیدگی به این پرونده ها 
دراسرع وقت انجام می شود. وزیردادگستری تصریح 
کرد: در ایام تعطیالت خرداد ماه با توجه به دستور معاون 

اول رئیس جمهور، روسای شورای تعزیرات درمحل 
کارشان حاضرشدند و بیش از ۱۹ هزارپرونده مورد بررسی 
قرارگرفت. پرونده ها درمدت بسیارکوتاهی بررسی می شود 
اما گزارشات تخلفات بسیار زیاد است. رحیمی در پاسخ به 
سوالی درمورد حادثه متروپل گفت: وزارت دادگستری 
در آنجا اختیاری ندارد دادستانی کل استان و قوه قضاییه 
بررسی هایی را انجام دادند پرونده در این خصوص تشکیل 

شده است که درحال تحقیق ازمقصر این پرونده هستند.

بسته تخفیفی 
ایرانسل برای 
دهه کرامت 
اعالم شد

۱۹ هزار 
پرونده در 
مورد گرانی ها 
بررسی شد

گزارش
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تضاد بین آیین نامه صندوق های 
اجاره ای و اظهارات مسئوالن

پرداخت خسارت ها 
داستان شد!

صالح قاسمی با اشاره به اینکه براساس آمارهای رسمی کشور بیش از ۴۷ 
درصد طالق ها در ۵ سال نخست زندگی مشترک زوجین اتفاق می افتد، گفت: 
تفاوت های سبک زندگی زوجین، مشکالت اقتصادی، آسیب های اجتماعی و 
عدم پایبندی به اخالق و برخی متغیرهای دیگر از دالیل طالق زوجین است، 
اما در این میان وجود یا عدم وجود فرزند در خانواده موجب تغییر معنادارای در نرخ 
طالق بوده است. دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشاره به اینکه بین نرخ طالق و 
نرخ فرزندآوری رابطه عکس معناداری وجود دارد؛ یادآور شد: هر زمان که نرخ 
فرزندآوری کمتر بوده، نرخ طالق بیشتر است و هر زمان که نرخ فرزندآوری 

بیشتر بوده نرخ طالق کمتر است.
وی با اشاره به نتایج یک مطالعه انجام شده درخصوص رابطه میان طالق و 
فرزندآوری اظهار کرد: ۶۷ درصد طالق ها در خانواده های بدون فرزند اتفاق 
می افتد. ۲۲ درصد طالق ها در خانواده های صاحب یک فرزند، ۹ درصد 
طالق ها در خانواده های دارای ۲ فرزند و ۳ درصد طالق ها در خانواده های دارای 
سه فرزند و بیشتر اتفاق می افتد؛ در واقع تعداد فرزند و نرخ باروری در خانواده با 

ریسک طالق رابطه معکوسی دارد.
قاسمی ادامه داد: به عبارتی فرزند باعث تثبیت و تحکیم نهاد خانواده می شود و 
ریسک طالق قانونی و رسمی را کاهش می دهد، اما سوالی که مطرح می شود 
این است که اگر فرزندآوری مانع طالق رسمی و قانونی می شود، آیا می تواند 
مانع طالق عاطفی نیز شود؟ ما در این مطالعه سراغ زوج هایی رفتیم که به دالیل 
بسیار قوی و محکمی به دادگاه رفتند و حتی رأی طالق گرفتند؛ در این مطالعه 
متوجه شدیم بخشی از این زوجین به دلیل اینکه دارای فرزند هستند، با یکدیگر 
توافق می کنند فعاًل رأی طالق را به خاطر فرزندشان که درسنین خاصی است 

برای چند سال جاری نکنند وطالق شان را به تاخیرمی اندازند.

دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشاره به اینکه براساس 
آمارهای رسمی کشور بیش از ۴۷ درصد طالق ها در 
۵ سال نخست زندگی مشترک زوجین اتفاق می افتد، 
گفت: ۶۷ درصد طالق ها در خانواده های بدون فرزند 

رخ می دهد. 

