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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در جلسه ستاد اربعین خواستار شد:

اتخاذ تمهیدات الزم برای برگزاری باشکوه تر راهپیمایی اربعین

10 Ways to 
Move More 
in Everyday 

Life
5

ازابتدایتیرماهآغازمیشود؛

فروش نان با کارتخوان های هوشمند در اصفهان
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مدیـرکل بیمه سـامت اصفهـان گفـت: زنان بـاردار، 
مـادران شـیرده و نـوزادان فاقد بیمـه درمانی تـا پایان 
دوره شیردهی به صورت رایگان تحت پوشش خدمات 
ایـن بیمه قـرار می گیرند تـا زمینه کاهـش هزینه های 

آنـان فراهم شـود.
محمدحسـین صفـاری، افـزود: عـاوه بـر آن، بـا 
تسـهیات در نظـر گرفته شـده فرزنـدان این مـادران 
نیز تا پنج سـالگی بدون ارزیابـی آزمون وسـع، رایگان 
تحـت پوشـش بیمـه سـامت قـرار خواهنـد گرفت.

وی اضافـه کـرد: بیمـه شـدگان تحـت پوشـش بیمه 
سـامت می توانند از خدمات درمانی نازایی و ناباروری 
سازمان بیمه ایران تا سـه دوره با پوشـش ۹۰ درصدی 
بیمـه کـه البتـه شـامل بانـوان تـا سـن ۴۹ سـالگی 

می شـود، اسـتفاده کنند.
مدیرکل بیمه سـامت اصفهان ادامه داد: همچنین در 
راسـتای تسـهیل گری دریافت خدمات، بیمه شـدگان 
صندوق روستایی و بیمه سامت همگانی در خصوص 

خدمات ناباروری از سـامانه ارجاع معاف هسـتند.
صفاری گفت: در راسـتای اجرای مـاده )۷۰( و بند »د« 
مـاده )۱۰۲( قانـون برنامـه پنج سـاله ششـم توسـعه، 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهوری اسـامی 
ایـران و مـاده ۴۴ قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی 
جمعیـت در خصـوص پوشـش بیمـه ای کلیه مـادران 
فاقد پوشـش بیمه طـی دوران بـارداری و شـیردهی و 
همچنیـن کـودکان آنها تـا پایـان پنج سـالگی، تحت 

پوشـش بیمـه قـرار می گیرند.
بـه گفتـه وی، افـراد فاقـد پوشـش بیمه مشـمول این 
قانون، می توانند با در دسـت داشتن مدارک و مستندات 
پزشکی )شامل آزمایش خون یا سـونوگرافی به همراه 
گواهی پزشـک یـا مامـا( بـه دفاتـر پیشـخوان طرف 

قرارداد سـازمان بیمه سـامت مراجعه کنند، تا مدارک 
مربوطه اسکن و پس از تائید مدارک از سـوی اداره کل 
بیمه سـامت اسـتان اصفهان، پوشـش بیمـه رایگان 

انجام شـود.
وی بیـان کـرد: پوشـش بیمـه پایه صـادره بـرای این 
افـراد، بیمه سـامت همگانـی، بـدون انجـام ارزیابی 
وسـع و رایگان، با اعتبار یکسـاله و بدون رعایت شـرط 
خانوار خواهد بود و فرزنـدان این مادران بعـد از تولد نیز 

می تواننـد از این پوشـش بیمـه بهره مند شـوند.
صفاری گفـت: بیـش از یک میلیـون و هشـتصد هزار 
نفر در اسـتان اصفهـان تحت پوشـش بیمه سـامت 
قـرار دارند که از این تعـداد حدود یک میلیون و سـیصد 

هزار نفـر به صـورت رایـگان بیمه شـده اند.
معـاون وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و رییـس 

سـازمان امـور دانشـجویان:
یکی از بسـترهای مهم رشـد جامعـه در دانشـگاه های 

ست ا هنر
معـاون وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و رییـس 
سـازمان امـور دانشـجویان گفـت: داوطلبـان ورود به 
دانشگاه هنر از سـال ۱۳۹۰ تاکنون سـه برابر قبل رشد 
داشـته اسـت که باید ظرفیت رشـته های هنر افزایش 
یابد. هاشـم داداش پور در آیین تکریـم و معارفه رییس 
دانشـگاه هنـر اصفهـان افـزود: حـوزه هنر نسـبت به 
گذشـته در جامعـه جـای خـود را خـود را باز کـرده که 
یکی از بسـترهای مهم رشـد آن در دانشـگاه های هنر 

تعریف شـده اسـت.
وی افزود: در سـال ۱۳۹۰ داوطلبان رشـته هنر ۵۳ هزار 
نفر از یک میلیـون و ۲۸۰ نفـر بودند که طـی یک دهه 
داوطلبـان هنـر سـه برابر شـده اسـت کـه بیانگر یک 
اتفاق جدید در الیه اجتماعی جامعه اسـت که دانشـگاه 

هنر باید پاسـخگو باشد.
وی ادامـه داد: ظرفیـت دانشـگاهی رشـته های هنـر 
حـدود ۲۰ هـزار صندلی اسـت و بـه معنای این اسـت 
که به انـدازه نیـاز نتوانسـته ایم پاسـخگوی متقاضیان 
باشـیم در حالی که هنر بیـن جامعه قدرت گرفتـه و به 
عصر خاقیـت ورود پیدا کرده اسـت بر همین اسـاس 

ظرفیت دانشـگاه های هنـر بایـد افزایش پیـدا کنند.
معـاون وزیـر علـوم اضافـه کـرد: البتـه هنـر و صنایع 
خاق نیـاز اتصال بـه اقتصـاد دارد وگرنه شـاهد نزول 

در عرصـه هنـر خواهیـم بود.
داداش پـور در پایـان تاکیـد کـرد: دانشـگاه بزرگترین 
دارایـی یک شـهر اسـت و اسـتاندار هـر اسـتان نقش 
مهمی در توسـعه آن دارد زیـرا در جایگاه دولت اسـت و 

ما انتظـار حمایـت از اسـتاندار اصفهـان داریم.
رضا خواجه احمد عطاری سرپرست دانشگاه هنر اصفهان 
نیز گفت: دانشگاه هنر نیازمند به برند سازی در صنعت و 
اقتصاد است؛ دانشگاه، هنر و اصفهان سه واژه مهم در 
تعالی پیشرفت کشور هستند که در متن خود را نشان 
می دهند که با ظرفیت های اصفهان به عنوان مهد هنر، 

دانشگاه هنر می تواند مهد فرهنگ ایران باشد.
وی بیـان داشـت: در همیـن راسـتا قصـد راه انـدازی 
انجمـن فـارغ التحصیـان دانشـگاه هنـر را داریـم تا 
به این واسـطه هنر و هنرمنـد را به جامعه بشناسـانیم.

خواجـه احمـد عطاری بیـان داشـت: شـاخص فضای 
آموزشی در ۲۴ ساختمان هنر اصفهان ۱.۴ درصد است 
کـه این فضـای آموزشـی بسـیار کـم و نیاز به توسـعه 
دانشـگاه تخصصی، هنر پیشـرو و کارآفریـن مطابق با 

معیار نیـاز جامعه اسـامی دارد.
رضـا نصـر اصفهانـی رییـس سـابق دانشـگاه هنـر 
اصفهان نیز خواسـتار رفع چالش های فضـای کالبدی 

این دانشـگاه شـد.
وی افزود: چندین مکان برای دانشـگاه هنر اصفهان در 
نظر گرفته شـد اما به دالیل مسـائل اداری و قانونی به 
نتیجه نرسـید که امیدواریم به زودی این مطالبه توسط 

اسـتانداری حل شود.
در پایـان ایـن مراسـم رضـا خواجـه احمد عطـاری به 
عنـوان سرپرسـت دانشـگاه هنـر اصفهـان معرفـی و 
از رضـا نصـر اصفهانـی رییـس پیشـین این دانشـگاه 

قدردانـی شـد.
دانشـگاه هنر اصفهان یکی از دانشـگاه های سراسری 
ایـران اسـت کـه در اسـتان اصفهـان واقع شده اسـت. 
این دانشـگاه یکـی از ۴ واحدهای تخصصـی در زمینه 
رشـته های هنـری بشـمار مـی رود و ۲ هـزار و ۳۱۰ 

دانشـجوی کارشناسـی دارد.

مدیرکل بیمه سالمت اصفهان:

زنان باردار و مادران شیرده تحت پوشش 
رایگان بیمه سالمت قرار می گیرند

گزارش

 
کمتـر از یـک اربعین به محـرم حسـینی می تواند 
فرصـت مناسـبی باشـد تـا بـه مصداق هـای بارز 
و مشـخص هیـات هـا و مجالـس حسـینی تکیه 
کـرد و شـاهد ایـن مـوارد را در فرهنگ عـزاداری 
سـنتی و اصیل ایرانـی احیا نمـود. به گـواه تاریخ، 
هنرهای مذهبـی در پرده خوانی، نقاشـی و سـایر 
رشـته های هنری چنـان بـا زندگی مـردم عجین 
بوده اسـت که ایـن دو حیطـه قابل تجزیه شـدن 
نبوده اسـت. مردمی که برای عزاداری به حسـینه 
هـا می آمدند شـاهد نقاشـی هایی از روز عاشـورا و 

واقعه کربـا بودنـد. آثـار هنرمندانه نقاشـانی که 
وقتی بر دیوار حسـینیه ها تقش بسـته اند، بر ذهن 
مخاطب دارای اثار بسـیاری بوده است و مخاطب 
را برای یک مراسـم مذهبی آماده می کرده اسـت.

در نمونه هـای متعـدد دیگـر در نقاشـی قهـوه 
خانـه ای، آذیـن زورخانه هـا و معمـاری سـنتی، 
پشـت هـر تکنیـک هدفـی نهفتـه اسـت کـه با 
دیـن، ایدئولـوژی، رویکرد سـبک زندگـی و ده ها 
مسـئله دیگر، پیوند عمیـق و تاثیرگـذاری خورده 
اسـت که هیچ چیزی قـادر به حـذف یکـی از آنها 

نبـوده و نیسـت. هنـر آیینـی یکـی از عمیق ترین 
رویکردهـای هنـر را در تمامـی عرصه هـا به خود 
اختصـاص داده اسـت؛ به طـوری که اگر بـه روند 
فعالیت و حیـات هیئت هـا، شـیوه عـزاداری، نوع 
نگاه و زاویه دیـد صاحبین مجالس عـزا در تکایا و 
مسـاجد دقت کنیم، شـاهد یک روح لطیف هنری 
امـا در عین حـال کاربردی هسـتیم؛ از فرشـی که 
روی آن می نشـینیم، از پارچه نوشـته ها، کتیبه ها، 
آهنـگ و نـوع سـبک سـروده ها و همـه و همـه 

جریان هنـر و اسـتخدام آن اسـت.

نوشین رواقی
سرمقالـــه
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هنرهاوآیینها؛فرصتارائهتمدنهاوفرهنگها
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بهارستانی ها یک صدا در صحن خواهان ابقا و عدم استیضاح وزیر صمت

نماینده ها
پشت وزیر ایستادند

نسخه های داخلی درمان بازار جهانی نیست!

بورس همچنان در دوراهی
صعود یا نزول

دولت برای اجاره بها، سقف تعیین کرد!

ُمسکن موقت
برای درمان بحران مسکن
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:

قانون پایانه های فروشگاهی از فرار مالیاتی 
و قاچاق جلوگیری می کند
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رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: 
سرقت مستوجب تعزیر، توهین و ضرب و 
جرح سه اتهام اول کیفری این استان است 
که زیبنده فرهنگ و تمدن این خطه و جامعه 

شیعی نیست.
حجت االسالم و المسلمین اسداله جعفری 
در گفتگوی خبری به مناسبت هفته قوه 
قضاییه افزود: این سه اتهام تهدیدی علیه 
اشخاص و اموال مردمی و ناشی از بیکاری، 
مشکالت اقتصادی و فرهنگی و تربیتی 
است که متولیان امر باید نقش خود را در این 

خصوص ایفا کنند.
وی بیان کرد: تالش برای توسعه فرهنگی 
و اصالح رفتارهای فردی و اجتماعی 
مانع از بروز ناهنجاری های اجتماعی و 
رفتارهای غلط شده و اینگونه میزان ورودی 

پرونده های قضایی را کاهش می دهد.
رئیس کل دادگستری اصفهان فرهنگ 
صلح و سازش و گذشت در جامعه را از 
ضرورت های کاهش وقوع جرم و دعوا و 
اختالف دانست و اظهارداشت: چنین باور 
و فرهنگی در بین مردم نهادینه شده و اگر 
ناهنجاری ها کاهش یابد آن وقت دچار 

مشکالت و تبعات اجتماعی نخواهیم بود.
وی به تالش اعضای شوراهای حل 
اختالف و ۱۹۸ قاضی همکار در این حوزه 
اشاره کرد و گفت: ۴۲ درصد از پرونده های 
دارای شرایط صلح و سازش این استان 
توسط شوراهای حل اختالل منجر به 
سازش شده که این آمار در مقایسه به 

متوسط کشوری باالتر است.
حجت االسالم جعفری اضافه کرد: در برخی 
از حوزه های قضایی استان اصفهان میزان 
صلح سازش باالی ۶۰ درصد و در بعضی از 
نقاط کمتر از میانگین استانی کمتر می باشد.

رئیس کل دادگستری اصفهان شمار 
پرونده های یکتا )یکبار ثبت( ورودی 
دادگستری استان اصفهان را در یک سال 
گذشته ۹۲۳ هزار مورد اعالم کرد و گفت: 
این استان بیشترین میزان ورودی پرونده 

را به نسبت میزان شعبه در کل کشور دارد.
به گفته مقام عالی قضایی در اصفهان، 
چارت سازمانی مصوب دادگستری این 
استان دارای ۹۲۳ شعبه می باشد که ۳۵ 
درصد آن خالی و بدون نیرو و غیرفعال است.

وی کمبود قاضی و کارمند در حوزه های 
قضایی را موجب اطاله دادرسی و افزایش 
نارضایتی ها اعالم کرد و اذعان داشت: 
با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه تعدادی 
نیرو امسال به مجموع قضات و کارکنان 

دادگستری کل اصفهان افزوده می شود.
حجت االسالم جعفری دیدار با مردم و 
تکریم ارباب رجوع را مهم خواند و گفت: 
روزهای دوشنبه دیدار مردمی رئیس کل 
دادگستری و معاونین با پیش بینی وقت 
قبلی انجام و در حوزه های قضایی نیز این 
کار مورد تاکید قرار گرفته تا مشکالت 
مردم توسط مسئوالن قضایی شهرستانی 

و استانی قرار گیرد.

سرقت، توهین و 
ضرب و جرح سه اتهام 

اول کیفری استان

رئیس کل دادگستری اصفهان 
مطرح کرد:

مدیـر بهینه سـازی، نگهـداری و تعمیـرات معاونـت 
خدمـات شـهری شـهرداری اصفهـان بـا اشـاره بـه 
اینکه سـرویس های بهداشـتی جزو آسـیب پذیرترین 
تأسیسـات شـهری اسـت، گفت: اخیراً پدیده سـرقت 
از سـرویس های بهداشـتی رواج گرفتـه و هـر شـب از 
تعداد زیادی از سـرویس های بهداشـتی شـهر سرقت 
می شـود. سـید مهـدی حسـینی درگفت وگو با ایسـنا، 
با بیان اینکه سـرقت از سـرویس های بهداشتی سطح 
شـهر این روزها پدیـده عجیـب و غریبی شـده، گفت: 

سـارقان درها یا شـیرآالت را سـرقت و سـعی می کنند 
یک تکـه را جـدا کنند و ببرنـد. ایـن کار به تأسیسـات 
آسـیب می زنند و عالوه بر هزینـه، باید روزانـه تعمیر و 

اشـکاالت را برطـرف کنیم.
• وجـود ۲ هـزار و ۳۰۰ چشـمه سـرویس 

بهداشـتی در شـهر
مدیـر بهینه سـازی، نگهـداری و تعمیـرات معاونـت 
خدمات شـهری شـهرداری اصفهان با اشـاره به وجود 
۲۷۰ دسـتگاه سـرویس بهداشـتی در شـهر اصفهان، 

گفت: درمجموع حدود ۲ هزار و ۳۰۰ چشـمه در سـطح 
شـهر در سـالیان گذشـته سـاخته شـده که به صورت 

پراکنـده و با توجـه جمعیت جانمایی شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتانداردی بـرای تعـداد 
سـرویس های بهداشـتی در سـطح شـهر وجود ندارد، 
گفـت: ولـی بـرای رسـیدن به حـد مطلـوب بایـد ۲۰ 
دسـتگاه دیگر احـداث کنیـم که جـزو پروژه هـای هر 
سـال شـهرداری اسـت و همیـن امسـال ۵ دسـتگاه 
سـرویس بهداشـتی در پروژه های عمرانی شـهرداری 

پیش بینـی شـده اسـت.
حسـینی با اشـاره به اینکه در برخی از فضاهای شهری 
کـه زمیـن و یـا امـکان ساخت وسـاز وجـود نـدارد از 
سـرویس های پرتابـل اسـتفاده کرده ایـم، گفـت: این 
سـرویس ها دو چشـمه ای اسـت و از متریـال اسـتیل 
اسـتفاده شـده، امـا به صـورت خیلـی محـدود از آن ها 
اسـتفاده کرده ایـم. در حـال حاضر حـدود ۳۰ دسـتگاه 

پرتابـل در سـطح شـهر داریم.
وی بـا بیـان اینکـه نگهـداری و بهره بـرداری از 
سـرویس های بهداشـتی سـطح شـهر هـر سـال از 
طریق مناقصـه بـه پیمانـکاران واجـد شـرایط واگذار 
می شـود، تصریـح کـرد: ایـن پیمانـکاران بایـد طبق 
دستورالعمل های روزانه نظافت، ضدعفونی، نگهداری 
و تعمیرات تأسیسات سرویس های بهداشـتی را انجام 

دهنـد و ملزومـات بهداشـتی را شـارژ کننـد.

• نیـاز اصفهـان به ۳۰ دسـتگاه سـرویس 
بهداشـتی جدید

مدیـر بهینه سـازی، نگهـداری و تعمیـرات معاونـت 
خدمـات شـهری شـهرداری اصفهـان افـزود: بـرای 
سـاخت سـرویس های بهداشـتی اسـتانداری وجـود 
دارد امـا ازنظـر تعداد سـرویس ها بـر اسـاس جمعیت 
شـهر، اسـتانداردی وجود ندارد، بااین وجود در شـهرها 
معمـواًل برای هـر ۱۰ هزار نفر یک دسـتگاه سـرویس 
بهداشـتی احـداث می شـود، بـا ایـن حسـاب بـرای 
جمعیت اصفهان ۲۵۰ دسـتگاه الزم اسـت، درحالی که 
االن ۲۷۰ دسـتگاه داریـم. البتـه بـا توجـه بـه اینکـه 
اصفهان یـک شـهر گردشـگرپذیر اسـت این عـدد را 
اضافه کـرده و پیش بینی می کنیم حدود ۳۰۰ دسـتگاه 

نیاز داشـته باشـیم.
وی با اشـاره به اینکه نظافت سـرویس های بهداشـتی 
در سطح شـهر به عهده متصدی اسـت، توضیح داد: اما 
برخی روزها، مثـل روزهای تعطیـل میزان اسـتفاده از 
برخی سـرویس های بهداشـتی سطح شـهر به ویژه در 
نقاط گردشـگری زیاد اسـت و این سـرویس ها جوابگو 
نیسـت، ضمن اینکه تأسیسـات پر اسـتهالکی دارند و 
ممکن اسـت مشـکلی پیش بیاید، اما متصدیـان آماده 
هسـتند و در صـورت بـروز مشـکل، به سـرعت بایـد 

برطـرف کنند.
حسـینی بـا بیـان اینکـه نگهـداری از سـرویس های 

بهداشـتی با پیمانکاران اسـت، گفت: ناظران به صورت 
مسـتمر بـر اسـاس کالس بنـدی بـر آن هـا نظـارت 
می کننـد. سـرویس های بهداشـتی ازنظـر موقعیـت 
کالس بنـدی شـده اند و در سـاعات مختلـف درهـای 
سـرویس ها باز اسـت؛ برخـی یـک نوبـت از ۶ صبح تا 
۲ بعدازظهـر، برخـی از ۶ صبح تـا ۲ شـب و برخی هم 
شـبانه روزی فعال هسـتند، اما به طورکلی در شش ماه 
اول سـال همـه سـرویس های بهداشـتی به صـورت 

شـبانه روزی باز اسـت.
• هزینه ۴۰ میلیارد تومانی شـهرداری برای 

سرویس های بهداشتی
وی با بیان اینکه سـرویس های بهداشـتی واقعاً هزینه 
بر اسـت، گفـت: امسـال تنظیـف، نگهـداری و تأمین 
مایحتاج سرویس های بهداشتی نزدیک به ۴۰ میلیارد 
تومان هزینه برای شـهرداری اصفهان داشـته اسـت.

مدیـر بهینه سـازی، نگهـداری و تعمیـرات معاونـت 
خدمـات شـهری شـهرداری اصفهـان از شناسـایی 
نقاطـی کـه کمبـود سـرویس های بهداشـتی وجـود 
دارد خبـر داد و گفـت: به صـورت هم زمـان دو اقـدام 
انجام می دهیـم؛ یکی تملـک زمین و احداث سـرویی 
بهداشـتی همان طـور کـه اشـاره کـردم در برنامـه 
شهرداری اسـت و دیگری اسـتفاده از ظرفیت مساجد، 
به طوری که با هیئت امنای مسـاجد هماهنگ شـده تا 
در صورت امـکان درهای سـرویس های بهداشـتی را 

برای اسـتفاده عموم باز بگذارند تا شـهروندان استفاده 
کنند، هزینه خدمات روزانه و تعمیرات را نیز شـهرداری 

انجـام می دهـد.
وی در مورد سـرویس های بهداشـتی سـیار نیز گفت: 
ایـن سـرویس های بهداشـتی سـال گذشـته توسـط 
سازمان زیباسازی طراحی و نصب شـد. در برخی جاها 
که زمین نیسـت مثل میدان آزادی و یا الزم نیست این 
حجـم از تأسیسـات احداث شـود از این سـرویس های 
اسـتفاده می شـود که تا االن هم خوب بوده و اگر احیانًا 
اشـکاالتی دارد باید برطرف شـود. برای سرویس های 
بهداشـتی سـیار تالش شـده از بهترین متریـال یعنی 

استیل اسـتفاده شود.
حسـینی با بیان اینکه هم زمان با نگهـداری و اقدامات 
روزمره اپلیکیشـنی آماده بهره برداری اسـت، گفت: در 
این اپلیکیشن مکان و فاصله سـرویس های بهداشتی 
برای شـهروندان و به ویژه گردشـگران مشخص است 

و در حال نهایی کردن این کار هسـتیم.
مدیـر بهینه سـازی، نگهـداری و تعمیـرات معاونـت 
خدمـات شـهری شـهرداری اصفهـان در خاتمـه 
خاطرنشـان کـرد: اگـر شـهروندان در مکانـی نیـاز به 
احـداث سـرویس بهداشـتی دارنـد و یـا شـکایتی از 
وضعیـت سـرویس های بهداشـتی دارنـد می توانند از 
طریق سـامانه ۱۳۷ اعـالم کنند و بالفاصله رسـیدگی 

می شـود.

مدیر بهینه سازی، نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

رواج پدیده سرقت از سرویس های بهداشتی شهر

رئیس کمیسیون بانوان کانون وکال اصفهان در آیین افتتاح کلینیک تخصصی 
حقوق خانواده که به همت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان و کانون وکالی 
دادگستری استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اهداف کانون وکال در 
آیین نامه، ارتقاء دانش حقوقی متناسب با فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در حوزه 

زنان و خانواده است.
مرضیه سرایان افزود: در همین راستا کمیسیون بانوان کانون وکال که همواره با 
سایر ارگان ها و نهادهای فعال در حوزه زنان ارتباط داشته به پیشنهاد امور بانوان 
استانداری، تفاهم نامه چهارجانبه با استانداری، شهرداری، دانشگاه آزاد اسالمی و 

کانون وکال منعقد کرد.
وی ادامه داد: یکی از مهم ترین مفاد این تفاهم نامه و اقدامات حقوقی آن، راه اندازی 
کلینیک تخصصی حقوق خانواده در دو مرکز است که یکی از مراکز در ساختمان 
دانشگاه آزاد و دیگری در مکانی که سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 

اصفهان در اختیار ما قرار می دهد، راه اندازی می شود.
رئیس کمیسیون بانوان کانون وکال دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه در 
این مرکز مشاوران، روانشناسان بالینی با هدف ارائه مشاوره منسجم و صحیح به 
زنان و خانواده ها تعامل خواهند داشت، گفت: همچنین کارگاه ها و جلسات آموزشی 

با هدف ارتقاء مهارت های زندگی با حضور خبرگان امر برگزار می شود.
ارائه آموزش حقوقی برای امورات روزمره به مردم، از رسالت های مهم کانون وکال

لیال رئیسی، رئیس کانون وکالی استان اصفهان نیز در این برنامه، با اشاره به فلسفه 
تشکیل ایجاد این کلینیک، گفت: اعتقاد وکال این است که کانون و دیگر نهادهای 
صنفی برای خدمت به مردم ایجاد شده اند و یکی از این حوزه های مهم فعالیت 

کانون، بحث حقوق عامه و خدمت به مردم است.
وی افزود: هر شهروند در هر موقعیت و جایگاهی باید از حقوق اولیه انسانی و 
شهروندی خود آگاه باشد و تا زمانی که شهروندان دانش حقوقی نداشته باشند، 

شاهد حاکمیت قانون در جامعه نخواهیم بود.
رئیسی با بیان اینکه اطالعات حقوقی شهروندان نقش مهمی در پیشگیری از 
مشکالت حقوقی در محاکم قضایی دارد، تاکید کرد: کسی می تواند به مردم 
اطالعات حقوقی خوب بدهد که خود مسلط باشد و در حال حاضر مراکز و مؤسسات 
حقوقی غیرمجاز بدون دانش کافی جلسات حقوق برگزار می کنند و با ارائه اطالعات 
نادرست به مردم مشکالت بسیاری ایجاد می کنند، به همین دلیل در جلسات متعدد 
به این رسیدیم که یکی از رسالت های مهم کانون وکال ارائه آموزش حقوقی برای 
امورات روزمره به مردم است، چرا که وکال یکی از بهترین گروه ها برای ارائه این 

خدمت هستند.
وی ادامه داد: در همین راستا تفاهم نامه چهارجانبه ای منعقد شد که در آن ارائه 
خدمات حقوقی تخصصی فعاًل در حوزه خانواده، که مهم ترین حوزه در مسائل 

حقوقی است ارائه شود.
همچنین محمد محمدی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان 
در این نشست ضمن تشکر از افتتاح کلینیک تخصصی حقوقی خانواده، گفت: 
انتظار می رود پس از ۶ ماه تا یک سال آمار و نتایج مهندسی از فعالیت و افتتاح سایر 

شعب ارائه شود.
وی با اشاره به لزوم توجه این کلینیک به افزایش دانش حقوقی زنان در هنگام ازدواج 
اشاره کرد و افزود: بسیاری از مشکالت به علت عدم اطالع زوجه از حقوق مالی خود 
در هنگام ازدواج و نکاح به وجود می آید که افزایش دانش حقوقی زنان و اطالع از 

حقوق مالی مهم است.

بــه همــت دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اصفهان 
)خوراســگان( و کانون وکای دادگســتری اســتان 
ــواده در  ــک تخصصــی حقوقی خان اصفهان، کلینی

ــد. ــان افتتاح ش اصفه

 ارتقاء دانش حقوقی
در حوزه زنان و خانواده 

آیین افتتاح کلینیک تخصصی حقوق خانواده 
برگزار شد:

گزارش

معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی 
اسـتانداری اصفهـان گفت: الزم اسـت 
همـه تمهیـدات الزم بـرای برگـزاری 
هرچه باشـکوه تر راهپیمایـی اربعین در 
سـال جـاری ماننـد تأمیـن اتوبـوس و 
ارائه آمـوزش و اطالع رسـانی از اکنون 

انجـام شـود.
به گزارش ایرنا، محمدرضـا جان نثاری 
در جلسـه سـتاد اربعیـن در اسـتانداری 
اصفهان، افزود: الزم اسـت مسـئوالن 
دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط از هـم 
اکنون با تهیه فهرسـت کامل از ناوگان 
حمـل و نقـل عمومـی و اتوبوس هـای 
موجـود در بخش های مختلف اسـتان 
ماننـد اداره هـا، کارخانه هـا و مراکـز 
نظامـی، برنامه ریـزی مناسـبی بـرای 
اسـتفاده از آنها جهت خدمت رسانی به 
زائران کربـال در راهپیمایـی روز اربعین 

داشـته باشند.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم برنامـه ریـزی 
به منظـور اسـتفاده از نـاوگان هوایـی 
بـرای عزیمـت زائـران بـه کشـور 
عـراق، اظهار داشـت: پیشـنهاد مـا این 
اسـت کـه در صـورت نیـاز بتـوان از 
هواپیماهـای بخـش نظامی نیـز برای 
این کار اسـتفاده کرد که این موضوع را 

پیگیـری می کنیـم.
جان نثـاری با اشـاره بـه اینکه درسـال 
گذشـته ایجـاد بـازار سـیاه بـرای بلیط 
هواپیمـا موجـب نارضایتی زائران شـد 
و حرکت زشـتی بود، اضافه کـرد: الزم 
اسـت بـرای پیشـگیری از بـروز چنین 
معضلـی از هـم اکنـون اقـدام کـرد تـا 
زمینـه سـوء اسـتفاده واسـطه گـران از 

بین بـرود.
وی همچنیـن با تاکیـد بر لـزوم اطالع 
رسـانی مناسـب دربـاره راهپیمایـی 

مختلـف  مسـائل  در  اربعیـن  روز 
ماننـد مذهبـی، فرهنگـی، بهداشـتی 
و واکسیناسـیون و برطـرف شـدن 
مشـکالت ارتباطـات و زیرسـاختی 
مخابـرات، گفـت: جمـع بندی مـا این 
اسـت که مرز مهران برای تردد زائرانی 
که از اصفهـان عازم عراق می شـوند در 
نظر گرفته شـود و امیدواریم مسووالن 
ایـن موضـوع را مـد نظـر قـرار دهنـد.

وی بـا بیـان اینکـه برخـی از افـراد و 
عاشـقان امام حسـین )ع( ممکن است 
بدلیـل هزینه هـا قـادر نباشـند کـه به 
راهپیمایـی اربعیـن بیاینـد، افـزود: بـه 
همین دلیل الزم اسـت کـه طرح هایی 
ماننـد »نـذر زائـر« اجرا شـود تـا بتوان 
تعـداد قابـل توجهـی از زائرانـی کـه 
مسـتضعف هسـتند و می خواهنـد کـه 
به این مراسـم برونـد را رهسـپار کربال 

کـرد.
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی 
اسـتانداری اصفهان بـا تاکید بـر اینکه 
راهپیمایی اربعین بایـد بصورت حرکت 
عظیـم و خیزشـی کـه همـه جهـان را 
مبهوت خـود کند، برگـزار شـود، اظهار 
داشت: در کنار کمیت، کیفیت برگزاری 
این مراسـم نیـز برای مـا اهمیـت دارد 
و بایـد بـه گونـه ای برنامه ریـزی شـود 
که عـالوه بـر کمیـت بـه کیفیـت نیز 

افـزوده شـود.
وی بـا بیـان اینکـه کمیته هـای سـتاد 
اربعیـن نبایـد منتظـر بماننـد و از هـم 
اکنـون بـرای برگـزاری هرچـه بهتر و 
باشـکوه تر راهپیمایـی اربعیـن برنامـه 
ریزی و اقدام کنند، اضافه کرد: مراسـم 
راهپیمایـی روز اربعیـن یکـی از نکاتی 
است که استکبار جهانی و صهیونیست 
نسـبت بـه آن احسـاس خطـر جـدی 

می کنـد و می خواهنـد چـراغ آن را 
خامـوش کننـد کـه مـا بـا برنامه ریزی 
و اقـدام درسـت نبایـد چنین اجـازه ای 

بـه آنهـا بدهیم.
جان نثـاری با اشـاره بـه اینکه مراسـم 
راهپیمایـی روز اربعیـن بسـیار مهـم 
اسـت، گفت: بر محتـوا و بهره بـرداری 
معنـوی هرچـه بیشـتر از ایـن مراسـم 

تاکیـد می شـود.
مدیرکل حـج و زیارت اسـتان اصفهان 
نیز در این جلسـه با اشـاره بـه اینکه در 
سـال ۹۸ حـدود ۲۷۴ هـزار نفـر بـرای 
شـرکت در راهپیمایی اربعین در سامانه 
سـماح ثبـت نـام کردنـد، گفـت: برای 
۲۶۸ هـزار و ۹۹۶ نفر آنهـا روادید صادر 

شـد.
علیرضـا صادقـی بـا تاکیـد بـر لـزوم 
برنامه ریـزی بـرای برگـزاری هرچـه 

بهتـر راهپیمایـی اربعین، خاطرنشـان 
کـرد: پارسـال بـه دلیـل بـازار سـیاه 
فـروش بلیـط هوایـی، برخی بلیـط ها 
تا قیمت ۱۰ میلیون تومـان برای نجف 
و بغداد هـم وجود داشـت و الزم اسـت 
امسـال با برنامه ریـزی و اقدام مناسـب 
و به موقـع از چنیـن اتفاقی پیشـگیری 

شـود.
همچنیـن معـاون حمـل و نقـل اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
اصفهـان در ایـن جلسـه تاکید کـرد: با 
توجه به پیش بینی افزایـش قابل توجه 
زائران در راهپیمایی اربعین امسـال اگر 
همه ظرفیت نـاوگان جاده ای اسـتان را 
برای اعـزام زائران بـه کار گیریم باز هم 
پاسـخگو نخواهد بود و بایـد از ظرفیت 

سـایر بخش هـا اسـتفاده کنیم.
محمدعلـی صلواتی بـا بیـان اینکه در 

دوران کرونـا با کاهـش جدی نـاوگان 
حمـل و نقـل عمومـی و راننـده مواجه 
شـدیم، افـزود: حتـی در این ۲ سـال با 
عدم تولید جـدی ناوگان مواجـه بودیم 
به طـوری کـه پارسـال ظرفیـت کل 
تولید اتوبوس در کشـور ۲۵ دستگاه بود 

و وارداتـی هم نداشـتیم.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکـه در 
برگشـت زائران از عراق احتمـال ایجاد 
ازدحام وجـود دارد، الزم اسـت از اکنون 
تمهیدات الزم برای تأمیـن اتوبوس به 

تعـداد کافـی انجام شـود.
در ایـن جلسـه بـر آمادگـی نـاوگان 
هوایـی بـرای انتقـال زائـران، تأمیـن 
آب بهداشـتی کافی در مراسـم و اتخاذ 
تمهیـدات الزم بـا توجـه بـه گرمـای 
هـوای عراق جهـت خدمت رسـانی به 

زائـران تاکید شـد.

اتخاذ تمهیدات الزم برای برگزاری باشکوه تر راهپیمایی اربعین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در جلسه ستاد اربعین خواستار شد:
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کارشناس ایمنی جاده های راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: 
ایمن سازی دو محور پایلوت کنترل سرعت اصفهان ۵ میلیارد اعتبار می خواهد.

سید مجتبی معین الدینی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح 
ایمنی و کنترل سرعت در دو محور اصفهان از ۲۶ شهریور سال ۱۴۰۰ آغاز شده 
است، اظهار داشت: این طرح در دو محور اصفهان - دلیجان و داران - نجف 

آباد در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه برای ایمن سازی این دو محور مهندسی راه و اعمال مقررات در 
دستور کار است، اضافه کرد: در بخش مهندسی راه آرام سازی و ایمن سازی دو 

محور پایلوت را در دستور کار قرار دادیم.
کارشناس ایمنی جاده های راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان 
افزود: برای این امر ساماندهی عالئم و نصب تجهیزات در محورهای پایلوت 
مانند داران به سمت نجف آباد انجام شد باید توجه داشت که در این محور هفت 
روستا وجود دارد و از این رو ایمنی برای حفظ جان ساکنان امری ضروری است.

وی با بیان اینکه در برهه ای از زمان پروژه مدیریت سرعت به سمت کاهش 
سرعت حرکت کرد اما با توجه به اینکه طبق قوانین کشور مجاز نیستیم سرعت را 
از ۱۱۰ کیلومتر کاهش دهیم باید به سمت آگاهی کاربران جاده ای برویم، اضافه 

کرد: باید توجه داشت که هنوز مصوبه ای برای کاهش سرعت های در پروژه 
مدیریت سرعت نداریم و از این رو دیگر فاکتورها را مورد توجه قرار می دهیم.

معین الدینی با بیان اینکه اعمال مقررات و مهندسی راه در بخش ایمنی را در 
دستور کار داریم، ادامه داد: اصالح هندسی راه ها و نصب تجهیزات ایمنی در 
دستور کار است که برای تحقق این امر بالغ بر ۵ میلیارد تومان اعتبار تنها برای 

دو محور پایلوت نیاز داریم.
وی با بیان اینکه برای استقرار پلیس در ۳۲ نقطه در این دو محور نیز برنامه داریم، 

ادامه داد: تاکنون این طرح در هشت نقطه اجرایی شده است.

ایمن سازی ۲ محور پایلوت 
کنترل سرعت اصفهان ۵ 
میلیارد اعتبار می خواهد

کارشناس ایمنی جاده های راهداری استان اصفهان:

خبر روز
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مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان از اخذ سند حدود ۱۲ هزار هکتار برای بستر رودخانه 

زاینده رود در استان اصفهان خبر داد.
احمدرضا صادقی با اعالم این خبر، اظهار کرد: شرکت آب 
منطقه ای از حدود چهار سال پیش برای گرفتن سند رودخانه 
اقدام کرد که با اهتمام همکاران بخش حقوقی و دفتر 

مهندسی رودخانه ها و سواحل، سند بستر رودخانه زاینده رود در 
شهرستان های اصفهان، مبارکه، فالورجان، فریدن، چادگان، 
لنجان، خمینی شهر و ورزنه مجموعاً به مساحت بی سابقه ۱۱۸۹۵ 

هکتار صادر شد.
وی افزود: شرکت آب منطقه ای اصفهان موفق به اخذ ۱۶ جلد سند 

مالکیت اراضی رودخانه زاینده رود شده است.
به گزارش ایسنا، صادقی با اشاره به اینکه برای اخذ سند بستر 
رودخانه زاینده رود در واحدهای ثبتی جنوب، شرق و مرکز اقدامات 
الزم صورت گرفته است، افزود: سند بستر رودخانه زاینده رود در 
ساحل سمت راست به مساحت ۲۳۹.۱۴ حد فاصل بند آبشار تا 
نیروگاه اسالم آباد در بهار ۱۴۰۰ صادر و اخذ و همچنین اسفند 
ماه سال گذشته، سند بستر رودخانه زاینده رود در ساحل چپ 
از محدوده باغ گل ها تا پل دنارت به مساحت ۱۰۵.۵ هکتار در 
محدوده واحد ثبتی شرق به نام شرکت آب منطقه ای اصفهان 

صادر شد.
 مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای 

اصفهان با بیان اینکه اخذ سند رودخانه زاینده رود در واحد ثبتی 
مرکز، در دو بخش یک و چهار از دیگر اقدامات شرکت آب 
منطقه ای بوده است، اضافه کرد: سند بستر رودخانه زاینده رود 
در بخش یک واحد ثبتی مرکز حد فاصل پل مارنان تا پل جویی 
به مساحت ۳۰.۶۷ هکتار واقع در ساحل چپ زاینده رود و بخش 
چهار واحد ثبتی مرکز حد فاصل پل جویی تا باغ گل ها به مساحت 
۱۷.۹۸ هکتار واقع در ساحل چپ رودخانه در فروردین ماه سال 

۱۴۰۱ اخذ شد.
صادقی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای در تالش برای اخذ سند 
بستر رودخانه زاینده رود در واحد ثبتی غرب از نیروگاه اسالم آباد 
تا پل شیری است، اظهار کرد: هم اکنون نزدیک به ۷۰ درصد از 
بستر رودخانه زاینده رود در محدوده شهر اصفهان دارای سند است.

به گفته مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب 
منطقه ای اصفهان با اخذ سند برای رودخانه زاینده رود از دست 
اندازی ها به حریم و بستر این رودخانه جلوگیری و تصرفات 

محدود می شود.

 مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان: 
سند ۱۲ هزار هکتار از رودخانه زاینده رود صادر شد
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شهرستان

Isfahan News

کاشان  اُتیسم  خیریه  مؤسسه  مدیرعامل 
آموزش  و  استعدادها  کشف  با  گفت: 
زندگی  اجتماعی،  و  فردی  مهارت های 
کودکان اُتیسم را می توانیم متحول سازیم 
با تمام  تعامل  نیازمند مشارکت و  بنابراین 
آگاهی  تا  هستیم  مسئول  دستگاه های 
افزایش  اختالل  این  به  نسبت  شهروندان 

پیدا کند.
مریم خیامی پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: اُتیسم نوعی اختالل رشدی است که 
عالئم آن تا پیش از سه سالگی بروز می کند 
با  اما  است،  ناشناخته  آن  اصلی  علت  و 
شناسایی و درمان به موقع می توان تأثیر به 
و  گذاشت  اتیسم  عالئم  کنترل  بر  سزایی 

کودک را به زندگی عادی برگرداند.
وی افزود: مبتالیان به اختالل اُتیسم، غالبًا 
عاطفی  ارتباط  ایجاد  و  ارتباط  برقراری  در 
روبرو  مشکالتی  با  دیگران  با  اجتماعی  و 
هستند که بیشتر موارد اختالل می تواند به 
طور قابل توجهی تا سن دو سالگی رصد 
شود و نیاز به تشخیص و اقدام اولیه، یکی از 

دالیل اصلی موفقیت در درمان است.
کاشان،  اُتیسم  خیریه  مؤسسه  مدیرعامل 
اطالعات  است  ممکن  بچه ها  این  افزود: 
از  متفاوت  را  نور  و  بو  صدا،  مانند  حسی 
زمینه ساز  شاید  که  کنند  پردازش  دیگران 
برخی از عالئم و به هم ریختگی رفتاری 
تا مرز خودزنی  باشد، به طوری که  آنها  در 
وگریه های مدام و بی قراری های شبانه پیش 
بسیاری  دچار مشکالت  را  خانواده  و  رفته 
بکند ولی با آموزش و توانبخشی می توان 

از بروز این بحران جلوگیری کرد.
با  بار  اولین  برای  کرد:  تصریح  خیامی پور 
به  نسبت  سازمان ها  رویکرد  تغییر  هدف 
اُتیسم و تخصصی کردن فعالیت ها در این 
حوزه، با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان کارگاه آموزش مراقبان 
و  پایگاه های سالمت  بهداشت  و  سالمت 

پایش رشد از ۲۸ تا ۳۱ خرداد برگزار شد.
وی تأکید کرد: آشنایی مراقبان سالمت و 
تشخیص  و  سالمت  پایگاه های  بهداشت 
زودهنگام و ارجاع به موقع به مراکز آموزشی 
و توانبخشی تخصصی و مداخالت به هنگام 
برای این طیف از کودکان، می تواند زندگی 

آنها را در مسیر درست قرار بدهد.
اُتیسم  خیریه  موسسه  افزود:  خیامی پور 
شهر  غیردولتی  تشکل  اولین  کاشان، 
است  اُتیسم  طیف  اختالالت  ویژه  کاشان 
که در جهت افزایش دانش و آگاهی جامعه 
توانمندسازی والدین، افزایش کیفیت زندگی، 
افزایش مهارت و استقالل مبتالیان اتیسم 

در قالب خیریه از سال ۹۳ فعالیت می کند.
کاشان  اتیسم  خیریه  مؤسسه  مدیرعامل 
گفت: مرکز تخصصی، آموزشی و توانبخشی 
درمانی  کار  ارائه خدمات  با  امید«  »سرای 
ذهنی، کاردرمانی جسمی - حرکتی، گفتار 
درمان، بازی درمانی، هنر درمانی، برگزاری 
دوره های تربیت مربی، تست های غربالگری 
با  رایگان  به صورت  ارزیابی  و  سنجش  و 
آموزش همراه با تکنیک های مطرح آموزش 
طیف  کودکان  شناختی  ذهنی،  و  رفتاری 
اتیسم و آماده سازی آنها برای ورود به مدرسه 

به صورت روزانه مشغول به فعالیت می کند.