گفت و گو

آمارهایی از انصراف زوجین از »طالق« بدلیل داشتن »فرزند«:

۶۷ درصد »طالق ها« در خانواده های 
بدون فرزند رخ می دهد

با سرقت محتویات صندوق های اجاره ای 
بانک ملی شعبه دانشگاه اینک این سؤال پیش 
آمده که خسارت افراد مالباخته چگونه پرداخت 
می شود؟ و آیا محتویات این صندوق ها بیمه 
بودند؟ به گزارش تسنیم، جمشیدی، دبیر 
کانون بانک های خصوصی در این باره 
می گوید: از آنجا که نماینده بانک در زمان 
تحویل صندوق، شاهد اینکه مشتری چه 
چیزی را در صندوق قرار داده، نیست؛ اثبات 
اینکه چه چیزی در صندوق قرار گرفته برای 

مواقع وقوع حادثه غیرممکن است.
طبق آنچه در سایت بانک ملی در قالب 
آئین نامه صندوق های اجاره ای آمده نه تنها 
اشاره ای به بیمه صندوق های مذکور نشده 
بلکه قید شده »بانک هیچ گونه مسئولیتی 
راجع به محتویات صندوق و زیان های وارده 
به آن ندارد.« در تبصره این ماده آمده است: 
نظر به اینکه بانک و بیمه گر از محتویات 
صندوق بی اطالع بوده و مراجعات مکرر 
مشتری به صندوق امکان پذیر است لذا بیمه 
محتویات صندوق منتفی می باشد. بانک در این 
خدمت صرفاً محلی را به مشتری اجاره داده و 
محتویات صندوق، امانت محسوب نگردیده و 
مسئولیتی بابت رد امانت وجود ندارد. البته روابط 
عمومی بانک ملی اعالم کرده با هماهنگی 
مقام قضایی در اسرع وقت بهای کامل اموال 
مسروقه جبران خواهد شد. جمشیدی با بیان 
اینکه خسارات وارد شده به صندوق بانک ها 
را بیمه پرداخت نمی کند، مگر اینکه مشتری 
از بانک شکایت کند تا موضوع تحت پیگیری 
قرار گیرد، ادامه داد: از آنجا که نماینده بانک در 
زمان تحویل صندوق به مشتری شاهد اینکه 
مشتری چه چیزی را در صندوق برای امانت 
قرار داده، نیست؛ اثبات اینکه چه چیزی از 
سمت مشتری در صندوق قرار گرفته برای 

مواقع وقوع حادثه غیرممکن است.

دوقلوهای دوست داشتنی چین متوقف شدند 
تعلیق عرضه »فیدلیتی« و »دیگنیتی« در بورس!

با رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی کشور پیرامون حل مسئله پرونده هسته ای گفت و گو شد:

چاره مشکل برخورد از موضع قدرت!



 زهرا وفایی  باالخره و بعد از اینکه گویا برخی تصمیم 
گرفتند کمی بی تعارف حرف بزنند و با تکیه به سخنان 
رهبری از صادقانه گفتن ها نزد مردم نهراسند تا مردم 
بدانند چه باید کرد دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی عوامل 

تأثیرگذار برافزایش سن ازدواج جوانان پرداخت.
مرکـز پژوهش هـای مجلـس در گزارشـی، بـاال بودن 
هزینه هـای آغـاز زندگـی، مسـکن، بیـکاری و عـدم 
اشـتغال جوانان و پیدا نکردن گزینه مناسـب ازدواج را از 
عوامل تاثیرگذار بر عدم ازدواج بـه هنگام جوانان اعالم 
و تاکید کرد کـه عدم تغییر روند موجود و توانمندسـازی 
اقتصـادی افـراد در تأمین معاش یـک خانـواده نه تنها 
اسـتحکام خانواده هـای موجـود را تحـت الشـعاع قرار 
می دهـد بلکـه شـکل گیری خانواده هـای جدیـد را بـا 

مشـکل روبـرو می کند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش بـر اسـاس داده هـا و نتایـج 
سـازمان ثبت احـوال کشـور و مرکز آمـار ایـران، روند 
تحـوالت شـاخص های ازدواج بـه گونـه ای اسـت 
کـه نـرخ ازدواج بـا کاهـش و میانگیـن سـن ازدواج 
بـا افزایـش روبـه رو بـوده اسـت و همچنیـن بررسـی 
ابعاد مسـئله ازدواج و الگوهای همسـرگزینی نشـان از 
کلیدی بـودن متغیـر سـن ازدواج در این الگوهاسـت و 
افزایش سـن ازدواج الگوهـای آن را دچار تحـول کرده 
و شـاخص های دیگر ازجملـه فرزنـد آوری، طول عمر 
ازدواج، اسـتحکام خانواده، ضـرورت ازدواج و ... را تحت 

تأثیـر قـرار می دهـد.