مدیرعامل مؤسسه خیریه اُتیسم کاشان:

کشف استعدادهای کودکان 
اُتیسم، نیازمند تعامل با تمام 

دستگاه ها است

خبر اول
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید شفافیتی که در اثر اجرای 
قانون پایانه های فروشگاهی ایجاد خواهد شد، به اقتصاد کشور با جلوگیری 
از موضوعاتی مانند فرارهای مالیاتی، قاچاق، احتکار و فروش خارج از شبکه، 
کمک می کند. مهدی طغیانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گفت: شفافیتی که  درباره قانون 
در اثر اجرای این قانون ایجاد خواهد شد، به اقتصاد کشور با جلوگیری از 
فرارهای مالیاتی، قاچاق، احتکار، فروش خارج از شبکه و... کمک می کند 
در واقع تمامی داد و ستدهای کشور شفاف و در کارپوشه یا پروفایل مؤدی 

ثبت خواهد شد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را قانونی استراتژیک و راهبردی برای 
اقتصاد کشور دانست و افزود: این سامانه باید اردیبهشت سال گذشته شروع 
به کار می کرد که اکنون قرار است در تیرماه راه اندازی شود. وی با بیان اینکه 
مسئوالن مربوطه توضیحاتی درباره فعالیت های انجام گرفته در این حوزه 
ارائه کردند، اضافه کرد: هرچند این اقدامات دلگرم کننده است اما تا زمانیکه 
این سامانه شروع به فعالیت نکند ما پیگیر اجرای قانون هستیم. این نماینده 
مردم در مجلس یازهم ادامه داد: از آنجا که قانون پایانه های فروشگاهی و 

سامانه مؤدیان، قانونی راهبردی است، بر بهره برداری هرچه سریعتر آن تاکید 
داریم البته باید به این نکته نیز توجه شود که این قانون به معنای مالیات گیری 

جدید نیست بلکه سامانه ای است که اطالعات مالی را شفاف می کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون در 
قیمت ها اثرگذار است؟ تصریح کرد: از آنجا که با این سامانه با ایجاد شفافیت 
از گرانفروشی جلوگیری می شود، می توان آن را تاثیرگذار در شفافیت قیمت ها 
نیز دانست، زیرا این سامانه پایه ای برای جمع آوری داده است و قیمت کاال 

هنگام خرید و فروش مشخص می شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
عنوان کرد:

قانون پایانه های 
فروشگاهی از فرار 

مالیاتی و قاچاق 
جلوگیری می کند

گزارش تصویری

شرقی  جنوب  کیلومتری   ۷۲ در  برزک  شهر  توابع  از  آذران  روستای 
شهرستان کاشان واقع شده است.

این روستا در منطقه ای کوهستانی و متصل به کوه های کرکس در ارتفاع 
۲۷۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است. گل محمدی روستای آذران از 
عطر و بوی خاصی برخوردار است و به علت سردی هوای این منطقه گل 
محمدی این روستا دیرتر از جاهای دیگر به ثمر نشسته و برداشت می شود.
پژمان گنجی پور

برای  پیشنهادی  اعتبار  فرمانداری هرند گفت:  سرپرست موقت 
پروژه های شهرستان هرند ۲۰۰ میلیارد تومان است، اما چون هنوز 
مصوبات سفر از سوی دولت ابالغ نشده نمی توانیم بگوییم چند 

درصد از این اعتبار مورد تأیید قرار گرفته است.
مصوبات  مهم ترین  درباره  ایسنا  با  گفت وگو  در  فروزنده  فرهاد 
سفر نماینده دولت به شهرستان هرند، اظهار کرد: در سفر اخیر 
رئیس جمهور به استان اصفهان و نماینده ویژه ایشان به شهرستان 
با  مطالبات  این  که  دادیم  ارائه  را  پیشنهادی  پروژه   ۴۵ هرند 
بود.  شده  انجام  الزم  مالحظات  و  مطرح  استانداری  هماهنگی 
به جز شهرداری ها و دهیاری ها، برای ۱۲ دستگاه اجرایی پروژه 
سعی  که  بود  نیمه تمامی  پروژه های  بر  تمرکز  و  شد  پیش بینی 
می شود بیشتر این پروژه ها تا پایان امسال به بهره برداری برسد یا به 
مرحله بهره برداری نزدیک شوند. وی با بیان اینکه طبق فرمایشات 
پروژه های  روی  ما  بیشتر  تمرکز  رهبری  معظم  مقام  نوروزی 
دانش بنیان بود، افزود: اشتغال زنان روستایی جز طرح هایی بود که 

در سفر نماینده دولت به هرند آن را مطرح کردیم. یکی دیگر از 
مطالبات شهرستان پروژه بیابان زدایی بود و با توجه به اینکه بیشتر 
جمعیت این شهرستان را روستائیان تشکیل می دهند تهیه و اجرای 

طرح های هادی روستایی باید در اولویت باشد.
سرپرست موقت فرمانداری هرند، تصریح کرد: تجهیز کارگاه های 
خاصی  اهمیت  از  شهرستان  اشتغالزایی  برای  حرفه ای  و  فنی 
برخوردار است. بازآفرینی بافت های با ارزش روستایی، تکمیل دو 
مدرسه نیمه کاره، پیش بینی یادمان شهدای شهر اژیه برای بنیاد 
حفظ آثار و تکمیل کانال های آبیاری و لوله گذاری برای اراضی 

کشاورزی را در این سفر مورد توجه ویژه قرار دادیم.
فروزنده ادامه داد: در کنار این موارد پیش بینی کردیم تا میراث 
فرهنگی در راستای ساماندهی اماکن میراثی و فرهنگی و مرمت 
این آثار اقداماتی را انجام دهند. وی با بیان اینکه هنوز مصوبات 
این سفر از سوی دولت به شهرستان ابالغ نشده است، گفت: اعتبار 
پیشنهادی ما برای این پروژه ها ۲۰۰ میلیارد تومان است، اما چون 

هنوز این مصوبات ابالغ نشده نمی توانیم بگوییم چند درصد از این 
اعتبار مورد تأیید قرار گرفته است.

سرپرست موقت فرمانداری هرند، خاطرنشان کرد: مهم ترین مطالبه 
شهرستان مربوط به بخش کشاورزی و اشتغالزایی است به طوری 
که تکمیل کانال های آبیاری کشاورزی، اشتغال زنان روستایی، 
تجهیز کارگاه های فنی و حرفه ای و رفع نقاط حادثه خیز در اولویت 
قرار دارد. فروزنده اظهار کرد: با توجه به دستورات ویژه ای که در 
حاشیه سفر توانستیم از نماینده دولت بگیریم پیش بینی می کنیم 
بیشتر از موارد ذکر شده با استانداری بتوانیم مصوبه داشته باشیم. 
قرار بر این بود که وزیر کشور به شهرستان هرند سفر کند که به 
دالیلی این سفر لغو شد. به همین دلیل قاضی زاده هاشمی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید به هرند سفر کرد و قول پیگیری 
مطالبات به شکل جدی را دادند. دیدار چهره به چهره با مردم در 
این سفر انجام شد که مردم انقالبی هرند استقبال بسیار خوبی از 

نماینده دولت داشتند.

فرمانـدار شهرسـتان دهاقـان گفـت: مبلغـی بالـغ بـر ۲۲۰ میلیـارد تومـان، از 
مصوبـات سـفر وزیـر ارشـاد بـه شهرسـتان دهاقـان اسـت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمشـیدیان در نشسـت خبری با اصحاب رسـانه 
اظهـار داشـت: بـرای سـفر رئیـس جمهور بـه اسـتان از دو مـاه قبـل مقدماتی 
فراهـم شـد و تیم همـراه رئیس جمهور به دنبال آن بودند که در سـطح اسـتان 
و شهرسـتان ها پروژه هایـی که پیشـرفت فیزیکی آنان بیش از ۵۰ درصد اسـت 

را به اتمام برسـانند.
وی افـزود: بنابـر جمـع بندی انجام شـده درباره پروژه های شهرسـتان و با توجه 
بـه پیگیری هـا نماینـده مجلـس، فرمانـدار و سـایر مسـئوالن، در نهایت مبلغی 

بالـغ بـر ۲۲۰ میلیـارد تومـان برای دهاقان در این سـفر مصوب شـد.
فرمانـدار شهرسـتان دهاقـان تصریـح کرد: بیشـترین رقم مصوبات شهرسـتان 
بـرای جهـاد کشـاورزی رقم خـورد کـه حوزه های مختلـف از جملـه تأمین آب 
شـرب، کمک به احیای مراتع، ترویج و توانمندسـازی تشـکل ها، تکمیل انتقال 
آب بـا لولـه، حفاظت و پایش مراتع، تکمیل سـامانه های نوپـای آبیاری، تکمیل 
کانال هـای آبیـاری و مرمـت و بازسـازی قنوات و سـایر فعالیت هـای مربوطه را 

در بـر دارد و در مجمـوع ۸۰ میلیـارد تومـان را به خـود اختصاص داد.
وی اداره آبفـا را دومیـن حوزه جذب اعتبار دانسـت و تصریح کرد: همچنین اداره 
آبفـای شهرسـتان دومیـن حوزه ای اسـت کـه بیشـترین اعتبار را بـرای تکمیل 
پروژه هـای ناتمـام آب رسـانی بـه اختصـاص داد، در ادامه راهداری هـم با توجه 
بـه وضعیـت نامسـاعد راه های شهرسـتان اعتبـار بعـدی را جذب نمـود و ایمن 

سـازی روسـتاهای در خطـر سـیالب نیز بودجه جـذب کرد.
جمشـیدیان عنـوان کـرد: همچنیـن اداره کل فنـی حرفـه ای و اداره کار و رفـاه 
اجتماعـی هـم اعتبـارات خوبـی در نظـر گرفته شـد کـه البتـه باید بـا پیگیری 

مسـتمر موفـق به جـذب آن شـویم.
وی گفـت: بنیـاد مسـکن برای اجرای طرح هادی روسـتایی، صدا و سـیما برای 
جایگزینـی و پیشـرفته سـازی تجهیـزات دیجیتـال، و کمیتـه امداد بـرای اقدام 
جهت سـاخت ۱۰ مسـکن ویژه زنان مددجو، اعتبارات مناسـبی را جذب نمودند.

فرمانـدار شهرسـتان دهاقان اظهار کرد: جمعیت هالل احمر شهرسـتان دهاقان 
هـم در راسـتای نیازهـای مدنظـر خـود از جمله تکمیل سـاختمان پایـگاه امداد 
و نجـات، تکمیـل طرح های مخابراتی بیسـیم های دیجیتـال و خرید تجهیزات 

نجـات در آوار، کوهسـتان و جـاده، اعتبار مـورد نظر را به خـود اختصاص داد.
وی بـا اشـاره بـه جـذب اعتبارات اسـتانی اذعان کـرد: با توجه به گـزارش مدیر 
آمـوزش و پرورش درباره سـاخت، تکمیل و بازسـازی مدارس شهرسـتان پیگیر 
جـذب اعتبـار از اعتبارات اسـتان هم هسـتیم، همچنیـن در حوزه راهـداری هم 

اعتبـارات دیگـری همچنان جذب خواهد شـد.
فرماندار شهرسـتان دهاقان تسـهیالت اشـتغال زایی را بسـیار مؤثر و چاره سـاز 
دانسـت و اذعـان کـرد: اتفاقـات خوبی در راسـتای تسـهیالت رقم خـورد که بر 
اسـاس آن بـه کمیتـه امـداد ذیل تبصـره ۱۶ اجازه داده شـد تا چهار برابر سـال 
قبـل تسـهیالت اشـتغال زایی را مدنظر قرار دهند تـا مددجویـان از وام کم بهره 

و بـا تنفس برخوردار شـوند.
وی خاطرنشـان کرد: خوشـبختانه مرمت و بازسـازی سـالن سـینمای دهاقان از 
هفته آینده آغاز و از ما خواسـتار برآورد هزینه شـده اند و همچنین از هفته آینده 

نخسـتین اتفاقات را در حوزه راه مشـاهده خواهد شـد.
جمشـیدیان گفـت: در راسـتای نتیجه بخش بـودن و رصد امور، کارشناسـی در 
فرمانـداری مسـتقر می شـود تـا پیگیـر جـذب اعتبارات باشـد و عالوه بر سـهم 

شهرسـتان بودجه هـای شـناور را هم به سـمت شهرسـتان جـذب کند.

فرماندار نطنز گفت: در سفر رئیس سازمان انرژی اتمی به شهرستان نطنز به طور 
دقیق مطالبات و مشکالت مختلف بیان شد که مصوبات خوبی را برای شهرستان 

به همراه داشت.
محمد عباس ظریفی در گفت وگو با ایسنا درباره مصوبات سفر نماینده دولت و 
رئیس سازمان انرژی اتمی به شهرستان نطنز، اظهار کرد: با توجه به حجم و تنوع 
بسیار زیاد مشکالت شهرستان نطنز، طبیعی بود که تمام مشکالت را نتوانیم مطرح 
و در فهرست مصوبات پیشنهادی بگنجانیم، اما با پیگیری زیاد و حمایت مدیریت 
ارشد استان، توانستیم برای مشکالت اصلی مصوبات مهمی را اخذ کنیم. مصوبات 
پیشنهادی، چند مرحله در تهران تعدیل و برخی هم حذف شد که البته با توجه به 

وضعیت مالی دولت طبیعی هم بود.
نگاه  بود  شده  سعی  که  مطالبات  اولویت بندی  با  و  اساس  این  بر  افزود:  وی 
عادالنه ای به تمام مسائل و مشکالت داشته باشیم مصوبات خوبی در این سفر 
برای شهرستان نطنز داشتیم. اجرای بهسازی بافت با ارزِش روستایی، بازآفرینی 
بافت ناکارآمد روستایی، ایمن سازی روستاهای در خطر، تکمیل پل و کانال هدایت 
اطالعات،  و  ارتباطات  فناوری  گسترش  مخابراتی،  طرح های  تکمیل  سیالب، 
تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زار و اجرای عملیات آب و خاک، اصالح و حذف 
جایگزینی باغات، تأمین زیرساخت های مزارع خورشیدی، ساماندهی گلزار شهدای 
شهرستان، پیگیری دوبانده شدن جاده نطنز به سایت هسته ای، بهسازی و تکمیل 
زیرساخت های گردشگری امام زاده آقاعلی عباس )ع( و ساخت غسالخانه برای 
شهرهای نطنز و بادرود از جمله مصوبات سفر نماینده دولت به این شهرستان بود.

فرماندار نطنز تصریح کرد: همچنین بهسازی و تکمیل کشتارگاه دام شهرستان، 
تأمین  شهرستان،  روستاهای  از  تعدادی  و  شهری  شرب  آب  مخزن  احداث 
تعریض محورهای  و  تکمیل  ورودی ها،  روشنایی  تأمین  راهداری،  ماشین آالت 
بیمارستان ها،  معضالت  رفع  روستایی،  محورهای  تعریض  شهری،  مواصالتی 
تکمیل کادر درمان، اختصاص اعتبار برای بهسازی و آسفالت راه های اصلی و 
روستایی و رفع نقاط حادثه خیز، کیفیت و کمیت آب شرب، اجرای طرح های هادی 
روستایی، مرمت و بهسازی قنوات، توسعه آبیاری نوین، لوله گذاری آب کشاورزی، 
احداث استخر ذخیره آب، تجهیز مراکز فنی و حرفه ای، تکمیل مدارس نیمه تمام، 
تجهیز پایگاه های هالل احمر، تکمیل و تجهیز پایگاه های آتش نشانی، تکمیل 
سالن های ورزشی، مبارزه با بیابان زایی و حفظ مراتع و مرمت آثار تاریخی شهرستان 

از دیگر مصوبات این سفر بود.
ظریفی خاطرنشان کرد: تقریباً ۷۰ درصد این مصوبات قطعی است و مابقی در 
فهرست درخواست هایی است که به نماینده رئیس جمهور داده شد تا در فهرست 
مصوبات قرار گیرد و یا با نگاه مثبتی پیگیری شود. در ضمن عنوان کردن مصوبات 

به معنی آغاز پروژه از فردا صبح نیست.

سرپرست موقت فرمانداری هرند خبر داد:

پیش بینی ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه های هرند
فرماندار نطنز:

مصوبات سفررئیس سازمان انرژی اتمی 
به شهرستان

فرماندار دهاقان خبر داد؛

تخصیص ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های ناتمام
فرماندار نائین گفت: در سفر وزیر ارتباطات و مدیرعامل 
خوبی  مصوبات  نائین  شهرستان  به  گاز  ملی  شرکت 
داشتیم و اعتبارات خوبی برای تحقق مطالبات شهرستان 

تخصیص یافت.
محسن فیروزی در گفت وگو با ایسنا درباره مهم ترین 
مصوبات سفر نماینده دولت به شهرستان نائین، اظهار 
کرد: از دو ماه قبل در حوزه پیگیری مصوبات تالش 
مطالبات  و  شناسایی  را  نیمه تمام  پروژه های  کردیم 
مردمی را رصد کنیم که در همین راستا جلسات متعددی 
را در استانداری برگزار کردیم که نهایتاً در حوزه های 
راهداری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، کشاورزی، 
بهداشت و درمان، برق، میراث فرهنگی، بنیاد شهید، 
فنی و حرفه ای، فرهنگ و ارشاد و کتابخانه ها مطالبات و 

پروژه های نیمه تمام شناسایی و احصا شد.
وی با بیان اینکه اعتبارات خوبی در سفر نماینده دولت به 
شهرستان نائین برای رفع این مشکالت در نظر گرفته 
شد، افزود: از مهم ترین مصوبات این سفر تخصیص ۸۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیمارستان افضلیان 
نائین بود. همچنین در حوزه تکمیل راه انارک به چوپانان 
و روکش آسفالت شهری و بین شهری اعتبارات خوبی 

تخصیص یافت.
بخش  در  مردم  مطالبه  اینکه  بیان  با  نائین  فرماندار 
گفت:  گرفت،  قرار  توجه  مورد  سفر  این  در  فرهنگی 

برای تکمیل کتابخانه و مجموعه فرهنگی نائین اعتبار 
بسیار خوبی تخصیص یافت. نائین با ۱۰۲ هکتار بافت 
تاریخی و دارا بودن آثار تاریخی ارزشمند نیاز به تأمین 
اعتبار برای بازسازی این آثار تاریخی دارد که در این سفر 
مشخصاً اعتبار خوبی برای این منظور تخصیص یافت.

فیروزی تصریح کرد: در مجموع مصوبات این سفر و 
اعتبارات تخصیصی موجب ایجاد شور و نشاط در میان 
مردم شد و شهروندان از سفر نماینده دولت و نتایج آن 
رضایت داشتند. در این سفر، نائین میزبان وزیر ارتباطات 
مدیرعامل  و  نفت  وزیر  معاون  و  اطالعات  فناوری  و 
شرکت ملی گاز بود. سه مطالبه در حوزه گاز داشتیم که 
یکی از این مطالبات گاز رسانی به مجموعه مرغداری ها 
در محمدیه بود که با موافقت معاون وزیر روبرو شد. 
همچنین گاز رسانی به ایستگاه امنیت بازرسی شهید 

شرافت با موافقت ایشان همراه بود.
وی ادامه داد: گاز رسانی پایدار به شهر انارک و چوپانان 
و در نهایت به خور و بیابانک مطرح شد که قول های 
خوبی در این زمینه داده شد. نماینده دولت و شرکت ملی 
گاز بازدیدهای خوبی از شهرک های صنعتی به منظور 
تکمیل پروژه های صنعتی باالی ۶۰ درصد پیشرفت 
باره صادر  این  در  خوبی  دستورات  و  داشتند  فیزیکی 
شد. همچنین در این سفر دیداری با نماینده اتحادیه 

مرغداران گوشتی و تخم گذار انجام شد.

فرماندار نائین خبر داد:

مصوبات سفر نماینده دولت به شهرستان

برداشت گل محمدی در روستای 
آذران کاشان
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As stated by the gover-
nor-general of Semnan prov-
ince, 150 hectares of lands are 
under greenhouse cultivation 
in this province.
“We are trying to develop 
greenhouses in the prov-
ince and boost productivity 
through them”, Moham-
madreza Hashemi noted.
“We will have the most co-

operation with the farmers in 
this due”, he also stressed, 
adding that supporting Agri-
culture Development Fund of 
the province is on the agenda.
In recent years, the water cri-
sis has caused serious chal-
lenges in Iran’s agriculture 
sector.
To solve this problem, several 
solutions, including the imple-

mentation of pressurized irri-
gation project and greenhouse 
cultivation, have been empha-
sized by experts and officials 
in this sector.
Iranian Agriculture Ministry’s 
Greenhouse Development 
Program is one of the priority 
projects of this ministry which 
aims at increasing productiv-
ity, efficiency, and water con-

sumption management in the 
agriculture sector.
The program was approved in 
the Iranian calendar year 1395 
(ended on March 20, 2017) 
under the framework of the 
National Resilient Economy 
Plan.
The development of the coun-
try’s agricultural parks and 
greenhouses not only is going 
to create new job opportu-
nities but also increases the 
country’s non-oil exports and 
helps preserve the environ-
ment and the national water 
and soil resources.
In last August, Darioush Sa-
lempour, the director of the 
Agriculture Ministry’s Green-
house Development Program, 
had mentioned the ministry’s 
plans for the modernization 
and renovation of the coun-
try’s traditional and old green-
houses, saying: “Our plan in 
the 10-year horizon is to im-
prove and renovate more than 
5,000 traditional, wooden and 
worn-out greenhouses across 
the country.”
“We have planned to renovate 
about 650 to 700 hectares 
of traditional and worn-out 
greenhouses each year,” he 
added.
Due to the growing need of 
the market for flowers and 
ornamental plants, as well 
as off-season vegetables and 
summer crops, greenhouse 
cultivation has become one of 

the most profitable agricultur-
al sectors today.
Cultivation in the controlled 
space of the greenhouse will 
have an average of 10 times 
higher yield per unit area than 
outdoor cultivation due to 
suitable environmental con-
ditions.
Significant reduction in wa-
ter consumption in modern 
greenhouses is in fact the ma-
jor advantage of greenhouse 
cultivation.
In greenhouse cultivation, due 
to the closed environment, 
water loss through various 
evaporation ways is greatly 
reduced. Also, through mech-
anized irrigation methods 
such as irrigation canvas and 
irrigation tape, water con-
sumption is minimized.
Increased control over pests, 
weeds and diseases is the 
other advantage of green-
house cultivation.
In greenhouse cultivation, due 
to accurate monitoring and 
control of pests and diseases, 
especially the use of biological 
control methods and a sharp 
reduction in the use of chem-
ical pesticides, we will see an 
increase in product quality, 
that will lead to the popularity 
of the product in the market 
and increase export capability.
As a result, along with pre-
serving the soil and environ-
ment, we will see good foreign 
currency income.

150 hectares under greenhouse cultivation in Semnan province

Iran leading the 
world in protected ar-
eas growth
Statistics show that the growth rate 
of protected areas in Iran is high-
er than in many countries so the 
number of protected sites in Iran 
has risen about 37 times compared 
with 26 times on average in the 
world from 1962 to 2018.
To preserve the existing biodiversity 
over the wide geographic expanse 
of Iran, four types of areas have 
been designated for preservation 
and protection, including, national 
parks, wildlife refuges, protected 
areas, and natural national mon-
uments. In 1997, the Department 
of Environment (DOE) held super-
vision over 7,563,983 hectares of 
such areas.
Currently, 30 national parks, 170 
protected areas, 45 wildlife refug-
es, and 37 national natural monu-
ments, measuring about 19 million 
hectares in the area are in the coun-
try.
According to the latest studies, 
about 1,300 species of vertebrates, 
including mammals, birds, reptiles, 
amphibians, and aquatic fish, about 
30,000 species of invertebrates, 
and 8,000 species of plants have 
been identified in the country.
Following the formation of the In-
ternational Union for Conservation 
of Nature (IUCN), various world-
class meetings were held between 
scientists, and new parks with new 
management emerged in different 
countries. In Iran, too, the issue 
of protection of hunting grounds 
changed to a more general issue, 
so in 1956, the Hunting Club of Iran 
was formed.
Later, it developed into an organiza-
tion overseeing hunting and fishing 
activities in the country. In 1971 
the organization changed its name 
to its current one and notably has 
hosted the Ramsar Convention on 
Wetlands of International Impor-
tance in the city of Ramsar in the 
same year.
The Convention on Biological Di-
versity predicts that the average 
protected area in the world will 
reach 30 percent of the total area of 
a country. There is 11.6 percent of 
the protected areas in Iran. There-
fore, the DOE introduced 29 areas 
with about 700,000 hectares as new 
areas to the Ministry of Agriculture, 
but there are some problems.
Of course, despite all these prob-
lems, the rate of Iran’s protected 
areas is higher than many countries 
in the world, or over a 40-year pe-
riod, the growth of these areas in 
Iran is higher than the global aver-
age, Ali Bali, deputy director of the 
habitats and regional affairs office 
of the DOE said.
The global average for protected 
areas is about 15.7 percent of a 
country’s area, although the aver-
age in countries such as Venezuela, 
Ecuador, Canada, India, and Nepal 
is above 30 to 40 percent, he noted.
From 1962 to 2018, the average 
number of protected areas in the 
world has increased 26 times, 
compared with 37 times in Iran. 
Of course, this growth has been in 
terms of the number of protected 
areas, but the issue is how large 
this number is, he explained.
He pointed to the challenges of pro-
tected areas and said that one of 
the main threats to protected areas 
is habitat destruction, which may 
be done by government agencies to 
implement development projects, 
or in a more limited area by the lo-
cals. The next challenge is mining 
and mining activities. We have a big 
challenge in this area; Mines are the 
most incompatible activities against 
protected areas, he stated, citing 
poaching as another challenge for 
protected areas.
Drought, dust, human-made, and 
natural hazards such as wildfires 
are other challenges that threaten 
these areas, and on the other hand, 
the development of villages in or 
around protected areas also threat-
ens the dynamism of these areas, 
he concluded.

Construction of Iran’s 
1st biorefinery reach-
es 85% physical pro-
gress

 Iran’s first biorefinery, which is 
the largest such unit in the region, 
has reached 85 percent physical 
progress and is in its final stages 
of construction, Head of Industrial 
Development and Renovation Or-
ganization of Iran (IDRO) Ali Nabavi 
announced. Located in the western 
Kermanshah province, the biorefin-
ery is going to produce bioethanol 
as its main output product, IRNA 
quoted Nabavi as saying on Tues-
day. According to Nabavi, despite 
the limitations and problems creat-
ed by the U.S. sanctions, IDRO has 
managed to successfully implement 
the mentioned project with the help 
of local engineers and experts. The 
construction, installation, testing, 
and commissioning of this impor-
tant biorefinery are expected to be 
carried out and completed in the 
current Iranian calendar year (ends 
on March 20, 2023).
The official noted that over 12 tril-
lion rials (about $44.05 million) has 
been invested in this project which 
is going to create direct job oppor-
tunities for over 200 people.
When fully operational, this biore-
finery will have an annual produc-
tion capacity of 66 million liters 
of bioethanol which will save the 
country more than $65 million 
every year, according to Nabavi.
The refinery will also produce 
66,000 tons of fermented meal 
leftover from the production of al-
cohol annually as a by-product; this 
product is currently imported as a 
valuable livestock feed.

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

Iran dismantles 
spying network af-
filiated with Mossad

Iran has dismantled a network of 
Mossad spies who had plans to as-
sassinate Iranian nuclear scientists 
in Zahedan, capital of the south-
eastern province of Sistan-Baluch-
estan. Explaining the details of the 
arrest of Mossad agents by the 
intelligence service in the province, 
the provincial attorney general said, 
“These spies intended to assassi-
nate nuclear scientists.”
In a press conference on Tuesday, 
Mehdi Shamsabadi pointed out that 
the case is currently in the prelim-
inary investigation stage and an 
indictment will be issued and sent 
to the court soon. The attorney gen-
eral went on to say that a plethora 
of evidence were collected against 
them so that they did not even pro-
test when the arrest warrant was 
issued. Stating that some members 
of the network were arrested in Sis-
tan- Baluchestan, Shamsabadi said 
that a number of other members 
and agents of the spying network 
were arrested outside the province 
by intelligence forces.  He added 
some of the agents, according to 
the detainees’ confessions, were in 
direct contact with Mossad officers. 
Following a series of intelligence 
and operational measures by the 
intelligence members, three pub-
lishers of classified information 
and documents related to the Is-
raeli regime’s intelligence service 
were arrested with judicial permits. 
These agents were involved in the 
dissemination of classified informa-
tion and documents. One of these 
individuals tried to pave the way 
for access to confidential informa-
tion by approaching administrative 
and executive officials.  One of the 
detainees was a woman, and pri-
or to her arrest, she had a senior 
provincial responsibility as well as 
working for an organization subsid-
iary to the presidential office in the 
previous administration.

 Transit of goods through Iran’s rail-
way network stood at 1.913 million 
tons in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), to reg-
ister a new record high, the head of 
Islamic Republic of Iran Railways 
(known as RAI) announced.

“It is a big step to create a corridor 
through Iran”, Miad Salehi under-
lined.
As stated last week by the spokes-
man of Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA), 
after seven years of reduction in the 

transit of goods from the country, the 
growth path of transit resumed in the 
past Iranian calendar year, and with 
the passage of 12.65 million tons of 
goods through Iran, a growth of 68 
percent was achieved.
Ruhollah Latifi said that the 68-per-
cent growth in transit last year and 
the 39-percent rise in the first two 
months of this year promise to reach 
15 million tons of goods passing 
through Iran in the current year, 
which has been unprecedented in the 
entire history of the country.
The policy of paying attention to 
neighbors and developing political 
and economic relations with neigh-
boring countries in the current gov-
ernment, increasing attention to road 
and rail routes in the world and the 
efforts and cooperation of trans-
portation and trade-related organi-
zations in establishing or activating 
corridors through the country has 
led to significant growth in transit of 

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

Annual transit of goods via Iranian railways hits record high

The Deputy Minister of Industry, Mine and Trade for 
Industries Affairs said that combating the smuggled 
and counterfeit products is one of the main priorities 
of SAIPA Auto Making Company. 
Speaking in his visit to the pavilion of SAIPA Auto 
Manufacturing Company at the 18th Exhibition of Au-
tomotive Spare Parts and Related Industries in Isfahan, 
Mohammad Mehdi Baradaran stated that dealing with 
the smuggled and counterfeit goods is of the main pri-
orities of the Ministry of Industry, Mine and Trade. 
Manufacturers of automotive parts are of the industrial 
and production units that have established very close 
relationships and cooperation with the policies of the 
Ministry of Industry, Mine, and Trade in the current 
administration of President Raeisi, the deputy minister 
highlighted.
Turning to the production of vehicles at SAIPA Auto 
Making Company, he said that car production at this 
leading car manufacturing company has witnessed an 
upward trajectory and significant boom in the recent 
eight months thanks to the unspring effort of auto-
motive parts manufacturers in the country, the deputy 
minister of industry added.
Baradaran then pointed to boosting quality of products 
of the company and also gaining satisfaction of cus-
tomers and added that effective steps have been taken 

in this regard in order to satisfy customers with prod-
ucts of the company.”
Dealing with smuggled automotive parts, boosting 
quality of products, gaining customers’ satisfaction 
and authenticity of the automotive spare parts have 
been emphasized at this industrial and production unit, 
he stated. 
Identifying counterfeit and smuggled parts in the do-
mestic market was one of the drastic measures taken 
by the company, he said, adding that smuggled and 
sometimes counterfeit parts were packaged and en-
tered the domestic market in the name of SAIPA Com-
pany and this issue created serious problems for dear 
customers of the company as well. 

Creation of ID codes for the authenticity and originality 
of parts has started t the company and at the first step, 
it has been implemented for two groups of parts in-
cluding “battery” and “shock absorber” and this will be 
done for 53 other groups of car spare parts, the deputy 
minister of industry continued. 
In this regard, it has been determined that from August 
2022, no parts should be marketed without having a 
tracking code and manufacturers should produce and 
market all their products with a tracking code, other-
wise, counterfeit spare parts would be considered 
“smuggled” which can be prosecuted legally.  
Parts manufacturing industry is one of the most lucra-
tive industries in the country not only parts manufac-
turing industry is able to generate employment oppor-
tunities but also this industry has a good performance 
in the field of exports.
Unlike the previous government, the current adminis-
tration took a giant stride in line with gaining satisfac-
tion of customers for domestically-produced vehicles. 
In the end, Deputy Minister of Industry pointed to the 
after-sales services at SAIPA Company and said that 
effective steps have been taken in this regard to offer 
high-quality after-sales services to dear customers of 
the company under the new management of SAIPA 
Company.

Tackling Smuggling ‘a Top Priority’: Industry Ministry
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 TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 7,617 
points on Tuesday.
As reported, the index closed at 1.539 
million points.
Over 5.691 billion securities worth 
34.747 trillion rials (about $119.8 mil-
lion) were traded at the TSE on Tues-
day.

The first market’s index lost 6,666 
points, and the second market’s index 
dropped 11,966 points.
TSE is on the four Iranian stock ex-
changes, the other three ones are Iran 
Mercantile Exchange (IME), Iran En-
ergy Exchange (IRENEX), and Iran’s 
over-the-counter (OTC) market, known 
as Iran Fara Bourse (IFB).

TEDPIX falls 
7,600 points 
on Tuesday

TCCIMA hosts 
Iran-Belarus busi-
ness forum
Tehran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(TCCIMA) hosted an Iran-Belarus 
business forum on Monday, the 
TCCIMA portal reported.
The forum was attended by repre-
sentatives of some major Iranian 
companies and a Belarusian trade 
delegation comprising of the rep-
resentatives of the country’s food 
and agricultural industries, led by 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Republic of 
Belarus to the Islamic Republic of 
Iran Dmitry Koltsov. During this 
event, the two sides discussed 
ways to develop trade relations.
Speaking at this gathering, Koltsov 
announced his country’s readiness 
to expand economic relations with 
Iran and described the forum as 
a starting point for building con-
structive and strong economic 
relations between Iran and Bela-
rus. He called for the holding of 
regular economic meetings in the 
two countries as a step forward 
for the private sectors of the two 
sides to reach greater mutual un-
derstanding.
The envoy underlined the two 
countries’ membership in the 
Eurasian Economic Union (EAEU) 
as a historic opportunity for the 
formation of significant economic 
and trade relations, saying: “Iran 
is one of our trading partners in 
the region and we hope to benefit 
from the help and support of Iran 
in meeting the economic needs of 
Belarus, including in the field of 
transit.” He also pointed to the co-
operation between the two coun-
tries in machinery manufacturing 
and food industries as the first 
steps for expanding mutual eco-
nomic relations, noting that Iran 
and Belarus could expand exports 
to third markets through joint pro-
duction in these sectors.
Bahman Eshghi, the TCCIMA sec-
retary-general who was also pres-
ent at the forum, said that the eco-
nomic relations between Iran and 
Belarus have become limited due 
to the unjust U.S. sanctions, how-
ever, despite the situation, the two 
sides can find common ground at 
the present to provide a suitable 
platform for long-term economic 
growth and cooperation between 
the two countries after the lifting 
of sanctions. As an active EAEU 
member, Belarus is very interested 
in cooperating with the Iranian pri-
vate sector, especially in the field of 
transit and transportation.

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

Iran joins Interna-
tional Cooperative 
Alliance
Iran Chamber of Cooperatives has 
become a member of the Board 
of Directors of the International 
Cooperative Alliance (ICA) for the 
first time. Iran Chamber of Co-
operatives, surpassing its global 
rivals among 110 influential and 
powerful countries, was elected as 
a member of the board of the ICA, 
IRIB reported on Tuesday.
The promotion of Iran’s votes 
and position in the International 
Board of Directors can be consid-
ered a step forward and progress 
through the activities and close 
interaction with the global move-
ment and cooperative regions.
Bahman Abdollahi, Chairman of 
the Iranian Chamber of Coopera-
tives, was elected to the Board of 
Directors of the International Co-
operative Alliance for 4 years on 
behalf of the Iranian cooperative 
department. It should be noted 
that the ICA is 130 years old and 
has 110 member countries, and 
Iran was able to become a mem-
ber of the board of directors of this 
international organization for the 
first time during these years.

10 Ways to Move More in 
Everyday Life

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/health/fitness/10-ways-to-move-more#The-bottom-line

It can feel overwhelming when you’re 
trying to make time for exercise. Here 
are some tips I give my physical therapy 
patients… and how I manage to keep 
myself moving.
I get it. We’ve all said, “Who has time to 
exercise when you’re a…” 
Just fill in the blank: working parent, 
working night shifts, entrepreneur, stu-
dent, person who commutes, or parent 
who stays at home keeping children 
alive. You’re not alone in trying to figure 
out how to fit exercise into your day. 
Try adding in a few bonus activities 
throughout the day and week to keep 
your body moving. 
Here are 5 ways to move more during 
everyday life, without having to block 
more time out of your busy schedule! 

1. Take the stairs
I know. This is so boring, and you’ve 
heard it a bajillion times. Yet, it’s one of 
the best tips for a reason. 
Taking the stairs instead of the elevator 
increases your heart rate, helps with 
balance, and improves lower-extremi-
ty strength. If you’re feeling saucy and 
have a few minutes, you can even do 
some heel raises off the edge of a step 
for calf strength, or take the stairs two 
at a time. 
Skip the elevator, your body and heart 
will thank you.
2. Incorporate walking meetings
If you work from home or have tran-
sitioned to virtual conference calls, 
schedule a walk during one call per day. 
If you don’t need to be staring at a 

screen looking at spreadsheets, plug 
in your headphones, slip your phone 
in your pocket, and solve the world’s 
problems on a walk. It’s a great way to 
mix up your daily routine.
And if you work in an office, take your 
one-on-one meetings to go. Walking 
together enhances team bonding, and 
you may even come up with better 
ideas. Research shows walking boosts 
creativity and enhances mental acuity 
(1, 2Trusted Source, 3Trusted Source).
3. Sit on an exercise ball
Swap out your office chair for a stability 
ball. This can help with back pain and 
help improve posture, and while sitting 
on the ball, you can do some gentle 
mobility stretches for your neck, pelvis, 
and spine. 

4. Park far away
While we need to be safe and alert to 
our surroundings, if you’re in a safe and 
well-lit area, consider parking further 
from the entrance of wherever you’re 
going. Adding in a few minutes of walk-
ing time here and there adds up over 
time and can increase your daily step 
count!
5. Exercise or stretch during TV time
Walk on the treadmill, use a stationary 
bike, stretch on the floor, use weights 
for upper- and full-body strengthening, 
or do Pilates during your next Netflix 
sesh. 
If you watch a 30-minute show and 
move the whole time, that’s 30 minutes 
of exercise you didn’t have before! You 
can even limit it to when the commer-

cials come on if that feels like a good 
place to start. 
Keep your exercise stuff near your 
“binge-watching” place, and do some 
bodyweight exercises or even foam roll-
ing during your show. 
This is especially true for women, who 
are at a higher risk of osteoporosis. 
Incorporate weight training into your 
routine to keep your bones healthy and 
strong (5Trusted Source).
The bottom line
I hope these ideas will motivate and in-
spire you to get up and move a bit more 
throughout your day. 
I know how difficult it is to maintain a 
good routine. It can seem overwhelm-
ing when you first start to exercise, but 
trying a few of these things will help. 

Iran and Kazakhstan aim to reach 
the bilateral trade of $3 billion by the 
next three years, an official with Iran’s 
Trade Promotion Organization (TPO) 
announced.
Rahmatollah Khormali, the direc-
tor-general of the TPO’s office of 
Central Asia, Caucasus, and Russia, 
made the remarks referring to the 
recent trip of the president of Kazakh-
stan to Iran in which nine cooperation 
MOUs were signed by the two sides.
“According to the goal set by the of-
ficials of Iran-Kazakhstan Joint Eco-
nomic Committee in late February, 
the value of trade between the two 
countries will increase to $3 billion in 
the next three years, and the export of 
technical and engineering services is 
seen in this goal. There is also scope 
for cooperation in the field of oil”, the 
official further stated.
Kazakhstan’s President Kass-
ym-Jomart Tokayev met Iran’s Pres-
ident Ebrahim Raisi in Tehran on Sun-
day, and nine MOUs were signed in 
the presence of the two presidents to 

expand cooperation in different areas 
between the two countries.
Two MOUs were inked by Iran’s Min-
istry of Industry, Mining and Trade 
and Kazakhstan’s Ministry of Trade 
and Integration on boosting trade 
between the two countries, and on 
analytical studies and exchange of 
experiences between the two sides.
One MOU was signed by the two 
countries’ ministries of agriculture on 
agricultural cooperation.
Iran’s Ministry of Agriculture also 
signed another MOU with Kazakh-
stan’s Ministry of Agriculture and 
Ministry of Industry and Infrastruc-
tural Development on trade and tran-
sit of agricultural products.
An MOU was inked by National Irani-
an Oil Company (NIOC) and KazMu-
nayGas, which is the state-owned oil 
and gas company of Kazakhstan.
Another MOU was inked by Islamic 
Republic of Iran Railways (known 
as RAI) and Kazakhstan Temir Zholy 
(KTZ), which is the country’s national 
railway company.

Iran-Kazakhstan trade targeted to 
reach $3b by next 3 years

The acting head of the Domestic Pro-
duction Committee at Iran’s Pars Oil and 
Gas Company (POGC) said his compa-
ny is going to domestically produce 19 
platform equipment items by the end 
of the seventh Iranian calendar month 
of Mehr (October 21), the POGC portal 
reported.
POGC, which is in charge of developing 
the country’s giant South Pars gas field 
in the Persian Gulf, is collaborating with 
domestic knowledge-based companies 
to manufacture the mentioned items of 
which seven are in the final stages of 
production, according to Qasem Pour-
Zeytani.
Over 45 billion rials (about $165,216) 
has been invested in the projects de-
fined for the construction of the said 
equipment, the official said.
According to him, the mentioned 19 
items will save the company about 45 
billion rials, and their domestic produc-

tion is 50 percent cheaper than similar 
foreign samples.
POGC completed nine projects regard-
ing the domestic production of similar 
equipment in the previous Iranian cal-
endar year (ended on March 20) which 
saved the company 61 billion rials 
(about $223,960), he added.
Pour-Zeytani noted that 27 billion rials 
(about $99,129) was spent to complete 
the mentioned nine projects in 1400, 
which was 70 percent more cost-effi-
cient compared to the imports of similar 
products from abroad.
“Some of the projects that were com-
pleted last year include the production 
of a portable turbine washing machine 
and the personnel transport basket, 
have been carried out for the first time 
in the country, and the rest have been 
the first experiences of Pars Oil and Gas 
Company in this field, which is very im-
portant,” he explained.