تبیین چرایی افزایش سـن ازدواج و احصای متغیرهای 
تأثیرگـذار بـر آن و پیمایش هـا و پژوهش هـای ملـی 
انجـام شـده در این گـزارش مورد بررسـی قـرار گرفته 
و در ادامـه جلسـات هم اندیشـی با صاحب نظـران این 

حوزه برگزار شـده اسـت.
نتایج به دسـت آمده در این گزارش از دو روش اسـتفاده 

شـده نشـان می دهـد، بـاال بـودن هزینه هـای آغـاز 
زندگـی، هزینه باالی مسـکن، بیکاری و عدم اشـتغال 
جوانـان و پیـدا نکـردن گزینـه مناسـب ازدواج در سـه 
اولویـت اول عـدم ازدواج به هنـگام جوانان قـرار دارند 
و عوامل ذکر شـده به ترتیـب در حوزه هـای اقتصادی، 
اقتصادی - اجتماعی و اجتماعـی - فرهنگی قرار دارند 

به عبارتـی می تـوان گفت عـدم تغییـر رونـد موجود و 
توانمندسـازی اقتصـادی افـراد در تأمیـن معـاش یک 
خانواده نه تنها اسـتحکام خانواده های موجـود را تحت 
الشـعاع قرار می دهـد بلکه شـکل گیـری خانواده های 
جدید را با مشـکل روبـه رو می کند و اغلـب عواملی که 
در اولویت باالی اثرگذاری هسـتند یکی از کارکردهای 

مهم خانـواده که کارکـرد اقتصادی اسـت را بـا اخالل 
مواجـه می کننـد و ازایـن رو افـراد در سـطح اول رفـع 
نیازهای خود با مشـکل روبه رو شـده و به سطوح دیگر 
که تشـکیل خانواده و تأمین نیازهای عاطفی را شـامل 

می شـود، وارد نمی شـوند.
البتـه عوامـل تأثیـر گـذار بـر سـن ازدواج به صـورت 
شـبکه ای بـه یکدیگـر متصـل بـوده و چرخـه عوامل 
را تشـکیل می دهنـد ازایـن رو حـل مسـئله موردنظـر 
از طریـق قطـع چرخـه و روابـط دوسـویه اثرگـذاری و 
اثرپذیری امکان پذیر اسـت و راهبرد حل مسئله ازدواج 
بـا در نظر گرفتـن عوامـل اولویـت دار در افزایش سـن 

ازدواج و روابـط بیـن آن هـا بایـد تدوین شـود.
بـر اسـاس ایـن گـزارش یکـی از راهبردهـای مهـم و 
اثرگذار در کاهش سـن ازدواج، حکمرانی نظام آموزشی 
و تقویت مشـاغلی اسـت که وابسـتگی به تحصیالت 
عالـی ندارند از سـوی دیگـر بایـد در طراحـی فرایندها 
و زیرساخت های شـغلی به ایجاد بسـترهای گسترش 
کارآفرینـی و تولیدی هـای خـرد توجـه ویـژه شـود و 
نکته دیگـر در مـورد اشـتغال اهمیت بـه ظرفیت های 
اسـتان ها و شـهرهای مختلف در تولید اشـتغال اسـت 
چراکه بـر اسـاس آمـار، شـهرهایی کـه اشـتغال زایی 
باالتری داشـته اند، سـن ازدواج پایین تری نیز داشته اند 
و این مقوله خود به کاهش مهاجـرت نیز کمک خواهد 
کرد؛ موضـوع دیگر در راسـتای تقویت قـدرت انتخاب 
گری صحیح در امر ازدواج اسـت که به ایجـاد و تقویت 
نهادهـا و ظرفیت های مردمـی و مهارت افزایـی افراد و 

خانواده هـا در ایـن امر نیاز اسـت.

گونـــاگون
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 فرزاد صدر  بحران های اقتصادی در جهان هر روز پررنگ تر می شود و اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

در این بین برخی کشورها ناچارند تصمیم های بگیرند، تصمیم های سیاسی 
با اجرای اقتصادی!

توافق به دست آمده بر سر تصویب قانون حداقل دستمزِد اتحادیه اروپا 
میان پارلمان اروپا و کشورهای عضو راه را برای اعمال یک قانون جدید به 
منظور کاهش فقر و نابرابری هموار کرد. البته این توافق به این معنا نیست 
که شهروندان اروپایی از اسپانیا گرفته تا سوئد حداقل درآمد یکسانی خواهند 
داشت، اما به این معناست که کشورهای اتحادیه اروپا باید شرایط کار و زندگی 

مناسبی را برای نیروی کار خود فراهم کنند.
بر اساس توافق کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید حداقل دستمزد خود را بر 

اساس سبدی از کاالها و خدمات مورد استفاده خانوارها و میانه نرخ دستمزد 
ناخالص تعیین کنند. در این خصوص، نیکالس اشمیت، کمیسر اتحادیه اروپا 
در امور مشاغل، به یورونیوز گفته که این توافق برای مبارزه با فقر از طریق 
اجرای ایده »اقتصاد بازاِر اجتماعی« به معنای تلفیق سیستم بازار آزاد و نظام 
حمایت های اجتماعی بسیار با اهمیت است. برخی از کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا مانند دانمارک و سوئد از مخالفان این قانون بوده اند. به اعتقاد اتحادیه 
اروپا نمی باید با مداخله در مسائلی همچون دستمزدها سیستم سنتی چانه زنی 
جمعی اتحادیه های کارگری و کارفرمایی را مختل کند. این توافق پس انجام 
رأی گیری نهایی در پارلمان اروپا به تصویب نهایی خواهد رسید و ظرف دو 

سال پس از تصویب، اجرایی خواهد شد. 

تصویب حداقل دستمزد در سراسر اتحادیه اروپا

 توافق سیاسی به اقتصاد تحمیل شد

 پریسا جمدی  در دنیایی زندگی 
می کنیم که رهایی از استرس تقریبًا 
غیرممکن است. به دلیل مشغله های 
زیاد زندگی خیلی وقتی برای ارزیابی 
متاثیرات بد استرس بر روح و روان 
و جسم مان نداریم. چگونه متوجه 
شویم که استرس بیش از حد داریم؟ 
هرکسی به طور متفاوتی نسبت به 
استرس واکنش نشان می دهد، در 
نتیجه مهم است که با واکنش های 
خود نسبت به استرس آشنایی داشته 
باشیم. سؤاالت مناسب می تواند به 
روند بهبود و کنترل استرس کمک 

کند.
• سـواالتی کـه بایـد از 

بپرسـید خودتـان 
چـه کسـی حامـی مـن اسـت؟ 
هرکسـی فردی را بایـد در زندگی 
داشـته باشـد که عالوه بر حمایت 
عاطفـی، انـرژی مثبـت بـوده و 
الگـوی مناسـبی باشـد. ایـن افراد 
می توانند شامل دوسـتان، اعضای 
خانـواده، مربیان، رهبـران معنوی، 
همـکاران و متخصصان سـالمت 

روان باشـند.
از انجـام چـه فعالیت هایـی رنـج 
می بـرم؟ ممکـن اسـت از کارتان 
لـذت ببریـد، امـا در کنـار کار بـه 
سـرگرمی های مـورد عالقه تـان 
نیز باید بپردازیـد. چه فعالیت هایی 
باعث حس خوب در شـما می شود 
و اسـترس تان را کاهـش می دهد؟ 
این فعالیت ها ممکن اسـت شامل 
خوانـدن، رقصیـدن، باغبانـی، 
بازی هـای رومیـزی، هنرهـای 