He further noted that POGC is also in 
talks with domestic knowledge-based 
companies for the production of 16 
more items and added that the projects 
for the production of the mentioned 16 
items have been targeted to be complet-
ed in the next Iranian calendar year.
Domestic production of oil and gas 
industry equipment has been always 
among the objectives of the Iranian Oil 
Ministry. However, the issue became 
further highlighted since the re-impo-
sition of the U.S. sanctions and Wash-
ington’s determination for cutting off the 
Islamic Republic’s ties with the world 
advances in knowledge and technology, 
especially in the oil and gas sector.
Back in January, Oil Minister Javad Oji 
said domestic producers are currently 
supplying over 70 percent of the oil and 
gas industry’s needed equipment, add-
ing that this figure can increase to 95 
percent.

Iran’s Securities and Exchange Organization (SEO) has signed a 
memorandum of understanding (MOU) with the Central Bank of 
Yemen to exchange knowledge and infrastructure required for 
the development of stock exchange activities in both countries.
As reported by the capital market news portal (Sena), the MOU 
was signed by SEO Head Majid Eshqi and Governor of the Central 
Bank of Yemen Hashem Ismail in Tehran on Monday.
Speaking at the signing ceremony, Eshqi pointed to the conclu-
sion of this memorandum as a very positive step for expanding 
cooperation between the two sides and expressed hope that the 

relations between the two countries in the field of creating finan-
cial markets will increase more than before.
Ismail for his part underlined Iran’s experiences in creating finan-
cial markets and expressed hope that by concluding this MOU, 
new paths will be created for more cooperation between the two 
countries in various fields.
One of the main provisions of this memorandum is providing the 
necessary infrastructure for the establishment of Yemen’s capital 
market, for which Iran has announced its readiness to provide 
consulting, technical, and structural services.

SEO inks co-op MOU with Central Bank of Yemen

Domestic production of 19 gas platform equipment 
items to be realized by late Oct.



اقتصاد استان

Isfahan News

در دوازدهمیـن جلسـه کمیسـیون 
صنایع اتاق بازرگانـی اصفهان عنوان 
شـد مداخله دولـت در قیمت گـذاری 
ریشـه مشـکالت اقتصـادی کشـور 
بـوده و قیمـت تعادلـی نیـز تنهـا راه 

نجـات اقتصـاد کشـور اسـت.
در ابتـدای ایـن جلسـه محمدرضـا 
رجالـی رئیس کمیسـیون صنایع اتاق 
بازرگانـی اصفهـان بر ضـرورت توجه 
به توسـعه خدمات در شـرایط بحرانی 
امروز که توسـعه اشـتغال مـورد تاکید 

قرار گرفتـه تاکیـد کرد.
عضوهیئت نمایندگان اتـاق بازرگانی 
اصفهـان شـرایط حاکـم بـر اقتصـاد 
کشـور را ناشـی از تصمیـم گیری ها و 
سیاست های 50 سـال گذشته دانست 
و تصریـح نمـود: متاسـفانه دخالـت 
مسـتقیم دولـت در امـور اقتصـادی 
کشـور دارای تبعات منفی زیادی بوده 
و ایـن در حالی اسـت کـه دولـت تنها 

بایـد نقش داور داشـته باشـد.
رجالـی افـت سـرمایه گذاری، کاهش 
قـدرت خریـد، افزایـش رانت و فسـاد 
و افزایـش تـورم را از نتایـج و تبعـات 
دخالـت دولت بـر قیمت ها دانسـت و 
تاکید کرد: قیمـت تعادلـی مهم ترین 
ابزارپایداری اقتصـادی بـوده و زاییده 

یک بـازار آزاد اسـت.
اتـاق  کمیسـیون صنایـع  رئیـس 
بازرگانی اصفهان افـزود: دولت هزینه 
غیرتعادلی بودن قیمت هـا را با بودجه 
خـود می پـردازد و ایـن امـر موجـب 
ایجـاد بی انضباطـی مالـی در بودجـه 
شـده و این نتیجه ای جـز قیمت های 
غیرواقعـی و غیرتعادلـی نداشـته کـه 
منجر بـه رکـود، تـورم و شـوک های 
قیمتـی بـا فاصلـه کوتـاه در اقتصـاد 

خواهـد شـد.
رجالی تصریـح کرد: در صـورت تداوم 
دخالـت دولـت در قیمت گـذاری در 
صورتی کـه تـوان پرداخـت آن وجود 
نداشـته باشـد شـوک های مسـتمر 
شـالوده اقتصاد و اجتمـاع را نابود کرده 
و اتاق هـای بازرگانـی بـه عنـوان 
مشاورسـه قـوه تبعـات منفـی ایـن 

وضعیـت را هشـدار می دهنـد.
افزایـش  تحقـق  مسـیر   •
ضریب نفوذ صنایع پیشـرفته 
و دانـش بنیـان مبهـم اسـت
سـید آرش امامـی دبیـر کمیسـیون 

صنایـع نیـز کمبـود شـدید نقدینگی 
در تأمین مـواد اولیه، بـاال بودن قیمت 
مواد اولیـه و ورود مـواد اولیه نامرغوب 
در بـازار، باال بودن قیمـت ارز، افزایش 
بی رویه دسـتمزدها، کمبود مواد اولیه 
به دلیل افزایـش قیمـت دالر، واردات 
فلـزات از روسـیه و کمبـود سـفارش 
صنایـع وابسـته بـه خودروسـازی ها 
را از مشـکالت عمـده دو ماهـه اول 
سـال جاری واحدهای صنعتی کشـور 

عنـوان کرد.
وی همچنیـن گفت: بـا وجـود تاکید 
بـر ضـرورت افزایـش ضریـب نفـوذ 
صنایع پیشـرفته و دانش بنیان در بدنه 
صنعتـی کشـور راه هـای تحقـق این 
مهم بـرای فعـاالن اقتصـادی مبهم 
بـوده زیـرا بسـیاری از برنامه هـای 
پیشـران ارتقـاء تولیـد دانـش بنیـان 
دارای هیـچ آیین نامه و دسـتورالعملی 

نیسـت.
• راه انـدازی کارخانـه احصـاء 
نظام مسـائل صنایع شیمیایی 

در اصفهان
در ادامه روح اهلل میرزامیری دبیرمنطقه 
ویژه علـم و فنـاوری اسـتان اصفهان 
ضمن ارائـه توضیحاتـی در خصوص 
منطقـه ویـژه علـم و فنـاوری گفـت: 
مناطق ویژه علم و فناوری منظومه ای 
از امکانـات علمی، صنعتـی، تولیدی، 
آزمایشگاهی، تحقیقاتی، زیرساخت ها 
و محیط هـای ارتباطـی، نهادهـا و 
مؤسسـات و افراد و اطالعات می باشد 
که با تکیـه بر خالقیـت و نـوآوری در 
یـک گسـتره جغرافیایـی و بر اسـاس 
یک نظـام مـدون و اهداف مشـخص 

ایجاد شـده اسـت.
وی توسـعه تولیـد، ثـروت، رفـاه ملی 
وایجاد جامعـه دانایـی محـور را ثمره 

ایجـاد ایـن مناطـق عنـوان کرد.
مدیرواحـد امورکمیسـیون های اتـاق 
بازرگانـی اصفهـان متمرکـز بـودن 
سـاختار ایـن منطقـه بـه بخـش 
خصوصـی را یکـی از ویژگی هـای 
مثبت منطقه علـم و فناوری دانسـت.
میرزاامیـری در ادامـه سـخنان خـود 
از راه انـدازی کارخانـه احصـاء نظـام 
صنایـع  مسـائل  حـل  و  مسـائل 
تخصصـی حـوزه صنایع شـیمیایی –
پتروپاالیشـی در تیرمـاه بـه صـورت 

پایلـوت در اصفهـان خبـرداد.

• هایتک یک متدولوژی و رفتار 
است

پرویزیـان  جمشـید  همچنیـن 
عضوهیئت علمـی دانشـگاه صنعتی 
اصفهـان در ادامـه بـه تحلیـل مـوج 
چهـارم فنـاوری پرداخـت و گفـت: 
نمی تـوان در اقتصـادی لیبـرال ولـی 
در سیاسـت مرکزگرا بـود. یعنی دولت 
نمی تواند قیمت ها را تعییـن نکند ودر 

بقیـه امـور دخالـت داشـته باشـد.
وی بـا بیـان اینکه نظـام دانشـگاهی 
کشـورمان آمریکایـی، اسـتانداردها 
و گرایـش صنعتی مـان آلمانـی ولـی 
واردتمـان چینـی اسـت، بر ضـرورت 

حـل ایـن تضادهـا تاکیـد نمود.
این مـدرس دانشـگاه افـزود: هایتک 
یعنـی صنعتـی که بـا ریسـک باالیی 
در حـوزه تکنولـوژی و ریسـک کمی 
در مارکت مواجه اسـت و در اینصورت 
الزم اسـت کشـورمان ابتـدا ریسـک 
تکنولـوژی را کاهـش داده و سـپس 
به سـمت صنایع هایتک گام بـردارد.
پرویزیـان تاکیـد کـرد: می توانیـم 
گوشـه چشـمی بـر هایتـک داشـته 
باشـیم ولـی نمی توانیـم کشـور را به 

سـمت ریسـک هایتـک ببریـم.
وی بـا اشـاره بـه وابسـتگی هایتـک 
بـه اطالعـات گفـت: ایـن در حالـی 
اسـت کـه کشـورمان قـادر بـه تبادل 
اطالعات بـا دیگر کشـورهای جهان 

نیسـت.
پرویزیـان بـا تاکیـد بـر اینکـه هیـچ 
کشورتوسـعه یافتـه ای بـا هایتـک 

شـروع نکـرده اسـت گفـت: سـه 
ابرقـدرت بـزرگ دنیـا چیـن، ژاپـن 
و آلمـان از لـوازم خانگـی آغـاز بـه 
کارکردنـد و در ایـن دوران توجـه بـه 
تکنولوژی از اهمیت زیـادی برخوردار 
اسـت. این در حالی اسـت کـه آمریکا 
با وجود پیشـتاز بـودن در اتوماسـیون 
ایـن راه را در پیـش نگرفت ولـی ژاپن 
و آلمـان به سـرعت این مسـیر را طی 
کردنـد و امـروز مـا بـه جـای آمریکا، 
ژاپن و آلمـان را در تکنولوژی پیشـتاز 

نیـم. می دا
عضو هیئت علمـی دانشـگاه، با تاکید 
بـر اینکـه هایتـک یـک متدولـوژی 
و رفتـار اسـت، بحـران کارگـری 
کشـورمان را یکـی از موانـع هایتـک 

کـردن صنایـع دانسـت.
وی بحران کارگری را فقط منحصربه 
پرداخـت حقـوق کارگران ندانسـت و 
گفـت: باید به بحـران حقـوق، بحران 
فرهنـگ کار، وفـاداری، دانـش و 

کیفیـت را نیـز افزود.
پرویزیـان در ادامـه با اشـاره بـه نحوه 
عملکرد فـورد در جایگزینـی کارگر با 
ماشـین تصریح کـرد: در این شـرایط 
کارگـری بیـکار نشـد بلکـه از دسـت 
و پـای خـود دیگـر اسـتفاده نکـرده و 
فکـر خـود را بـه کار گرفـت. کـه در 
این صـورت به دلیـل بازدهی بیشـتر 
و دریافـت دسـتمزد باالتروضعیـت 
زندگـی آنها نیـز بسـیار ارتقـاء یافت.
پرویزیـان افـزود: بـا قوانیـن موجـود 
کشـورهزینه ای کـه کارفرمـا بـرای 

هرکارگـر می پـردازد حـدود 2 تـا 2.5 
برابربیشـتر از حقـوق دریافتـی آنهـا 

اسـت.
این مدرس دانشـگاه افزود: تکنولوژی 
باعث شـده که بـه جای دسـت و پای 
کارگـر از فکر او اسـتفاده بهینه کنیم و 
در این صورت کارفرمـا و کارگر درآمد 

باالتری نیز خواهند داشـت.
وی دلیـل پاییـن بـودن قیمـت در 
چین را اتوماسـیون باالی این کشـور 
دانسـت و گفت: برخـی از کارخانجات 
چینـی سـالیانه 1 میلیارد قطعـه تولید 
می کنند و بـه دلیـل اینکه با اسـتفاده 
از اتوماسـیون و عده کمـی کارگر این 
اقـدام را انجـام می دهنـد، هزینه تمام 
شـده کمی بر آنهـا تحمیل می شـود.

وی رمـز تحـول اقتصـادی در یـک 
جامعه سنتی را واردات خط اتوماسیون 
و خـرج ارزش افـزوده آن بـه بخـش 
آموزش دانسـت و اظهار داشـت: برای 
تبدیل یک جامعه سـنتی به جامعه ای 
مدرن با اقتصادی پویا 40 سـال زمان 
نیاز اسـت و در ایـن دوره بایـد منابع را 
به سـرعت تبدیل به پول کـرده و این 
پول را صـرف بخش آمـوزش نمود تا 
نسـل بعدی از آمـوزش، ارزش افزوده 

ایجـاد کند.
عضوهیئت علمـی دانشـگاه صنعتی 
اصفهان در پایان سـخنان خود شـرط 
تحول صنایع کشـورمان را کم کردن 
نقـش کارگـر در تولیـد و ارتقـاء تولید 
و کیفیـت محصـوالت بـا اسـتفاده از 

تکنولـوژی عنـوان کرد.
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اسـتاندار اصفهان گفت: بازآفرینی شـهری در مناطق حاشـیه ای و کم برخوردار 
این اسـتان باید به همراه پیوسـت فرهنگی اجتماعـی پیگیری و اجرا شـود.

بـه گـزارش ایرنـا، سـیدرضا مرتضـوی در سـتاد بازآفرینـی شـهری اسـتان 
اصفهـان افـزود: مسـووالن در تصمیمـات خـود در بازآفرینـی شـهری باید به 
برنامه ریزی های قـرارگاه محرومیت زدایـی در مناطق کم برخـوردار که هدفش 

کاهـش و حـل معضـالت اجتماعـی و فرهنگی اسـت، توجـه کنند.
وی تاکید کـرد: در ایـن صورت می توانیـم به برنامه هـای جامع تـر در حوزه های 
مختلف بازآفرینی شـهری دسـت یابیم که در نهایت آسـیب های کمتـری را در 

سـال های آینده در پی داشـته باشـد.
همچنین در این جلسـه مدیـرکل اجتماعی اسـتانداری اصفهان گفـت: قرارگاه 
محرومیـت زدایـی در مناطق کـم برخوردار و حاشـیه ای از سـال قبل در اسـتان 
تشـکیل شـده و بی شـک در کنار توجـه بـه موضوعات فنـی و عمرانـی احیای 
بافت فرسـوده، پیگیـری مقوله فرهنگـی و آسـیب های اجتماعی هـم ضرورت 

دارد.
مسـعود مهدویان فر خاطرنشـان کرد: در قالب این قرارگاه، شناشـنامه دار کردن 
افـراد بـی هویـت، راه انـدازی بازارچه هـای توانمندسـازی بیشـتر بـا محوریت 
زنان سرپرسـت خانـوار، اتباع خارجـه و آسـیب های اجتماعی مختلـف پیگیری 

می شـود.
وی تصریح کـرد: اکنون چهار دفتر تسـهیل گری با محوریـت موضوع اجتماعی 

و فرهنگ در استان اصفهان فعال اسـت و می طلبد که سـاز و کاری تعریف شود 
تا بر مبنـای آن این مراکز با دفاتر تسـهیل گری و توسـعه که بـا مباحث عمرانی 

فعالیت دارند همگرایی بیشـتری پیدا کنند.
مدیـرکل اجتماعی اسـتانداری اصفهـان تصریح کـرد: تقویت خدمات مشـاوره 
اجتماعی، حقوقی و فرهنگی در محالت کم برخوردار اسـتان ضروری است زیرا 

سـاکنان این مناطق با فقر دانـش و کمبـود اطالعات روبه رو هسـتند.
• هشت شهرستان اصفهان درگیر معضل تکدی گری

مهدویان فر با اشـاره به اهمیت راه اندازی مراکز سـاماندهی متکدیان در هشـت 
شهرستان اسـتان افزود: به غیر از کالنشـهر اصفهان، هفت شهرسـتان دیگر با 

مقوله تکدی گـری مواجهند کـه باید بـرای آنها نیز اقدام شـود.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اصفهـان نیز در این جلسـه گفـت: اعتبـارات ناکافی 
بـرای بافت فرسـوده در نظر گرفتـه می شـود و افزایـش بودجه در ایـن بخش از 

جمله مطالبات اسـت.
علیرضا قاری القرآن ادامه داد: از سـوی دیگر افزایش مشارکت شـهرداری ها در 

این زمینه برای حل کمبود اعتبـارات، مفید و اثربخـش خواهد بود.
سکونت 1۹ میلیون نفر در ایران در بافت فرسوده و مناطق حاشیه ای

معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع اسـتانداری اصفهـان نیـز در ایـن نشسـت 
خاطرنشان کرد: 1۸ تا 1۹ میلیون نفر در سراسر کشـور در بافت فرسوده و حاشیه 

ای نواحـی مختلـف زندگـی می کنند.

مصطفـی خضـری گفـت: در صورتی کـه بتـوان تمـام اقدامات مـورد نیـاز این 
شهروندان با مشارکت خودشـان انجام داد تاثیرپذیری بیشـتری خواهد داشت و 

مشـکالت ایـن بخـش را کاهش مـی دهد.
وی افزود: هنگام برنامـه ریزی در احیـا و بازآفرینی این مناطق بایـد منافع مردم 

لحاظ شـود و به نوعی کار با مـردم و برای مردم در دسـتور کار قـرار گیرد.
معـاون اجتماعـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان اصفهـان نیـز در ایـن نشسـت 
اظهارداشـت: فعالیت های اجتماعی و پیشـگیرانه در برخی مناطق در سـال های 
گذشـته کافـی نبـوده و بـه همیـن دلیـل نواحـی دارای آسـیب های اجتماعـی 

همچـون همـت آبـاد و جوی آبـاد شـکل گرفته اسـت.
سـرهنگ جهانگیـر کریمـی اضافـه کـرد: در صـورت بـی توجهـی بـه اتخـاذ 
تصمیماتی در زمینه های اجتماعی و فرهنگی در مناطقی مانند شـهرک شـهید 
کشـوری و شـهر جدیـد بهارسـتان و سـاخت مسـکن بـدون توجه بـه مباحث 
فرهنگـی و اجتماعی شـاهد تبدیل ایـن مناطق بـه نواحـی حاشـیه ای و دارای 

آسـیب خواهیـم بود.
ستاد بازآفرینی شـهری استان اصفهان با حضور مسـئوالن دستگاه های مربوطه 

به ریاست استاندار اصفهان در محل سالن اجتماعات اسـتانداری برگزار شد.
به گزارش ایرنـا، بر پایـه گزارش های موجـود، 14 هـزار هکتار بافـت ناکارآمد و 
فرسوده شهری در اسـتان وجود دارد و بیشـترین حجم بافت فرسـوده مربوط به 

شـهرهای اصفهان، کاشـان، خمینی شـهر و نجف آباد است. 

مریم یـادگاری: مدیـر بازارهای روز شـهرداری 
اصفهـان گفـت: نمایشـگاه »بـازار گیاهـان 
دارویـی« تیرمـاه امسـال در باغ غدیـر اصفهان 

برگـزار می شـود.
مجید صادقـی در گفت وگو با خبرنـگار ما اظهار 
کرد: نمایشـگاه بازار گیاهان دارویی با همکاری 

اداره سـالمت سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی و 
ورزشی شـهرداری اصفهان و شهرداری منطقه 
چهار شـهرداری از سـوم تا دهم تیرماه در محل 

باغ غدیر اصفهـان برگزار خواهد شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: این نمایشـگاه بـا هدف 
ارتقای سـطح سـالمتی شـهروندان و آشـنایی 

هـر چه بیشـتر آنها بـا خـواص گیاهـان دارویی 
برگـزار می شـود.

مدیر بازارهـای روز شـهرداری اصفهان تصریح 
کـرد: در نمایشـگاه بـازار گیاهـان دارویـی 20 
غرفـه دایـره خواهـد شـد و گیاهـان دارویـی با 
قیمت های بسـیار مناسـب بـه بازدیدکنندگان 

عرضـه خواهد شـد.
وی ادامه داد: در حاشـیه برگزاری این نمایشگاه، 
غرفه هـای سـالمت جهـت پایـش سـالمت 
شـهروندان دایـر می شـود و کارشناسـان تغذیه 
نیز برای ارائه خدمات مشـاوره سـالمت حضور 

خواهند داشـت.