دسـتی و غیره باشـد.
عـادات خوابـم چگونـه اسـت؟ 
در صورتـی کـه تقریبـاً 8 سـاعت 
خـواب بـدون وقفـه در شـبانه روز 
داشـته باشـید، می توانید بهتر فکر 
کنید، سیستم ایمنی خود را تقویت 
کنیـد و بهتـر روی کار و روابط تان 
متمرکز شـوید. می توانید بـا انجام 
یـک کار سـاده ماننـد خامـوش 
کـردن صفحـه نمایـش تلفـن 
همـراه یک سـاعت قبـل از خواب 
کیفیت خواب تـان را به طـور قابل 

مالحظـه ای افزایـش دهیـد.
آیـا بـه کارهـای غیرضـروری نـه 
می گویـم؟ در حالـت عـادی بایـد 
بتوانیـد وظایفـی کـه مسـئولیت 
شـما نیسـت یا مطابق بـا ارزش ها 
و اهدافتان نیست را بعهده بگیرید.

آیـا فـرد منظمـی هسـتم؟ زمانی 
کـه بتوانید بـا نظـم تمـام وظایف 
و کارهای تـان را انجـام داده و 
برنامه ریزی کنید، بهتـر می توانید 

اسـترس تان را مدیریـت کنیـد.
چقـدر زمـان بـرای آرام شـدن 
ذهنـم می گـذارم؟ بـه راحتـی 
می توانیـد بـرای اسـتراحت و 
آرامش کتـاب بخوانید، پیـاده روی 
کنید یا به موسـیقی گـوش دهید. 
می توانیـد هـر چنـد دقیقـه یکبار 
نفـس عمیـق بکشـید. یـا حتـی 
 بـرای آرامـش جسـم و روح یـوگا 

انجام دهید.
آیـا متخصصـی را می شناسـم که 
بتواند بـه من در مدیریت استرسـم 
درمانگـر  یـک  کنـد؟  کمـک 
می توانـد بـه شـما یـاد دهـد کـه 
چگونـه اسـترس تان بـه وسـیله 
مختلـف  تکنیک هـای  انجـام 

کاهـش دهیـد.
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 مدیریت پیرامون
برای اصالح درون

استرس خیلی زیادی دارید؟ 
بخوانید؛

بهارستان از مهم ترین دالیل افزایش سن ازدواج در گزارش مرکز پژوهش های مجلس رونمایی کرد!

حرف حساب در یک گزارش

 امیر امیریان  در شرایطی که جنگ انرژی آمریکا علیه روسیه به دلیل 
بحران اوکراین ادامه دارد، رسانه غربی خبر داد که واشنگتن اجازه انتقال 
نفت ونزوئال به اروپا را صادر کرد. آمریکا به شرکت »انی« ایتالیا و »رسپول« 
اسپانیا اجازه انتقال نفت ونزوئال به اروپا را داده است و این دو شرکت 
می توانند از ماه آینده برای جبران نفت خام روسیه، ارسال نفت ونزوئال 
به اروپا را آغاز کنند. البته گفته می شود واشنگتن به شرطی با از سرگیری 
انتقال نفت ونزوئال به اروپا موافقت کرده که این نفت فقط در بازار اروپا 

فروخته شود.
• اجازه همکاری سه غول نفتی در ونزوئال

هرچنـد شـرکت های انـی و رسـپول دربـاره صحت و سـقم خبـر مجوز 
آمریکایی هـا درخصـوص انتقـال نفـت ونزوئـال خـودداری کرده انـد اما 
نکتـه قابل توجه ایـن امر توانایـی و ظرفیت بسـیار باالی این دو شـرکت 
در ونزوئالسـت؛ زیـرا انی ایتالیـا از سـال ۱۹۹8 در بخش های اکتشـاف، 
تولیـد، پاالیـش و پتروشـیمی صنعـت نفـت، گاز و پتروشـیمی ونزوئـال 
حضـور داشـته اسـت. شـرکت رپسـول نیـز از سـال ۱۹۹۳ در ونزوئـال 
مسـتقر بـوده تـا تجـارت باالدسـتی خـود را توسـعه دهـد و از آن زمـان 
تاکنـون مدیریت چنـد پـروژه و دارایی های عمـده نفت و گاز این کشـور 
در مراحـل توسـعه و تولید را در اختیار داشـته اسـت. اگر به انی و رپسـول 
برای از سـرگیری تجارت و فعالیت نفتی در ونزوئال چراغ سـبز نشان داده 
شـود، این دو غـول نفتی اروپایی به شـورون )غـول نفتـی آمریکایی( که 
از اعضـای بیگ اویـل به حسـاب می آیـد، در ونزوئـال خواهند پیوسـت. 
شـرکت شـورون نیز در سـال 20۱۹ به علت تحریم هـای آمریـکا از این 
کشـور خارج شـده بـود امـا وزارت خزانـه داری آمریـکا طـی هفته های 
اخیـر مجـوز فعالیـت شـورون در ونزوئال را بـرای بـار دیگر تمدیـد کرد. 
بنابراین همکاری این سـه شـرکت بـزرگ نفتـی، تولید نفـت ونزوئال را 
افزایـش می دهـد. امـا در ارتبـاط بـا اینکـه آیـا لغـو تحریم هـای آمریکا 
علیـه نفـت خـام ونزوئال بـه نفـع شـرکت های نفتـی کشـورهای غربی 
خواهـد بود یـا نه بایـد گفت اگـر مکانیسـمی وجود داشـته باشـد که این 

شـرکت ها بتواننـد بـا آن پرداخت هـای خـود را انجـام بدهند، بـرای آنها 
بسـیار مفید خواهـد بود؛ چـرا که ایـن شـرکت ها بدهی هـای عظیمی به 
شـرکت نفت دولتـی ونزوئـال دارنـد. حتـی در مـورد شـرکت های دیگر 
نفتی غربی که قبـاًل این کشـور را تـرک کرده اند، مثـل توتـال، اکینور و 
یـا بریتیـش پترولیـوم، باید گفـت تا زمانـی که یـک چارچوب سـازمانی 
جدید وجود نداشـته باشـد، آن ها به سـختی عالقه ای برای بازگشـت به 

ونزوئـال خواهند داشـت.
• تأثیر ناچیز نفت وارداتی از ونزوئال بر افزایش قیمت جهانی

میـزان نفتـی که دو شـرکت فـوق قـرار اسـت دریافت کننـد آنقـدر زیاد 
نیسـت و تأثیـر آن روی بهای بـازار جهانی نفـت، کم خواهد بـود؛ چراکه 
صنعت نفـت ونزوئـال عمـاًل در سـال های اخیـر به طـور کامـل تعطیل 
شـده و غول های نفتی غربی بـرای باال بردن تولید و ارسـال نفت بیشـتر 
به بازار اروپـا نیاز به زمـان، سـرمایه گذاری و مراحل عملیاتی مشـخصی 
برای باال کشـیدن سـطح تولید دارند. ضمـن اینکه ونزوئـال ۷۵0 تا 800 
هزار بشـکه نفـت در روز تولیـد می کنـد و بیش تریـن مقـدار تولیدی که 
می تواند در شـش مـاه آینده داشـته باشـد حـدود ۹۵0 هـزار بشـکه و یا 
شـاید حتی یـک میلیـون بشـکه در روز خواهد بود کـه این در مقایسـه با 
روسـیه که ۱۱ میلیون بشـکه در روز تولید و ۷ میلیون آن را صادر می کند 
بسـیار کم اسـت. بنابراین، در سـطح تئوری می تـوان گفت کـه صادرات 
بیشـتر نفـت خـام از ونزوئـال می توانـد در شـرایط کنونـی دسـت کم به 
تثبیت قیمت نفـت و عـدم افزایش مجدد آن کمک کند و شـاید بخشـی 
از بشـکه های از دسـت رفته روسـیه را نیز جبـران کند هرچنـد که قیمت 
نفت و بنزین در ایـاالت متحده آمریکا بر اسـاس بازار بیـن المللی تعیین 

می شـود نـه آن چـه ونزوئـال می تواند صـادر کند.
• اهداف آمریکا از چراغ سبز نشان دادن به ونزوئال

بحران سوخت جهانی، قیمت های سرسام آور بنزین و تورم ناشی از این 
بحران، برای بار دیگر جهان را تشنه نفت کرده است. نیاز روزافزون 
جهان به نفت خام ایران با باال گرفتن بحران انرژی و تورم گسترده جهانی 