مدیر بازارهای روز شهرداری اصفهان خبرداد:

برگزاری نمایشگاه »بازار گیاهان دارویی« در باغ غدیر اصفهان

استاندار اصفهان: 

بازآفرینی شهری نیازمند پیوست فرهنگی، اجتماعی است

در دوازدهمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان تاکید شد:

قیمت تعادلی تنها راه نجات اقتصاد کشور

محمدرضـا خواجـه در گفت وگـو با ایسـنا، دربـاره آغاز طـرح فـروش نان با 
کارتخوان هـای هوشـمند، اظهـار کـرد: ایـن طرح بـرای کنتـرل وضعیت 
گندم و آرد و نان از سـوی دولت مطرح شـد و دولـت برای اجـرای آن تنها با 

یک بانـک قـرارداد دارد.
وی افزود: براسـاس این طـرح گفته شـده هر نانوایـی که قصـد گرفتن آرد 

دولتی و یارانـه ای دارد، بایـد در این طبقه قـرار گیرد.
نایـب رئیس انجمن علـوم و فنون غـالت اصفهـان تاکید کرد: فـروش نان 
با کارتخوان هوشـمند در اصفهـان از تیرماه آغاز می شـود، اما اگـر این طرح 
نان براسـاس قیمت تمام شده و متناسـب با تورم سـالیانه تعیین نشود منجر 

به شکسـت خواهد شد.
وی با بیان اینکه آرد در کشـور به سه دسته دولتی کیسـه ای ۳5 هزار تومان، 
آرد نیمه دولتی 50 هـزار تومـان و آرد آزاد 550 هزار تومانی عرضه می شـود، 
گفـت: در حال حاضـر گفته شـده در این طرح سـهمیه آرد بی نهایت اسـت، 

البته معتقـدم که این مدل سـهمیه امکان پذیر نیسـت.
خواجه با اشـاره به ایـراد این طـرح، گفت: نرخ نان بر اسـاس قیمت پارسـال 
اسـت و این طـرح تنهـا در صورتـی می توانـد موفق شـود که نان براسـاس 

قیمت تمام شـده سـال تنظیم شود.
وی در پاسـخ به سـؤال ایسـنا مبنی بـر اینکه قـرار بود قیمـت نان تـا پایان 
امسـال تغییر نکند، اما اکنون شـاهد افزایش نـرخ نان هسـتیم، توضیح داد: 
تا سـال گذشـته هـر نانوایـی کـه کمبـود آرد داشـت، آرد خـود را به صورت 

زیرزمینـی تهیـه می کرد.
نایب رئیس انجمن علوم و فنـون غالت اصفهان گفـت: آردهای زیرزمینی 
همـان آردهـای 50 هـزار تومانی اسـت که اکنـون و بـه یکبـاره 550 هزار 
تومان شـده اسـت، بنابراین تا قبل از آن برای نانـوا به صرفه بود کـه این آرد 
را خریداری کند، اما امروز با سـختگیری و کمبود گنـدم و آرد در دنیا و ایران، 
آرد شـماره دو 50 هزار تومانـی به قیمـت 550 هزار تومان عرضه می شـود، 
در حالیکه تا قبـل از آن همیـن آرد زیرزمینی درنهایت ۳00 هـزار تومان بود.

وی گفت: امـروز با سـختگیری های دولـت برای جلوگیـری از قاچـاق، آرد 
شـماره دو کمیاب شـده و ایـن موجب گرانی نان شـده اسـت.

خواجـه گفت: در ایـران علت گرانی نان سـختگیری بـرای توزیع آرد شـمار 
دو اسـت در حالیکه این آرد قباًل در بازار آزاد ۳00 هزار تومـان بود و اکنون به 
550 هزار تومـان افزایش یافته اسـت، به همین دلیـل امروز نانوایـان آزادپز 

ناچار به گـران کردن نـان خود شـده اند.
وی با بیان اینکه در حال حاضـر 10 درصد نانوایان در اسـتان اصفهان آزادپز 
هستند، توضیح داد: اکنون تمام نانوایان سنگک، آزادپز هستند، همچنین در 

شـهر اصفهان حدود 100 واحد نانوایی تافتـون آزاد فعالیت دارند.
نایب رئیـس انجمن علوم و فنـون غالت اصفهـان ادامـه داد: بنابراین علت 
گرانی نـان این اسـت، که ایـن دسـته از نانوایان دیگـر نمی تواننـد آرد نیمه 

یارانه ای و یـا زیرزمینـی را تهیه کنند.

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان با اشاره 
به فروش نان با کارتخوان های هوشمند در اصفهان از 
ابتدای تیرماه، گفت: علت گرانی نان این است که برخی 
نانوایان دیگر نمی توانند آرد نیمه یارانه ای و یا زیرزمینی 

را تهیه کنند.

از ابتدای تیرماه آغاز می شود؛

فروش نان با کارتخوان های هوشمند 
در اصفهان

گزارش ویژه

با هدف ارتقای فرهنگ مصرف صحیح و 
بهینه گاز طبیعی، تفاهم نامه همکاری بین 
کمیته امداد و شرکت گاز استان اصفهان 

منعقد شد
ابوالقاسم عسکری، سرپرست این شرکت 
بیان داشت:  این تفاهم نامه به منظور توسعه 
همکاری های مشترک و بهره مندی از 
ظرفیت های موجود و افزایش تعامالت در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی، با هدف اتخاذ 
تدابیر و انجام اقدامات مؤثر و کارآمد در جهت 
ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز 
طبیعی و همچنین ارائه خدمات مطلوب به 

مددجویان کمیته امداد منعقد گردید.
وی، افزود: طی این تفاهم نامه کمیته امداد 
استان متعهد به اجرای فرآیند بهینه سازی 
موتورخانه ها بر اساس نیاز سنجی اعالم 
شده توسط شرکت گاز، نگهداری مناسب از 
سیستم های موتورخانه ها و تالش مستمر 
در راستای کاهش مصرف گاز طبیعی حداقل 
10 درصد نسبت به سال گذشته و ترویج 
فرهنگ مصرف بهینه گاز طبیعی در دانشگاه 
و خانواده های محترم کارکنان کمیته امداد 

می باشد.
اولیه  ارزیابی  عسکری،  مهندس 
موتورخانه های کمیته امداد توسط ناظرین 
شرکت گاز به منظور مشخص شدن نواقص 
و اشکالت سیستم های مذکور، پیگیری 
عقد قرارداد فی مابین پیمانکاران مورد تأیید 
هر دو سازمان، اجرای فرایند بهینه سازی 
موتورخانه ها بر اساس نیاز سنجی اعالم شده 
)به صورت مشارکتی( و ایجاد بستر الزم در 
جهت حضور نماینده انرژی کمیته امداد در 
دوره های آموزشی با محوریت بهینه سازی 
مصرف گاز طبیعی را از جمله تعهدات شرکت 

گاز در این تفاهم نامه عنوان نمود.
سرپرست شرکت گاز استان اصفهان، بیان 
داشت: کمیته امداد استان اصفهان 2۶ 
موتورخانه با حداقل 5۶ مشعل مصرف گاز 
طبیعی دارد که برای تنظیم مشعل هیترها، 
جلوگیری از سوخت ناقص و بهینه سازی و 

عایق کاری، همکاری الزم ارائه خواهد شد.
در ادامه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
استان اصفهان، افزود: برنامه ریزی و اجرای 
طرح ها و دوره های آموزشی مشترک در 
خصوص اهمیت مدیریت مصرف بهینه، 
همچنین اجرا و توسعه طرح های پژوهشی، 
تحقیقاتی در افزایش راندمان مصرف گاز و 
استفاده از ظرفیت های مشترک در همکاری با 
سازمان های مردم نهاد با هدف ارتقای سطح 
دانش و فرهنگ مصرف ایمن و بهینه انرژی از 
جمله موارد همکاری در این تفاهم نامه است.

گفتنی است، این تفاهم نامه پس از تاریخ انعقاد 
به مدت سه سال معتبر و اجرایی خواهد شد.

تفاهم نامه همکاری شرکت گاز 
استان اصفهان و کمیته امداد

 با هدف ارتقای فرهنگ مصرف صحیح
و بهینه گاز طبیعی انجام گرفت:
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جعفر مطلـب زاده در گفت و گو بـا ایرنا وضعیت ایـن اسـتان در زمینه برخی 
از شـاخص ها از جمله ضریب نفـوذ تلفن همراه را مناسـب دانسـت و اظهار 
داشـت: این شـاخص برای اپراتـور همـراه اول ۶۳.5 درصـد و بـرای اپراتور 

ایرانسـل ۳۳ درصـد و و رایتل ۳.5 درصد گزارش شـده اسـت.
وی ادامه داد: تعداد مشـترکان همراه اول در اسـتان پنج میلیـون و 5۶۷ هزار 
و ۷۹2 خط و تعداد مشترکان ایرانسـل 2 میلیون و ۹41 هزار و ۹۹۷ مشترک 
است و هم اینک تمام شـهرهای استان اصفهان از پوشـش نسل های سوم 

و چهارم تلفن همـراه برخوردارند.
وی اضافـه کـرد: در زمان حاضـر ضریب نفـوذ اینترنـت پهن بانـد ثابت در 
اسـتان 1۸.۳۹ درصد اسـت و ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سـیار در استان 
11۶.4۷ درصد و ضریب نفـوذ اینترنت پهن بانـد در اسـتان 1۳4.۸۶ درصد 

. ست ا
مطلب زاده تعداد مشـترکان دایری تلفن ثابت روسـتایی را 24۷ هزار و 2۳۳ 

و تعداد روسـتاهای دارای ارتباط را ۹۳۳ روسـتا عنوان کرد.

اسـتان اصفهان حدود ۶51 هزار پورت دیتـای فعال دارد و بیـش از یکهزار و 
200 مشـترک در اسـتان اصفهان از پورت VDSL اسـتفاده می کنند و بیش 
از ۶00 هزار مشـترک در اصفهـان از اینترنت پرسـرعت )ADSL( اسـتفاده 

می کنند و ظرفیت پهنـای باند اسـتان 2 برابـر نیاز فعلی مردم اسـت.
اسـتان افزون بر پنج میلیون نفری اصفهان دارای 10۸ شهر و یکهزار و ۹۳4 

روسـتا و آبادی با جمعیت نزدیک به ۶00 هزار نفر اسـت.
نزدیک به ۹00 روستای استان اصفهان بیش از 20 خانوار دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
اصفهان:

ضریب نفوذ اینترنت 
سیاروثابت درروستاهای 
اصفهان ۸۳ درصد است



جهـــــــان

Isfahan News

 مریم عمادی  دوباره آغاز تابستان شد و شروع ماجرای 
مستاجران و مالکان. طبیعتاً در سال جدید با توجه به افزایش 
لجام گسیخته تورم و افزایش حداقلی دستمزدها، مالکان 
عالقه مند به افزایش اجاره بها هستند این در حالی است 
که مستاجران سال گذشته هم برای پرداخت اجراه بها در 
مضیقه بودند. در این راستا در هفته جاری خبری شرح منتشر 
شد مبنی بر اینکه که »شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران سه قوه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش 
اجاره بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد 
در شهرهای سراسر کشور را تأیید کرد و مقررات الزم را برای 
ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب رساند. طبق این 
مصوبه هر بنگاه امالکی که باالتر از سقف تعیین شده، اجاره 
بها تعیین کند، متخلف محسوب می شود و جزو مصوبات 

تنظیم بازار است که با آن برخورد می شود.
• تجربـه ناموفـق تعییـن سـقف اجـراه بها در 

دوران کرونـا
جهش اجـاره بهای مسـکن به خصـوص در دو سـال اخیر 
بـه دنبـال جهـش قیمـت مسـکن، کاهـش قـدرت خرید 
در بـازار واحدهای مسـکونی و افزایـش تعداد مسـتاجرها 

)افزایـش تقاضـای اجـاره(، رشـد انتظـارات تورمـی و... 
فشـار اجـاره نشـینی را مضاعـف کرده اسـت. این مسـئله 
در زمـان شـیوع ویـروس کرونا بـه دلیـل از رونـق افتادن 
کسـب و کارها، تشـدید شـد. بنابرایـن برای نخسـتین بار 
در سـال ۱۳۹۹ سـتاد ملی مقابله بـا کرونا مصـوب کرد که 
در شـرایط کرونایی و بـرای کاهـش جابه جایـی خانوارها 
که بـه شـیوع بیمـاری کمک می کـرد، موجـران ملـزم به 
تمدید قراردادهای اجاره مسـکن و نیز سـقف ۲۵ درصدی 
اجاره بهـا در تهران شـدند. به ایـن معنا که شـوراهای حل 
اختـالف امکان صـدور حکـم تخلیه بـرای مسـتأجران را 
نداشـتند. ایـن مصوبـه در سـال ۱۴۰۰ نیـز مجـدداً تمدید 
شـد اما اسـتثنائاتی بـرای ممنوعیت صـدور حکـم تخلیه 
قائـل شـدند ازجملـه اینکـه در صـورت فـروش ملـک یا 
ازدواج فرزنـدان موجـرف وی می تواند مسـتأجر را وادار به 
تخلیه ملک کند. متاسـفانه سیاست دسـتوری اعمال شده 
در بـازار اجاره مسـکن اگرچه با هدف کمک به مسـتاجرها 
وکاسـتن از بـار اجاره نشـینی مصـوب و ابـالغ شـد اما در 
نهایت به زیان مسـتاجران تمام شـد و بسـیاری از موجران 
از قانون تعیین شـده تبعیت نکردند. درواقع تجارب گذشته 

نشـان می دهـد هـر نـوع اقـدام دسـتوری در بـازار اجـاره 
مسـکن محکوم به شکسـت خواهد بود و بازار نشـان داده 
که مطابـق با تصمیـم مسـئوالن حرکت نمی کند و فشـار 
را روی دوش مسـتاجران منتقـل می کنـد تا ناچار شـوند از 

کیفیت زندگـی خـود بزنند.
• تعیین سـقف اجاره بهـا و چالش هـای پیش 

روی آن
هـر چنـد دولـت در مصوبـه جدیـد اعـالم کـرده طـرف 
مسـتاجران اسـت و اساسـًا عدالت محـوری ایـن دولـت 
ایجـاب می کنـد همیشـه سـمت طبقـه ضعیف تـر جامعه 
بایسـتد با این وجـود افزایـش ۲۵ درصـدی اجاره بها برای 
قشـر حقوق بگیر و طبقه پایین جامعـه، با توجه به شـرایط 
اقتصـادی و کاهـش درآمدها و کاهـش ارزش پـول ملی، 
بسـیار زیاد اسـت. پـس چـرا متولیـان ایـن عـدد را تعیین 
کرده اند؟ پاسـخ روشـن اسـت، وجود تـورم بـاال در ایران. 
در ایرانـی کـه طـی چنـد سـال گذشـته چنـد صـد درصد 
تورم بـوده، مگـر می شـود افزایش مبلـغ اجاره مسـکن را 
محدود کرد؟ تـورم حاصـل کاهـش ارزش پول بـا تزریق 
بی حسـاب نقدینگی از سـوی دولت اسـت. درواقـع دولت 
در اینجـا مسـوولیت اصلـی را دارد ابتدا تـورم ۵۰ درصدی 
را ایجـاد می کنـد، بعداً دسـتمزدها از تـا ده درصـد افزایش 
می دهـد بعـد خـود را وسـط مشـکل سـاختگی موجـر و 
مسـتأجر می انـدازد کـه می خواهـم طـرف مسـتأجر را 
بگیـرم. بهتـر اسـت دولت به جـای قیمـت گـذاری قبلی، 
تولید و دسـتمزد را بـاال ببرنـد،، مقرراتی کلی وضـع کنند، 
دراین صورت مردم خودشـان بهتـر از همه توانا بـه موازنه 
دخل و خـرج خود هسـتند. ضمـن اینکه تعیین سـقف ۲۵ 
درصـدی بـرای اجاره بها بیشـتر از اینکـه به نفع مسـتأجر 
باشـد بـه نفـع صاحبخانه هـا اسـت و آنها بـا خیـال راحت 
و با اسـتناد بـه مصوبـه قانونـی، نـرخ اجاره بهـا را افزایش 
می دهنـد. نکته مهم این اسـت کـه افزایـش ۲۵ درصدی 
برای تمام قراردادها اسـت درحالی که ممکن اسـت ارزش 
واحدی از نظر امکانـات کمتر از ایـن عدد برای نـرخ اجاره 
باشـد. بنابرایـن مالکانـی که ملـک آنهـا از نظـر امکانات 

ارزش باالیـی دارد، بـه هیچ وجـه زیر بـار رقـم ۲۵ درصد 
نمی روند، مالکانـی هم کـه ارزش ملک اجـاری آنها کمتر 
از عدد ۲۵ درصد اسـت امـا می گویند چـون دولت تصویب 
کرده پـس نرخ اجـاره باید ۲۵ درصـد افزایش یابد. مسـئله 
دیگـر این اسـت کـه رویه سـقف تعیین اجـاره بهـا، منجر 
به پیامدهای غیر شـفاف وپرریسـک شـود مثـاًل دور زدن 
قولنامه بـرای فرار از سـقف اجاره بها. همچنیـن در صورت 
متوازن نبـودن عرضـه و تقاضا بـازار اجاره، سـقف گذاری 
نتیجـه عکـس بدهـد. زیـرا برخـی از مالـکان متمـول بـا 
عقب نشـینی بازار اجـاره واحدهای خـود را زمانـی عرضه 
می کننـد کـه وارد محدودیـت سـقف می شـود در صورت 

کاهش عرضـه تـوازن بـازار برهـم می خورد.
• راهکارهایی بهتر از تعیین سقف اجاره بها

اگرچه مداخلـه دولت به طـور کلی در بـازار اجاره مسـکن 
اقدام بدی نیسـت و در بسـیاری از کشـورها نیز در شـرایط 
غیر عـادی اجرا می شـود، امـا بایـد ایـن را در نظر داشـت 
کـه ایـن اقدامـات بـرای کوتـاه مـدت نتیجـه می دهـد. 
هرچنـد برخـی کارشناسـان معتقدنـد بـا توجـه بـه اینکه 
بـازار مسـکن یـک بـازار تقریبـاً ۱۰۰ درصـد غیـر دولتی 
اسـت، مداخله دولـت در ایـن بـازار و اقتصاد دسـتوری در 
آن نتیجـه نمی دهـد. بنابراین در بلنـد مدت بایـد اقداماتی 
چـون اجـاره داری حرفه ای با مشـوق های مالیاتـی ترویج 
شـود. یکـی دیگـر از راهکارهـای کنتـرل اجـاره بهـا، راه 
اندازی صندوق های امالک و مسـتغالت در بازار سـرمایه 
)ریت ها( اسـت. همچنین می توان از امـالک تحت اختیار 
بانک ها بـرای سـاماندهی بازار مسـکن اسـتفاده کـرد. به 
عنـوان مثـال بیشـتر بانک هـا در پـی تعییـن سـقف نرخ 
سـود سـپرده های مـدت دار از سـوی بانـک مرکـزی، به 
راه انـدازی صندوق هـای با درآمـد ثابـت روی آورده اند که 
به نوعـی دور زدن ابالغیه هـای بانک مرکزی اسـت؛ این 
صندوق ها حـدود ۱۰ درصـد نقدینگـی را در اختیـار دارند؛ 
امـالک مسـکونی در اختیـار بانک ها، بـه ایـن صندوق ها 
داده شـود تا بتوانند با عرضـه آنها در بازار اجاره مسـکن، به 

کنتـرل اجـاره بها کمـک کنند.

دولت برای اجاره بها، سقف تعیین کرد!