کم سابقه، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است بهای بنزین 
هر روز در حال رکوردشکنی است و ادامه اجتناب ناپذیر چنین وضعیتی و 
تورم حاصل از آن می تواند به شکست سیاسی بزرگی برای حزب دموکرات 
در انتخابات کلیدی میان دوره ای کنگره منجر شود. تحلیلگران معتقدند 
که چشم پوشی از تحریم صادرات نفت ونزوئال، مطمئن ترین و شاید تنها 
راه عملی باشد که بتوان در کوتاه مدت بازار جهانی نفت را تحت تاثیر قرار 
داد. در واقع اراده آمریکا و اتحادیه اروپا برای حفاظت از اقتصادهای خود و 
تحریم و اعمال ممنوعیت هم زمان بر نفت روسیه، سیاست های تحریمی 
آمریکا علیه صنعت نفت ونزوئال را تضعیف کرده است. دراین راستا در ماه 
مه، ۱8 دموکرات مجلس نمایندگان در نامه ای به بایدن از وی خواستند 
که همه تحریم ها علیه ونزوئال را که بحران بشر دوستانه را تشدید می کند 
لغو نماید. همچنین سفر مقامات بلند پایه وزارت امورخارجه و کاخ سفید به 

کاراکاس نشان از عالقه ادعا شده واشنگتن برای جایگزینی بخشی از نفتی 
است که تاچندی پیش از روسیه خریداری می شد. گفتنی است پیش از این 
مذاکرات آمریکا و ونزوئال در این خصوص پیشرفت اندکی داشت؛ چراکه 
آمریکا به دنبال کاهش اتحاد مادورو و پوتین و آزادی زندانی های آمریکایی 
در خاک ونزوئال بود در مقابل مادورو خواستار لغو گسترده تحریم ها شد. 
اما اکنون چراغ سبز واشنگتن برای احیای انتقال نفت ونزوئال به اروپا 
می تواند به صورت نمادین باعث تقویت مادورو رئیس جمهور ونزوئال شود. 
رئیس جمهور آمریکا امیدوار است نفت خام ونزوئال بتواند به اروپا کمک کند 
تا وابستگی خود را به روسیه کاهش دهد و برخی از محموله های ونزوئال 
به چین نروند. شاید هم هدف دیگر دولت آمریکا برای دادن اجازه صدور 
نفت ونزوئال به اروپا، ترغیب مادورو برای از سرگیری مذاکرات سیاسی با 

مخالفان در ونزوئال است.

ونزوئال در دایره صادرکنندگان نفت به اروپا قرار گرفت؛

یک قدم عقب گرد از سیاست تحریم
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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان گفت: عرصه های منابع طبیعی و ملی، 
۹ میلیون و ۷00 هکتار از مساحت استان اصفهان 
را تشکیل می دهد که حدود سه میلیون و 200 
هکتار آن را بیابان ها در برگرفته که معادل ۳2 
درصد مساحت استان و ۱0 درصد مساحت 

بیابان های کشور است.
محمد علی کاظمی در گردهمایی روز جهانی 

مقابله با بیابان زایی در آران و بیدگل، اظهار کرد: 
بنابر اسناد، ۴0۳ هزار هکتار از مساحت استان 
اصفهان عرصه جنگلی و شش میلیون و ۳00 
هکتار آن را مرتع تشکیل می دهد که ۴0 هزار 
هکتار جنگل های استان اصفهان در شهرستان 
فریدونشهر و 2۵ هزار هکتار در سمیرم قرار دارد.

وی افزود: اختصاص ۳200 میلیارد ریال )۳20 
میلیارد تومان( اعتبار برای منابع طبیعی استان 
اصفهان در سفر رئیس جمهوری مصوب شده 
است که امیدواریم این رقم قطعی شده و در 
سال ۱۴0۱ بر اساس تخصیص ها پروژه ها 

عملیاتی شود.
کاظمی تصریح کرد: براساس مطالعات انجام 
شده، دو هزار و 800 هکتار از بیابان های استان 
اصفهان تحت تأثیر فرسایش بادی و یک میلیون 
۵00 هزار هکتار آن نیز کانون بحران است که 
در ۱۴ نقطه استان قرار دارند که شهرستان های 

شهرضا و گلپایگان نیز در فهرست مناطق بیابانی 
قرار گرفته اند.