ُمسکن موقت برای درمان بحران مسکن

 دریا وفایـی  همیـن دیروز بـود که 
اخبار اعـالم وصول اسـتیضاح صمت 
با وجود اعـالم یکی از اعضـای هیات 
رئیسـه در خبرگزاری تسـنیم به تردید 
خـورد و به سـرعت موجی کـه علیه او 
به جریان افتاده بود تبدیل به سـونامی 
حمایتـی شـد. این رونـد به حـدی بود 
که روز گذشـته هم به صحن کشـیده 
شد تا ترجیع بند بسـیاری از نطق های 
پـس یـا پیـش از دسـتور باشـد، حتی 
مصاحبه هـای انجام شـده در حاشـیه 
صحـن ابقـا و عـدم اسـتیضاح وزیـر 

صمت فاطمـی امین باشـد.
• نماینــده مــردم طبس در 
مجلس: باید بــه وزیر فرصت 
دهیم تــا برنامه هــای خود را 

اجرایی کند
فرهنگـی  کمیسـیون  سـخنگوی 
مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: 
اسـتیضاح وزیر صنعت معـدن تجارت 
را زود هنـگام خوانـد و گفـت: بایـد به 
وزیر فرصـت دهیم تـا برنامه های خود 

را اجرایـی کنـد.
نصیرایـی  مجیـد  حجت االسـالم 
اسـتیضاح وزیر صنعت معـدن تجارت 
را زود هنگام خواند و گفـت: با توجه به 
گستردگی مشـکالت و وظایف وزارت 
صنعت باید بـه وزیر فرصت بیشـتری 
دهیـم و بـا همـکاری همراهـی همه 
جانبـه در راسـتای حل مشـکالت این 

وزارتخانـه گام برداریم.
• عضو کمیســیون فرهنگی 
مجلس: اجــازه دهیم فاطمی 
امین اصالحات ســاختاری در 

وزارت صمت ایجاد کند
عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس 
شـورای اسـالمی گفـت: بهتـر اسـت 
فرصـت بیشـتری بـه وزیـر صنعـت 
معـدن تجـارت بدهیـم تـا بتوانـد 
برنامه هـای خـود را بـرای اصـالح 
سـاختارها در ایـن وزارتخانـه اجرایـی 
کنـد، بنـده ایـن اسـتیضاح را امضـا 
نکـردم. سـیدعلی یزدی خـواه هـم در 
گفت وگو بـا خبرنـگار ایرنا با اشـاره به 
انتقاداتی که نمایندگان در حوزه قیمت 
کاالهـای اساسـی و خـودرو از وزیـر 
صنعـت معـدن تجـارت دارنـد، گفت: 

در بیـن نماینـدگان مجلـس پیرامون 
اینکه بایـد این اسـتیضاح انجام شـود 
یا خیر، بحث وجـود دارد. نماینده مردم 
تهـران در مجلـس شـورای اسـالمی 
افـزود: بهتـر اسـت فرصت بیشـتری 
به وزیر صنعـت معدن تجـارت بدهیم 
تـا بتوانـد برنامه هـای خـود را بـرای 
اصـالح سـاختارها در ایـن وزارتخانـه 
اجرایـی کنـد، بنـده ایـن اسـتیضاح را 

امضـا نکـردم.
• سخنگوی کمیسیون فرهنگی 
مجلس: استیضاح وزیر صمت 

به صالح کشور نیست
نماینـده مـردم شـهرکرد در مجلـس 
شـورای اسـالمی مـورد روند بررسـی 
اسـتیضاح وزیـر صمت گفـت: حرکت 
نمایندگان در راستای اسـتیضاح وزیر، 
شـتاب زدگـی در تصمیـم و بـی ثبات 
کـردن مدیریت هاسـت و بـه صـالح 
کشـور نیسـت. احمـد راسـتینه هـم 
در گفـت و گـو بـا ایرنـا در مـورد روند 
بررسـی اسـتیضاح وزیر صمت گفت: 
نظـارت حق قانونـی نمایندگان اسـت 
و آنهـا می تواننـد در قالـب سـؤال، 
تذکر و اسـتیضاح نسـبت بـه عملکرد 
وزیـران ورود کننـد. نماینـده مـردم 
شـهرکرد بیـان داشـت: مـا نسـبت به 

برخـی اتفاقاتـی در حوزه کنتـرل بازار، 
صنعت خودرو و لـوازم خانگی ناراضی 
هستیم اما معتقدیم مشـکل این حوزه 
سـاختاری اسـت و به ماه هـای اخیر بر 

نمی گـردد.
 عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس: 
ثبـت اسـتیضاح فاطمـی امین بـه آذر 

مـاه سـال ۱۴۰۰ بـاز می گـردد
عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس 
شـورای اسـالمی گفـت: متاسـفانه 
ثبـت ایـن اسـتیضاح بـه آذر ماه سـال 
۱۴۰۰ بـاز می گـردد زمانـی کـه سـه 
ماه بیشـتر از مسـئولیت وزیـر صنعت 
معـدن تجـارت نمی گذشـت. اقبـال 
شـاکری در مـورد اسـتیضاح وزیـر 
صنعت معـدن و تجارت گفـت: به نظر 
من این استیضاح در کمیسیون صنایع 
متوقـف خواهـد شـد. نماینـده مـردم 
تهـران در مجلـس شـورای اسـالمی 
اسـتیضاح وزیر صنعت معـدن تجارت 
را زودهنـگام خوانـد و اظهـار داشـت: 
باید حداقل یک سـال بـه وزرا فرصت 
دهیـم تـا برنامه هـای خـود را اجرایی 

کننـد.
شـاکری ادامه داد: متاسـفانه ثبت این 
اسـتیضاح بـه آذر مـاه سـال ۱۴۰۰ باز 
می گردد زمانـی که سـه ماه بیشـتر از 

مسـئولیت وزیر صنعت معدن تجارت 
نمی گذشـت.

• عضــو فراکســیون انقالب 
اســالمی: امضای خود را پس 

گرفتم
عضـو فراکسـیون انقـالب اسـالمی 
مجلـس گفـت: بـا تاکیـد بـر اینکـه 
بایـد اسـتیضاح وزیـر صمـت متوقف 
شـود، خاطرنشـان کرد: امضـای خود 
را از استیضاح وزیر پس گرفته ام.خلیل 
بهروزی فـر در مـورد اسـتیضاح وزیـر 
صنعت معدن و تجـارت گفت: فاطمی 
امین مقصر همـه گرانی ها نیسـت لذا 
نبایـد پـای وزیر به اسـتیضاح کشـیده 
شـود. نماینده مردم فومـن در مجلس 
شـورای اسـالمی با بیـان اینکـه بنده 
اسـتیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت 
را امضا کـرده بودم، افـزود: امضای این 
استیضاح برای هشـدار به وزیر در مورد 
عزل و نصب هـا در بدنـه وزارتخانه بود 
تا دقـت بیشـتری در عـزل و نصب ها 
داشته باشند تا نیروهای ناکارآمدی که 
موجب مشـکالت امروز هستند برکنار 
شـده و نیروهای جهادگران جایگزین 

ایـن افراد شـوند.
• رییس کمیســیون اقتصادی 
مجلــس: لــزوم بازنگری در 

استیضاح فاطمی امین
رییس کمیسـیون اقتصادی مجلس 
شـورای اسـالمی بـا تأکید بـر لزوم 
بازنگـری در اسـتیضاح وزیر صنعت 
معدن و تجارت گفـت: به نمایندگان 
فرصـت  کـه  می دهـم  پیشـنهاد 
یکسـاله بـه دولـت بدهنـد و بعـد از 
آن در مـورد عملکرد بـا وزرا تصمیم 
بگیرنـد. محمدرضـا پورابراهیمی در 
مورد اسـتیضاح وزیر صنعـت معدن 
و تجـارت گفـت: مجلـس شـورای 
اسـالمی عملکرد دولت سـیزدهم را 
با حساسـیت خاصـی دنبـال می کند 
زیـرا نماینـدگان مجلـس بـه دلیـل 
اعتمـادی کـه بـه دولـت آیـت اهلل 
رئیسـی داشـتند بـه کابینـه آیت اهلل 
رئیسـی رأی اعتمـاد باالیـی دادنـد، 
انتظـار داریـم بـا توجـه بـه رویکرد 
حمایتـی مجلـس و دولت سـیزدهم 
بـه وظایـف خـود در راسـتای حـل 
مشـکالت مردم عمل کنـد. نماینده 
مـردم کرمـان در مجلـس شـورای 
اسـالمی افزود: اگر اتفـاق فوق العاده 
و خاصـی پیـش بیایـد حـق مجلس 
اسـت که حتـی بعـد از گذشـت یک 
ماه از رأی اعتمـاد وزیر مـورد نظر را 

اسـتیضاح کند.
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 اخبار اصفهان  به دنبال شیوع شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر شیوع وبا 
از طریق مصرف آب شرب شبکه و رد این شایعه توسط دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، شرکت آبفای استان اصفهان نیز هر گونه انتقال بیماری از طریق شبکه 

آب شرب اصفهان را تکذیب می کند.
آب شـرب ۵۸ شـهر و ۳۸۰ روسـتای تحت پوشش سـامانه آبرسـانی اصفهان 
بـزرگ از طریـق تصفیه خانـه آب باباشـیخعلی تأمیـن و پـس از گذراندن همه 
فرایندهـای تصفیه، ازن زنـی و کلر زنی شـده و میـزان کلر باقیمانده در شـبکه 

آب شـرب بر اسـاس اسـتاندارهای ۱۰۵۳ بـوده و در محـدوده ۰.۵ تـا ۰.۸ میلی 
گـرم بـر لیتر می باشـد.

همچنیـن بـه صـورت روزانـه همـه آزمون هـای میکروبـی و شـیمیایی برای 
اطمینـان از سـالمت آب شـرب توسـط آزمایشـگاه های شـرکت آبفـا انجـام 

می شـود.
همچنین بـه اسـتحضار مشـترکین عزیز می رسـاند بـا توجه بـه در مـدار قرار 
گرفتن تعـدادی از چاه های متفرقه با هدف جبران کمبود آب شـرب و بهداشـت 

در فصل گـرم سـال؛ آب اسـتحصال شـده همـه ایـن چاه ها بـه صـورت دائم 
گندزدایی و کلرزنی شـده و کنترل های بهداشـتی الزم توسـط مرکز بهداشـت 
اسـتان و شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان به صورت دائم انجام می شود.

بر همین اسـاس همشـهریان گرامی و روسـتاییان عزیز سـاکن در ۱۰۰ شهر و 
۹۴۸ روسـتای تحت پوشش خدمات شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان از 
سالمت آب شـرب شـبکه آبرسـانی کاماًل مطمئن باشـند و یقین داشته باشند 
که امکان انتقال بیمـاری وبا از طریق آب تصفیه و گندزدایی شـده وجـود ندارد.

آب شرب اصفهان 
کاماًل سالم و 
بهداشتی است

تکذیب شیوع وبا در اصفهان؛

زندگی سالم 

ISFAHAN
N E W S

میوه های تابستانی و خواص آنها؛

 آنچه باید بدانید
و از آن لذت ببرید

این دبیرخانه در بخشـی از توضیحات خود نوشـت: به مجـرد اینکه دولت 
از مجاری رسـمی و مکاتبات مردمی اطالع یافت بازنشسـتگان سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی نسـبت بـه مصوبـه میـزان افزایش مسـتمری خـود در 
سـال ۱۴۰۱ گالیه منـد هسـتند، رئیس جمهور، معـاون اول خـود را مأمور 
رسـیدگی به این موضوع کرد و محمد مخبر متعاقباً سلسـله جلسـاتی را با 
حضور نمایندگان کانون های بازنشسـتگان و تشـکل های مربوطه برگزار 
کرد و در جریـان این جلسـات تمهیداتی بـرای ارتقای معیشـت و حمایت 

از قدرت خرید بازنشسـتگان اندیشـیده شد.
در عیـن حـال کمیسـیون مربوطـه در دولت نیـز پـس از اطـالع از برخی 
برداشـت های حقوقی مبنی بر اینکـه مصوبه مربوط به افزایش مسـتمری 
بازنشسـتگان تأمین اجتماعـی ممکن اسـت مغایر بـا برخی مـواد قانونی 
باشـد، با تشکیل جلسـات کارشناسـی، بررسـی این مغایرت احتمالی را در 

دسـتور کار قرار داده اسـت.
در بخش دیگـری از توضیحـات دبیرخانـه شـورای اطالع رسـانی دولت 
آمده اسـت: هیات بررسـی و تطبیق مصوبات دولـت با قوانیـن، به موجب 
»قانون اجـرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایران« 
و آیین نامه هـای اجرایی مربوطه، بازوی مشـورتی رییس مجلس شـورای 
اسـالمی برای حسـن انجـام وظایـف محولـه در دو اصـل مذکـور قانون 
اساسـی اسـت. این هیـات بر اسـاس قانـون و رویه هـای پیشـین نظرات 
خـود را در خصـوص مصوبـات هیـات دولـت به رییـس مجلس شـورای 
اسـالمی اعـالم می کنـد و اگـر جمع بنـدی رییـس مجلـس بـر ایـن بود 
کـه مصوبه مغایرتـی بـا قوانیـن دارد در مکاتبه بـا رئیس جمهور خواسـتار 
اصالحیـه و بازنگـری در مصوبـه مربوطه می شـود. لـذا هیـات تطبیق از 
جایگاهی بـرای ابطـال مصوبـات هیـات وزیـران برخـوردار نیسـت و بر 
این اسـاس نقل قول منتشـره از یکی از نماینـدگان مجلـس در این زمینه 

دقیـق بـه نظر نمی رسـد.
دبیرخانه شـورای اطـالع رسـانی دولـت در پایان گفـت: دولـت از ابتدای 
اسـتقرار، بارهـا اعالم کـرده چـه از نظـر گفتمانی و چـه در میـدان عمل، 
حامـی اقشـار زحمت کـش و آسـیب پذیر کشـور از جملـه بازنشسـتگان 
سـازمان تأمین اجتماعـی و حداقلی بگیران اسـت و نهایت تـالش خود را 
برای صیانـت از منافـع و حفاظت از معیشـت و قـدرت خرید ایـن عزیزان 

بـه کار خواهد بسـت.
این در حالـی بود که طبـق نظر هیئـت تطیبق مصوبـات دولت بـا قوانین 
مجلس، مصوبـه دولت دربـاره افزایـش حقـوق بازنشسـتگان ملغی االثر 

. شد
هیئت بررسـی و تطبیـق مصوبات دولت بـا قوانین در جلسـه اخیـر خود با 
توجه به چندین جلسـه کارشناسـی و دعوت از نمایندگان دولت، سـازمان 
تأمین اجتماعی و بازنشسـتگان تأمین اجتماعی و اسـتماع نظـرات آن ها، 

در جلسـه فوق العـاده مصوبه دولت را مـورد ایـراد قانونی قرار داده اسـت.
قربانعلی مهـری دبیر ایـن هیئت با بیان ایـن مطلب افزود: هیئت بررسـی 
و تطبیـق مصوبـات دولت بـا قوانیـن بـه اسـتناد اصـول ۸۵ و ۱۳۸ قانون 
اساسـی و قانون نحوه اجـرای این اصول به طور مسـتمر در جلسـات خود 
تمامـی مصوبـات تصویب نامه هـای هیئـت وزیـران را بررسـی و نظرات 
خـود را در این خصوص با تأیید ریاسـت مجلـس به دولت اعـالم می کند.

دبیـر هیئت بـا تشـریح فرآینـد بررسـی و رسـیدگی بـه مصوبـات در این 
هیئت اظهار کرد: به اسـتناد قانـون نحوه اجـرای اصـول ۸۵ و ۱۳۸ قانون 
اساسـی، نتیجه بررسـی های ابتدایی هیئـت، به دولـت اعالم می شـود تا 
از فرصت قانونـی حداکثر ۱۰ روزه نسـبت به اصـالح مصوبه مـورد ایراد و 

یا ارسـال پاسـخ مسـتند و مسـتدل اقدام کند.
وی ادامه داد: در جلسـه نیز پس از چندین جلسـه بررسـی و اسـتماع آرای 
کارشناسـی کلـی اطـراف ذی نفـع، مصوبـه موضـوع تعییـن مسـتمری 
بازنشسـتگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سـال ۱۴۰۱ را مغایر با قوانین 
تشـخیص داد و موارد مغایـرت را با عنـوان رأی مقدماتی بـه دولت اعالم 

می کنـد.
مهـری در ادامه افـزود: دولت بعد از وصـول ایراد هیئت، یـک هفته مهلت 
دارد تا نسـبت به اصالح مصوبه خـود اقدام کنـد و در غیر این صـورت و یا 
عدم وصول پاسـخ مسـتند و مسـتدل از سـوی دولت، نظر هیئـت تطبیق 
قطعی شـده و بـه دولـت اعـالم خواهـد شـد و پـس از آن مصوبـه دولت 

ملغی االثـر خواهد شـد.
دبیر هیئـت تطبیق مصوبـات در پایان با تشـریح ابعاد حقوقـی این مصوبه 
اعالم کـرد: با تعامـل خوبی که میـان دولـت و هیئت تطبیق برقرار اسـت 
اطمینـان داریـم بهترین تصمیـم گرفتـه خواهد شـد و با اصـالح مصوبه، 

مشـکلی وجود نخواهد داشـت.

 زهرا وفایی   دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت در 
پی انتشار مصاحبه ای از رییس کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی در رسانه ها درباره اینکه هیات 
تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه هیات وزیران در 
خصوص افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تأمین 

اجتماعی را ابطال کرده است، توضیحاتی را ارائه کرد.

گزارش

نپذیرفتن پیشنهاد دولت از سوی مجلس! 

 10 درصدی که کسی
زیر بارش نمی رود

 پریسا جمدی  تابستان فصلی بسیار گرم است 
و تنها چیزی که در این فصل نیاز دارید، خوردن 
میوه های آبدار و انرژی زاست. به همین دلیل چند 
میوه تابستانی را بهتر بشناسیم تا بیشتر بخوریم 

و لذت ببریم.
هندوانه: ۹۲ درصد از هندوانه را آب تشکیل 
می دهد. طبق مطالعات انجام شده، هندوانه دارای 
مواد مغذی و خواص زیر است: ضد التهاب، ضد 
سرطان و حاوی آنتی اکسیدان. هندوانه منبعی 
عالی از لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن 
و ویتامین C باعث تأمین انرژی و جلوگیری از 
بیماری هایی مانند دیابت، سرطان و فشار خون 
می شوند. هندوانه در تابستان به جبران آب از دست 
رفته، ویتامین ها و مواد معدنی کمک می کند. طی 
یک تحقیق انجام شده، هندوانه منبع غنی ویتامین 
B، C، E و مواد معدنی مانند آهن، کلسیم، منیزیم 

و فسفر می باشد.
انبه: انبه سرشار از کالری های سالم، فیبر، 
ویتامین ها و مواد معدنی می باشد که »سلطان 
میوه ها« نامیده می شود. طی نتایج به دست آمده 
از تحقیقات، انبه دارای ترکیبات زیست فعالی است 
که باعث کاهش آسیب سلولی، جلوگیری از پیری 
زودرس، بهبود سالمتی و کمک به کاهش خطرات 

بیماری های مزمن می شود.
خربزه: خربزه نیز مانند هندوانه یک میوه بسیار 
آبدار و مناسب برای هیدراته ماندن در فصل 
تابستان است و منبع خوبی از ویتامین A، C، پتاسیم 

و منیزیم می باشد.
آناناس: آناناس نیز میوه ای آبدار است و از نظر 
فواید مشابه سایر میوه های تابستانی می باشد. 
 ،B6 ،B3 ،B2 ،A، B1 آناناس سرشار از ویتامین
C، روی، منیزیم، فسفر، کلسیم و پتاسیم است و به 
بازیابی مواد معدنی از دست رفته در گرمای تابستان 

کمک می کند.
آلو قرمز: آلو قرمز نیز جزو میوه های تابستانی و 
منبع خوبی از ویتامین ها، مواد معدنی و ترکیبات 
فعال زیستی مانند کاروتنوئیدها و اسیدهای فنولیک 
می باشد. طبق نتایج حاصل از تحقیقات، آلو قرمز 
باعث بهبود حافظه، کاهش سطح قند خون، 
تقویت سالمت استخوان ها و پیشگیری از طیف 

گسترده ای از بیماری ها می شود.
توت فرنگی: یکی از جذاب ترین و خوشمزه ترین 
میوه های تابستانی، توت فرنگی است که برای 
بسیاری از مشکالت پوستی در فصل گرما مفید 
است. رنگ قرمز توت فرنگی به دلیل وجود 
فالونوئیدها و فیتونوترینت ها می باشد. توت فرنگی 
یک میوه مغذی آنتی اکسیدانی است که به کاهش 
کلسترول خون، پیشگیری از بیماری های قلبی 

و توقف رشد سلول های سرطانی کمک می کند.

 bebodywise.com/blog/summer-fruits.
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نماینده ها پشت وزیر ایستادند
بهارستانی ها یک صدا در صحن خواهان ابقا و عدم استیضاح وزیر صمت



امـام جمعـه اصفهـان گفـت: تسـهیالتی کـه دولت 
برای حمایت از خانـواده و فرزنـدآوری در نظر گرفته 
و تدویـن کـرده، مشـوق های خوبـی اسـت. آیـت 
اهلل سـید یوسـف طباطبایـی نژاد در جلسـه قـرارگاه 
جمعیتی اسـتان در اسـتانداری اصفهان افزود: ایران 
که کشـوری متدیـن به دیـن اسـالم اسـت نباید در 
حـوزه جمعیتـی هماننـد سـایر کشـورها عمـل کند 
و بایـد بـه مقولـه فرزنـدآوری بـه صـورت جـدی 

اقـدام کنـد.
وی بـا بیـان اینکـه گناهـان مـادران پـس از زایمان 
ریختـه می شـود، تصریـح کـرد: خداونـد روزی 
فرزندان را می دهد و افـراد نباید در زمینـه روزی آنها 
نگـران باشـند زیـرا هرچـه فرزنـدان افزایـش یابند 

برکـت زندگـی بیشـتر خواهد شـد.
وی بـا اشـاره بـه سـقط جنیـن اظهارداشـت: سـقط 
جنیـن گناهـی بزرگ اسـت کـه وعـده عـذاب برای 

آن داده شـده اسـت.
آیـت اهلل طباطبایی نـژاد عنـوان کـرد: در روایات بر 
فرزنـدآوری و تربیـت فرزند سـفارش شـده اسـت و 
برای سـقط جنیـن در هـر مرحلـه از رشـد آن دیه ای 
در نظر گرفته شـده کـه در صورت دمیده شـدن روح 

در آن دیـه کامل یک انسـان اسـت.
وی ادامـه داد: بایـد در چنـد سـال آتـی بـر مقولـه 
افزایـش جمعیـت متمرکـز شـویم تـا در آینـده 
 مجبـور بـه وارد کردن نیـروی کار از سـایر کشـورها

نشویم.
• جمعیت کشـور و اسـتان اصفهان باید در 

کمتریـن زمان ممکن جبران شـود
اسـتاندار اصفهـان نیـز در جلسـه قـرارگاه جمعیتـی 

اسـتان در اسـتانداری اصفهـان افـزود: در فرصـت 
محـدودی کـه تـا چند سـال آینـده داریـم بایـد نرخ 

پاییـن فرزنـدآوری را در کشـور و اسـتان اصفهـان 
جبـران کنیـم.

سـیدرضا مرتضوی افزود: همه دسـتگاه های اجرایی 
اسـتان باید کارگروهی در راسـتای حمایت از خانواده 
و فرزنـدآوری در داخـل مجموعـه خـود تعریـف و 

برنامه هـای منظمـی را در ایـن زمینه اجـرا کنند.
وی ایـن برنامه هـا را دارای دو بخـش داخلـی ویـژه 
کارکنان دسـتگاه اجرایی و ویژه عموم مردم دانسـت 
و اظهارداشـت: صدا و سـیما و دسـتگاه های اجرایی 
بایـد فعالیت هـای رسـانه ای و اقناعـی بـرای آگاه 
سـازی مردم و اعتمادسـازی عمومـی انجـام دهند.