وی گفت: اولین عملیات بیابان زدایی از سال 
۱۳۴۵ در امامزاده آقا علی عباس شروع شد و تا 
امروز ۳۱0 هزار هکتار جنگل های دست کاشت 
بیابانی در استان اصفهان ایجاد شده که این 
اقدام امکان حیات در شهرها و روستاها را فراهم 

کرده است.
به گزارش ایسنا، مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان گفت: بیابان ها همیشه 
با نگاه منفی و خسارت بار دیده شده است در حالی 
که ظرفیت های مثبت بیابان ها نادیده گرفته شده 
است و سازمان منابع طبیعی به دنبال استفاده از 

این پتانسیل ها است.
کاظمی تصریح کرد: میزان اعتبارات حوزه بیابان 
متناسب حجم کار نیست و نیازمند مشارکت مردم 

و سایر دستگاه های مختلف هستیم.

دبیـر کانـون کارآفرینـان اسـتان اصفهـان 
گفـت: افزایـش تولیـدات ورزشـی و کاهـش 
واردات البسـه، تجهیـزات و وسـایل ورزشـی 
مسـتلزم بها دادن به بخش خصوصی اسـت.

فرهـاد رحیمی افـزود: واگـذاری فعالیت های 
مختلف به سـرمایه گـذاران و فعـاالن بخش 
خصوصی راهکار مناسـبی برای پیشـرفت در 
آن عرصـه اسـت و جـا دارد کـه حمایت ها از 

تولیدکنندگان ورزشـی افزایـش یابد.
وی ادامـه داد: فعـاالن ورزشـی در اسـتان 
اصفهـان از توانایـی باالیـی برخوردارنـد و 
بـی شـک در امـر تولیـدات در صورتـی کـه 
مشـوق های گوناگون بـرای آنها لحاظ شـود 

می تواننـد نیـاز بـازار را برطـرف کننـد.
دبیـر کانـون کارآفرینـان اسـتان اصفهـان 
بـا بیـان اینکـه صنعـت تولیـدات ورزشـی 
در جهـان یـک صنعـت مسـتقل و بـا ارزش 
محسـوب می شـود، خاطرنشـان کرد: احداث 
و توانمندسـازی واحدهای تولیـدی ورزش در 
کنـار درآمدزایی و اشـتغالزایی، نقـش موثری 

در ارزآوری خواهـد داشـت.
رحیمـی تصریـح کـرد: اسـتان اصفهـان در 
ورزش و صنعت کشـور پیشتاز اسـت بنابراین 
تلفیق این 2 بخش و ارتقـای صنعت تولیدات 
ورزشـی می تواند الگویی مناسـب برای سایر 

اسـتان ها باشـد.
وی تاکیـد کـرد: البتـه نکتـه مهـم در تولید و 
عرصه محصوالت ورزشـی، کیفیت اسـت به 
این معنا کـه تولیدکنندگان بایـد محصوالتی 
بـا بیشـترین کیفیـت سـاخته و در اختیـار 
مشـتریان قـرار دهنـد تـا بـازار بـه تولیـدات 

آنهـا اعتمـاد کند.
دبیـر کانـون کارآفرینـان اسـتان اصفهـان 
بـا اشـاره بـه برگـزاری نمایشـگاه تخصصی 
ورزش در اصفهـان گفـت: در آن رویـداد ۶ 
تولیدکننده ورزشـی حضور داشتند و بی شک 
اعتماد بیشـتر به آنان سـبب حضـور پررنگتر 
در نمایشـگاه های سـال های آتی خواهد شد.

اسـتان اصفهان بـا 28 شهرسـتان و افزون بر 
پنـج میلیـون نفـر جمعیـت حـدود ۳۷۵ هزار 
ورزشـکار سـازمان یافتـه و یک هـزار و ۷00 

باشـگاه دارد.

دبیرکانون کارآفرینان اصفهان مطرح کرد:

افزایش تولیدات ورزشی بومی مستلزم بها دادن به بخش خصوصی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:

۳۲ درصد از مساحت استان اصفهان مناطق بیابانی است
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