اسـتاندار اصفهـان تاکیـد کـرد: قـرارگاه جمعیتـی 
اسـتان باید سـاختاری داخلی برای پوشـش و تحقق 
همـه مأموریت هـای متصـور بـرای جمعیـت ایجاد 

کنـد.
وی عنـوان کـرد: اگـر بـر مقولـه افزایـش جمعیت و 
فرزنـدآوری جـدی نباشـیم خسـارت های زیـادی 
خواهد داشـت، بنابرایـن در حـوزه ارزیابـی و نظارت 
نباید هیـچ مالحظـه ای برای هیـچ ارگانی داشـت و 

از قصـورات دسـتگاه های اجرایـی گذشـت.
مرتضـوی پیگیـری بـرای تشـکیل سـازمان های 
مردم نهاد در زمینـه حمایت از خانـواده و فرزندآوری 
را ضـروری دانسـت و افـزود: بایـد از ظرفیت هـای 

مردمـی در ایـن زمینـه اسـتفاده کرد.
وی تاکیـد کـرد: کارگـروه حـوزه رسـانه قـرارگاه 
جمعیتـی اسـتان بایـد گره هـای ذهنـی افـراد 
جامعـه را بایـد کـرده و جنبه هـای مختلـف افزایش 
 جمعیـت و فرزنـدآوری را بـرای مـردم تشـریح و

تبیین کند.
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 امین رضایی  بلیت شناور، طرح هوشمندانه ای برای مقابله با وضعیت اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

راکدی است که در تعداد مخاطبان سینمای ایران طی سال جاری رقم خورده 
است. این راهکار هوشمندانه که با انعطاف باالی سازمان سینمایی صورت 
گرفته است، زمینه را برای افزایش تعداد مخاطبان سینما فراهم کرده و بدین 
ترتیب، سینما با رونقی نسبی مواجه می کند که طی آن، فیلم های بیشتری 
متقاضی نمایش عمومی می شوند و همین جریان، برخی نگرانی ها از بابت 

وضعیت اکران طی نیمه دوم امسال را مرتفع می کند.
فیلم سینمایی »هناس« با استقبال مخاطبان از طرح شناوری قیمت 
بلیت های درسینماهای حوزه هنری، این فیلم سینمایی به فروش یک 

میلیاردی رسید.

فیلم سینمایی »ِهناس« به کارگردانی حسین دارابی و تهیه کنندگی 
محمدرضا شفاه با حضور بیش از ۳۵۰۰۰ مخاطب در سینماها و ۵۰۰۰ 

مخاطب در اکران های سیار از مرز فروش ۱ میلیارد تومان عبور کرد.
این فروش درحالی در هفته دوم اکران »هناس« رقم خورده که با آغاز طرح 
شناوری قیمت بلیت های این فیلم در زنجیره سینمایی حوزه هنری، شاهد 
رشد ۳۵ درصدی مخاطبان از ابتدای هفته بوده و در مدتی کوتاه با استقبال 

مردمی از این طرح مواجه شده است.
»هناس« با برداشتی آزاد از یک داستان واقعی در دل تاریخ معاصر، به زوایای 
زندگی پرتالطم داریوش رضایی نژاد، از شهدای ترور هسته ای و تالش های 

همسرش برای حفظ جان او در اوایل دهه ۹۰ می پردازد.

»ِهناس« عضو جدید باشگاه میلیاردی ها شد

»روده درازی های  کمدی  نمایش 
یک مرده بی صاحب« تئاتر برگزیده 
چهلمین جشنواره فجر است که از یکم 
تا سی ویکم تیرماه در سالن نقش جهان 

تاالر هنر به روی صحنه می رود.
هادی کیانی، کارگردان این نمایش 
گفت: این نمایش برگرفته از پژوهشی 
با موضوع »اقتباس کمیک از لطایف 
مالنصرالدین« است که سال گذشته 
در حاشیه جشنواره تئاتر فجر به صورت 

کتاب رونمایی شد.
او ادامه داد: با توجه به اینکه کاراکتر 
از  یکی  به عنوان  مالنصرالدین 
فرهنگ  محبوب  شخصیت های 
عامه، کمتر موردتوجه قرارگرفته است، 
پژوهشی با این موضوع که »چطور 
می شود لطایف مالنصرالدین را به 
کار نمایشی تبدیل کرد؟« انجام شد و 
نمایش »روده درازی های یک مرده 
بی صاحب« خروجی عملیاتی طرح 

پژوهشی ما بوده است.
کارگردان نمایش »روده درازی های 
یک مرده بی صاحب« با اشاره به در 
نظر گرفتن محتوای اخالقی در نمایش 
اظهار کرد: این نمایش به آیه ۳۴ سوره 

اسراء و اهمیت عهد و پیمان می پردازد.
کیانی بابیان اینکه سال ها در حوزه 
چون  آیینی  و  سنتی  نمایش  های 
سیاه بازی،  نقالی،  شبیه خوانی، 
خیمه شب بازی، پرده خوانی فعالیت 
دارد و در نمایش »روده درازی های یک 
مرده بی صاحب« نیز از ترکیب شیوه ها و 
روش های نمایش سنتی بهره برده است، 
ادامه داد: این شیوه ها، به عنوان بخشی از 
میراث ناملموِس ما، روش های بسیار 
بدیعی برای ارائه اثر هستند، حضور این 
هنرها در حافظه تاریخی مردم باعث 
به دل نشستن آن ها می شود و به روز 
کردن و ارتباط دادن آن ها با زمان حاضر، 

اتفاقات زیبا و جذابی را رقم می زند.
این کارگردان با تأکید بر نیاز جامعه امروز 
به کار کمدی و طنز گفت: گروه نمایشی 
»آیینه« پیش از این هم اجراهای بسیار 
موفقی در زمینه نمایش های سنتی 
کمدی داشته و بر آن هستیم که در آینده 
هم اتفاقات جدیدی را رقم بزنیم تا به 

رسالت فرهنگی خود عمل کنیم.
نمایش  حضور  اشاره  با  کیانی 
»روده درازی های یک مرده بی صاحب« 
در بخش خیابانی چهلمین جشنواره 
تئاتر فجر و گفت: »روده درازی های 
یک مرده بی صاحب« سال گذشته 
تندیس   ۵ فجر  تئاتر  در جشنواره 
کارگردانی، نویسندگی، بازیگری مرد، 
بهترین طراحی فضا و لباس را دریافت 
کرد و ما بیش از ۲ ماه زمان برای تبدیل 
این نمایش از حالت خیابانی به سالنی 

زمان صرف کردیم.
او با اشاره به حمایت سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
شدن  برگزیده  افزود:  نمایش،  از 
در جشنواره ها بدون اجرای عموم 
و ارتباط با مخاطب ارزشی ندارد 
»روده درازی های  نمایش  حاال  و 
یک مرده بی صاحب« از یکم تا ۳۱ 
تیرماه در سالن نقش جهان تاالر هنر 
اجرا می شود و امیدواریم که مقبول 
مخاطبان و هنردوستان افتد.نمایش 
»روده درازی های یک مرده بی صاحب« 
به نویسندگی، طراحی و کارگردانی 
هادی کیانی و با بازی میالد مجیری، 
رضا پرنده، حامد جامی، عرفان عمادی، 
علی حاجی هاشمی، سینا سلحشور، 
محمد محمدی و هادی کیانی، یکم تا 
سی ویکم تیرماه امسال هر شب ساعت 
۲۰: ۳۰ در سالن نقش جهان تاالر هنر به 
روی صحنه می رود و عالقه مندان برای 
تهیه بلیت می توانند به سایت گیشه ۸ 

مراجعه کنند.

نمایش
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»روده درازی های یک 
مرده بی صاحب« 

 درتاالرهنر دیدنی شد؛

امام جمعه اصفهان در جلسه قرارگاه جمعیتی استان مطرح کرد:

مشوق های خوب دولتی برای حمایت از خانواده و فرزندآوری

 رضا اخالق پور  بانـک مرکـزی درروزهای گذشـته، ابالغیـه ای صادر 
کرد کـه به موجـب آن از امکان خریـد اسـکناس ارز صادرکنندگان توسـط 
صرافی هـا بـا نـرخ توافقی خبـر داد. بـر اسـاس ایـن ابالغیه بـه صرافی ها 
اجـازه داده شـد کـه ارز صادرکننـدگان را بـا نـرخ توافقـی، خریـداری و به 
متقاضیان ارز )بدون محدودیت( بفروشـند. بخشنامه ای که زمینه ساز ایجاد 
خوش بینی بین صادرکنندگان و زمینه سـاز صعود دوباره شـاخص بورس در 
بازار سـهام شـد، زیرا این تصمیم می تواند سـود شـرکت هایی که صادرات 
دارند، را افزایـش دهد و چـون وزن زیـادی از شـرکت های بازار سـرمایه را 
شـرکت های صادرت محور تشـکیل می دهند، ایـن بخشـنامه در روزهای 
گذشـته باعث رشـد قیمت سـهام شـرکت های صـادرات محـور درنتیجه 
شاخص کل بازار سرمایه شـد. اما از سـویی دیگر، چون فروش ارز صادراتی 
در بـازار آزاد می توانـد باعـث افزایـش عرضـه و درنتیجه به تعادل رسـیدن 
شاخص کل بازار سرمایه شـود. این موضوع در کنار سـایر ابهام های موجود 

در بازار، باعث نوسـان های قیمتی سـهام در هفته گذشـته شـد.
• شکاف قیمتی اثرگذار بر بازار سهام

در حال حاضر، اختالف قیمتی زیادی بین نرخ دالر آزاد و سـامانه نیما وجود 
دارد. ایـن موضوع باعث شـد کـه در هفته گذشـته، روند شـاخص کل بازار 
سـرمایه نوسـانی و برخی روزها نزولی نیز شـود و از سـویی دیگـر، همانند 
سـایر بازارهـا، معادل نـرخ تورم رشـد نکنـد. بنابرایـن پیش بینی می شـود 
درصورتی که شـکاف قیمتی بین نـرخ ارز آزاد و نیمایی کاهش یابد، شـاهد 

رشـد بازار سـهام باشیم.
• اثر نرخ بهره بانکی آمریکا بربازارکاالیی و سهام

در هفته گذشـته، بانک مرکزی آمریکا -فـدرال رزرو- باالخره نـرخ بهره را 
۰.7۵ افزایش داد که کمی بیش از انتظارها بود. فدرال رزرو در یک سیاسـت 
انقباضـی شـدیدتر از پیـش بینی ها، میـزان نـرخ بهـره را 7۵ صـدم درصد 
اضافـه و به رقـم ۱.۵ درصد رسـاند. ایـن تصمیم، هـر چند به دلیل شـرایط 
سیاسـی و درگیری روسـیه و اوکرایـن تاکنـون تاثیرزیادی بـرروی قیمت 
کامودیتی ها نداشـته و باعث کاهش چشـمگیر قیمت آنها نشـده است، اما 
در مجمـوع افزایش نرخ بهـره می تواند بر شـاخص دالر و به واسـطه آن؛ بر 

قیمت در بازارهای کاالیی تاثیرگذارباشـد و رشـد اقتصاد جهانی راکند کند. 
طبیعی اسـت چون بسـیاری از شـرکت های شاخص سـاز در بازار سرمایه، 
کامودیتی محور هسـتند، بنابراین اگر رکـود در بازار جهانـی رخ دهد، دامنه 

آن می توانـد هم بـه بازارکاالیی و هم به بازارسـهام برسـد.
• بررسی 4 صنعت بورسی

بـرای بررسـی و انتخاب صنایـع منتخـب ابتـدا باید افـق سـرمایه گذاری 
مشـخص شـود که کوتاه مدت اسـت یا بلندمدت. پـس از آن، بایـد صنایع 
مختلف را بر اسـاس فرصت ها و ریسـک هایی که پیرامون آنها وجـود دارد، 
مورد مطالعه و بررسـی قرارداد. در حال حاضر به نظر می رسـد نوسـان های 
نرخ ارز و نامشخص بودن نتیجه برجام، بیشـترین اثر را بر بازارسرمایه دارد. 

بررسـی صنایع مختلف نشـان می دهد در وضعیت فعلی، به دلیـل افزایش 
قیمت جهانـی نفت، صنعت پاالیشـی و پتروشـیمی -به رغـم تحریم اخیر 
چنـد شـرکت پتروشـیمی توسـط آمریـکا- می تواننـد بازدهی مناسـبی را 
برای سهامدارانشـان به همراه داشـته باشـند. ضمـن اینکـه درصورتی که 
مذاکرات هسـته ای به نتیجه برسـد و تحریم ها کاهش و یا برداشـته شـود، 
صنعت بانکداری از صنایع مناسـب برای سـرمایه گذاری خواهد بـود. اما در 
میان دو صنعـت پرطرفدار دیگر بـازار، یعنی صنایع فـوالدی و خودرویی به 
نظر می رسـد که سـرمایه گذاری در سـهام صنعت فـوالد بـرای بلندمدت 
و خودرویی ها بـرای کوتـاه مدت ارزنـده باشـد. از آن جـا که ایـران یکی از 
کشـورهای بزرگ تولید کننـده فوالد در جهان اسـت و محصوالتـش را به 

بازارهـای جهانـی صـادر می کنـد، در نتیجه سـهام شـرکت های منتخب 
صنعت فـوالد می تواند بـرای بلندمـدت ارزنده اسـت. ضمن اینکـه بدلیل 
بازدهی مناسـب برخی قطعه سازان، سـرمایه گذاری در سـهام شرکت های 
منتخـب قطعه سـازی نیـز می توانـد بازدهـی خوبی بـرای نوسـان گیران 

داشـته باشد.
• اثر تحریم صنعت پتروشیمی بر سودآوری آنها

صنعت پتروشـیمی درهفته گذشـته، دوباره مـورد تحریم هـای آمریکا قرار 
گرفت و اسـم شـرکت های پتروشـیمی خارک، فـن آوران و مـارون در این 
لیسـت به چشـم می خورد. هرچند بیشـتر مراودات تجاری این شـرکت ها 
با کشـور چین اسـت وچون این کشـور به تحریم های آمریکا توجـه زیادی 
نمی کنـد، بنابرایـن به نظـر می رسـد تحریم هـای آمریـکا تأثیر زیـادی بر 
وضعیت فروش و سـودآوری این شـرکت ها نداشـته باشـد. اما بـه هر حال 
این خبـر از لحاظ روانـی می تواند بر رفتـار معامله گران بازار سـرمایه -حتی 
در کوتاه مـدت - اثـر بگـذارد و روند معامالتـی این گـروه در بازار سـرمایه 
را تحـت تأثیـر قراردهد. امـا درمجموع، بـه نظر می رسـد درشـرایط فعلی، 

ریسـک مهم وخاصی شـرکت های پتروشـیمی را تهدیـد نمی کند.
• بورس به تعادل می رسد

در وضعیت فعلی، بورس و بازار سـرمایه، همچنان با ریسـک ها و ابهام های 
گوناگونـی روبـرو اسـت. نامشـخص بـودن نتیجـه مذاکـرات هسـته ای، 
نوسـان های نرخ آرزو اختالف قیمتی بین نـرخ ارز آزاد و نیمایی، قیمت های 
دسـتوری، صدوربخشنامه های خلق سـاعه و احتمال قطعی برق واحدهای 
تولیدی در تابسـتان، بخشی از ریسک های بازار هسـتند و به نظر می رسد تا 
زمانی که ابهام های موجود در بازار سـرمایه کم و یا برطرف نشـود، شاخص 
کل بازار سرمایه نخواهد توانسـت به سـرعت از مقاومت های پیش روعبور 
کنـد و با قـدرت بـه رونـد صعـودی خـود ادامـه دهـد. در مجموع، بـه نظر 
می رسـد با توجـه بـه ارزنـده بـودن برخی سـهام شـاخص و عقـب ماندن 
بورس از نـرخ تورم در مقایسـه بـا سـایر بازارهـای مالی، بـورس همچنان 

بازاری مناسـبی برای سـرمایه گذاری اسـت.
 کارشناس بورس و بازارسرمایه 

نسخه های داخلی درمان بازار جهانی نیست!

بورس همچنان در دوراهی صعود یا نزول
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جانشـین فرمانده انتظامی اسـتان اصفهـان از مردم اسـتان خواسـت تا 
هرگونه موارد مشـکوک درخصـوص احتکار کاالهای اساسـی شـامل 
اجناس و مـواد خوراکـی را به پلیـس گزارش دهنـد. سـردار محمدرضا 
هاشـمی فـر افـزود: از زمـان مردمـی شـدن یارانه هـا تاکنـون مـوارد 
بسـیاری مبنی بر دپو کاالهای اساسـی توسـط افراد سـودجو و فرصت 
طلب در اسـتان گزارش، کشـف و پیگیری شـده اسـت. وی با اشـاره به 
اینکه ایـن افراد سـودجو بـا سوءاسـتفاده از شـرایط جامعه به ایـن اقدام 
مجرمانـه می پردازنـد گفت: پلیـس اسـتان در هر سـاعت از شـبانه روز 
آمادگـی برخورد بـا ایـن افـراد را دارد ولـی رسـیدگی فوری و گسـترده 
بـه ایـن مهـم نیازمنـد همـکاری و همراهـی مـردم در گزارش هـای 
اعالمی بـه پلیس اسـت. جانشـین فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهان 
اظهار داشـت: از زمانـی جراحی اقتصـادی دولت بـرای توزیـع عادالنه 
یارانه ها، عده ای افراد سـودجو با احتکار کاالهای اساسـی و گرانفروشی 
خودسـرانه کاالها باعث بوجود آمدن مشـکالتی برای مردم شدند. وی 

اظهـار داشـت: این کاالهـا بـدون اسـناد و مـدارک معتبر و بـدون ثبت 
در سـامانه جامـع انبارهـا در منـازل و یـا انبارهـای خصوصـی بصورت 

غیرقانونـی انبار شـده اسـت.
وی به کشـف چهـار ُتـن آرد احتکار شـده در شهرسـتان فالورجـان، ۹ 
ُتـن برنج ایرانـی در خمینـی شـهر، ۳۹ ُتن روغـن خوراکـی در اصفهان 
و کاشـان و ۶۰ ُتـن گنـدم در فالورجـان در خرداد سـالجاری در اسـتان 
اشـاره کرد. سـردار هاشـمی فر افزود: پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی 
انتظامی اسـتان بـا اشـرافیت و هوشـمندی باالی خـود بـه برنامه های 
مقابله ای خـود با محتکـران کاالهای اساسـی با جدیـت و فوریت بیش 
از پیش می پـردازد. جانشـین فرمانده انتظامی اسـتان اصفهـان در ادامه 
از مردم خواسـت تا گزارش موثق خود در حـوزه احتکار و قاچـاق کاال از 
سـوی ناامن کنندگان شـرایط اقتصادی جامعه را از طریق شـماره تلفن 
۱۱۰ بـه پلیس اعـالم کنند تا در سـریع ترین زمان نسـبت به شناسـایی 

و دسـتگیری متخلفان اقدام شـود.

مدیر ورزش قهرمانی سـپاهان گفت: اولیـن تمرین آماده سـازی تیم والیبال 
فوالد مبارکه سپاهان در سـالن ۲۵ آبان اصفهان با حضور بیش از ۵۰ بازیکن 

اصفهانی برگزار شـد.
مجتبی داوری در گفت وگو با ایسـنا از آغاز تمرینات تیم والیبال سـپاهان خبر 
داد و اظهار کـرد: تیـم والیبال سـپاهان حدود دو مـاه پیش با هدف تشـکیل 
تیم بومـی و کمـک به جوانـان مسـتعد اصفهـان، تصمیـم بر انحـالل تیم 
بزرگسـاالن گرفت و آمادگی خـود را برای انتقـال امتیاز لیگ برتـری اش به 

تیـم دیگر اعـالم کرد.
وی افزود: تسـت انتخاب والیبال بزرگساالن باشگاه سـپاهان با حضور حدود 
۵۰ بازیکـن برگزار شـد. این افـراد یک ماه بـا تیم تمریـن کرده و پـس از آن 
با رصـد کادر فنی حـدود ۲۰ نفر بـرای حضور در مسـابقات لیگ دسـته یک 

والیبال کشـور انتخاب خواهند شـد.
مدیـر ورزش قهرمانـی سـپاهان دربـاره وضعیـت امتیـاز لیگ برتـری ایـن 
باشـگاه، توضیح داد: واحـد بازرگانی باشـگاه سـپاهان پیگیر فرآینـد فروش 

هسـتند.
داوری با اشـاره بـه قانون امـکان حضـور دو تیم از یک باشـگاه با دو اسـم در 
لیگ برتر و دسـته یـک، توضیح داد: سـپاهان این اتفـاق را در رشـته هندبال 
تجربه کرده و با نتیجـه خوبی که تیم حاضر در دسـته یک گرفـت، به عنوان 
تیم سـایه و پشـتیبان هندبال سـپاهان فعالیت می کنند. البته شرایط خاصی 
دارد و اسـم باشـگاه، اعضـای هیئـت مدیـره و مدیرعامـل متفـاوت اسـت. 
استعدادهای جوان و ناب در تیم دوم هسـتند و صرفاً دیدگاه قهرمانی نداریم.

وی ادامه داد: همـان اتفاق می توانـد در آینده برای والیبال سـپاهان بیفتد، اما 
به شـرطی که این تیم اسـتعدادهای خـود را در لیگ برتر نشـان دهد. شـاید 
پس از آن این رونـد برای والیبال نیـز در چهار یا پنج سـال آینده تکرار شـود.

مدیـر ورزش قهرمانـی سـپاهان، تأکید کـرد: برنامه باشـگاه برای رسـیدن 
این تیم به لیگ برتر سـه سـاله اسـت. البتـه در ورزش هیچ چیز تعیین شـده 
نیسـت. ممکن اسـت سـال اول صعود کنیم که با انگیـزه این جوانـان قطعًا 

دور از دسـترس نیست.

جانشین فرمانده انتظامی اصفهان از مردم درخواست کرد:

گزارش هرگونه موارد مشکوک درخصوص احتکار کاال به پلیس
مدیر ورزش قهرمانی سپاهان:

سپاهان دست به توپ شد
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