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هوای شهر از سه شنبه گرم تر می شود؛

تجربه گرمای 40 درجه باالی صفر در اصفهان!

Advantages and 
Disadvantages 
of Using Mobile 

Phones
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مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان خبر داد:

برپایی همزمان دو نمایشگاه ملی و فراملی
6

 
تالش جهانی برای یافتن راهی که توسعه پایدار 
اقتصادی را تضمین کند، از وقتی آغاز شد که انسان 
معاصر دریافت که شیوه زندگی مبتنی بر اقتصاد 
مدرن، می تواند ناپایدار بوده و در صورتی که به شکل 
مناسبی اصالح نشود، ممکن است تضعیف نسل های 
آینده در برآورده کردن نیازهای شان را به دنبال داشته 
باشد. اگر بحران آب، غذا و انرژی بزرگ ترین مسائل 
جهانی تهدیدکننده توسعه اقتصادی در سده بیستم 
بودند؛ در دنیای قرن بیست و یکمی که به نحوه 
فزاینده به سمت جهانی شدن پیش می رود، گرمایش 
جهانی )Global Warming( و نابودی محیط 

زیست به فهرست مهم ترین چالش های پیش روی 
بشر اضافه شده است. تالش های جدی در بررسی 
مسائل بحرانی محیط زیست، از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد 
و دستیابی به یک روند پایدار در توسعه، از اهداف اولیه 
طراحی یک استراتژی جهانی برای نجات کره زمین 
شناخته شد، به این مفهوم که توسعه اقتصادی باید از 
نظر اکولوژیک، تخریب محیط زیستی هر چه کمتری 
به همراه داشتهباشد. اگر سه مؤلفه توسعه اقتصادی، 
توسعه اجتماعی و حفاظت از اکوسیستم طبیعی را به 
عنوان بنیان های توسعه پایدار در نظر بگیریم، شهرها 
میدان گاه اصلی این پارادایم خواهند بود. به عبارت 

دیگر، پایداری توسعه اقتصادی و حفظ کیفیت حیات 
روی کره زمین برای نوع انسان، منوط به رشد و توسعه 
منطقی شهرها و اصالح روابط آنها با محیط زیست 
پیرامون شان است. بنابراین یکی از چالش های اصلی 
شهرها، وفق دادن فعالیت های اقتصادی با مالحظات 
فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی است؛ به طوری 
که همواره بخشی از مسائل زیست محیطی همچون 
کیفیت هوا، آب، انرژی، زباله و منابع طبیعی باید 

کانون توجه ویژه مدیران شهری باشد.

دکترای جغرافیای شهری

زهره  رجبی
سرمقالـــه
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محیط زیست باید در اولویت مدیریت شهری باشد
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در واکنش به پدیده فرونشست در اصفهان عنوان شد؛

 عالی قاپو خراب شود
چه کسی جواب دنیا را می دهد؟

نبود آیین نامه واردات خودرو در پایان بهار 1٤01

 وقتی
وعــده می تازد 

رییس منطقه 6 سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی کل استان اصفهان در نشستی به 
مناسبت »هفته قوه قضاییه« مطرح کرد:

عقب افتادگی استان در اجرای طرح های ُمعوقه آبی
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با اهدای لوح و تقدیر توسط نماینده مبارکه انجام شد:

قدردانی از رکوردشکنی فوالد مبارکه 
درعرصه تولید و خودکفایی

چهره روز

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان:

 میانگین سنی فرمانداران استان
4۱ سال است

2

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان 
گفت: ۲۸ فرماندار در این دوره منصوب شدند و ما امروز 
افتخار می کنیم که میانگین سنی فرمانداران استان ۴۱ 

سال است.

صفهان
منبع: اخبار ا

 آگهى  مناقصه
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 333934 مورخ 1400/7/19 سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
نسبت به خرید آسفالت 012 و 019 مورد نیاز معابر سطح شهر تا مبلغ 15/000/000/000 ریال از طریق اسناد خزانه 008 با سررسید سال 

1403 با شرایط زیر اقدام نماید.

 1- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/4/13 مى باشد.
2- تعداد نشریات: سراسرى - استانى

پروژه خرید آسفالت 012 و 019 و تحویل در محل

مبلغ اعتبار پیش بینى شده: مدت پروژه: 2 ماه
محل پروژه: سطح شهر فالورجان15/000/000/000 ریال

نحوه پرداخت: اسناد خزانه 008 با محل اعتبار: اعتبارات استانى (دولتى)
سررسید سال 1403

شناسه: 1338011محمدعلى عزیزى-  شهردار فالورجان

نوبت  دوم

آگهى
شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران و 

شرکت هاى داراى مجوز قانونى و واجد صالحیت واگذار نماید.

* پیشــنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه تا آخر وقت ادارى ســاعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/4/12 به سامانه 
الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، ابتداى بلوار آیت اله خامنه اى، شهردارى فوالدشهر
تلفن: 03152622001 و 03152623013

شناسه: 1338738

شماره صورتجلسه نوع آگهىموضوعردیف
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت 
مبلغ پایه (ریال)در مناقصه (ریال)

اجراى عملیات تکمیل ساختمان سالن هاى مراسم 1
6/00/949تجدید مناقصهگلزار حمزه سید الشهداء شهر فوالدشهر

1400/12/23/500/000/00070/000/000/000

شهردار فوالدشهر

نوبت دوم

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول)

اداره کل زندان هاى استان اصفهاندستگاه مناقصه گزار
نشانى: اصفهان، ابتداى اتوبان ذوب آهن

ارائه خدمات بهداشتى و درمانى به زندانیان زندان هاى استان اصفهانموضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکى در وجه اداره کل زندان هاى استان اصفهان یا واریز وجه 
نقد به شباى حساب IR230100004061013107670409 نزد بانک مرکزى 

جمهورى اسالمى ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندان هاى 
استان اصفهان به مبلغ 12/950/000/000 ریال

دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات دولت
www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

از تاریخ 1401/4/5 لغایت 1401/4/8

تحویل اسناد صرفا پاکت (الف)
دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان هاى استان اصفهان

حداکثر تا تاریخ 1401/4/22

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان هاى استان اصفهان

روز پنجشنبه مورخ 1401/4/23 ساعت 10:00

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
آدرس: اصفهان، ابتداى اتوبان ذوب آهن، اداره کل زندان هاى استان اصفهان، اداره مالى و پشتیبانى، شماره تماس: 031-37872102

شناسه: 1342537

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308

یک مقام دولت آلمان پیش از اجالس سه روزه گروه هفت اعالم کرد 
برای  تعیین سقف  درباره  سازنده ای  بسیار  مذاکرات  گروه،  این  سران 
واردات نفت روسیه داشته اند. این پیشنهاد بخشی از مذاکرات گسترده 
سران گروه هفت برای افزایش فشار روی کرملین بر سر حمله نظامی به 

اوکراین بدون دامن زدن به فشارهای تورمی جهانی است.
دورنمای  شدن  تیره  و  غذایی  مواد  و  انرژی  کمبود  اوکراین،  جنگ 
اقتصادی، احتمااًل موضوعات اصلی مورد بحث در اجالس سران گروه 

هفت خواهد بود که امسال در آلمان برگزار می شود.
آمریکا، کانادا و انگلیس در واکنش به حمله نظامی مسکو به اوکراین، 
واردات نفت روسیه را ممنوع اعالم کرده اند و سران اتحادیه اروپا هم با 
تحریم ۹۰ درصد واردات نفت روسیه موافقت کرده اند که تا پایان سال 
۲۰۲۲ اجرایی می شود. اما تولیدکنندگان روسی موفق شده اند خریداران 

جدیدی در آسیا پیدا کرده و آنها را جایگزین مشتریان قدیمی خود کنند.
ــا ایــن حــال، افزایــش قیمت هــای انــرژی غــرب را نگــران کــرده  ب
اســت کــه چنیــن تحریم هایــی نــه تنهــا بــه ماشــین جنگــی روســیه 
ضربــه نزنــد بلکــه درآمــد صــادرات انــرژی ایــن کشــور را حتــی بــا 

وجــود کاهــش حجــم فــروش، افزایــش دهــد.
درصد  حدود ۳۰  که  را  روسیه  نفتی  محموله های  آسیایی،  خریداران 
ارزان تر از قیمت نفت برنت هستند، خریداری می کنند. با این حال قیمت 
نفت برنت امسال حدود ۶۰ درصد رشد کرده که تا حدودی تأثیر افت 
قیمت نفت روسیه را جبران می کند. اورال که گرید نفتی صادراتی اصلی 
روسیه است، در ماه مه به ۷۸ دالر و ۸۱ سنت در هر بشکه رسید که 

تقریباً ۱۲ درصد باالتر از آوریل بود.
آژانــس بین المللــی انــرژی مــاه گذشــته پیــش بینی کــرده بــود درآمد 

نفتــی روســیه بــا وجــود ایــن کــه بســیاری از پاالیشــگاه ها پــس از 
ــور  ــن کش ــت ای ــد نف ــن، از خری ــه اوکرای ــکو ب ــی مس ــه نظام حمل

ــر مــی رود. ــد، امســال ۵۰ درصــد باالت خــودداری کردن
این مقام آلمانی گفت: سقف قیمت می تواند این مسئله را حل کرده و 
در عین حال از محدود شدن بیشتر عرضه نفت و تحریک رشد تورم، 
جلوگیری کند اما برای این که چنین راه حلی عملی شود، مستلزم موافقت 
واردکنندگان بزرگی نظیر هند و چین است. وی افزود: ما در مسیر خوبی 

برای رسیدن به توافق هستیم.
بـر اسـاس گـزارش رویتـرز، ایـن مقـام آلمانـی گفـت: گـروه هفـت 
همچنین سـرگرم مذاکـره درباره ضـرورت یکی کردن اهـداف اقلیمی 
بـا ضـرورت توسـعه میادین گازی جدید در راسـتای کاهش وابسـتگی 

بـه واردات گاز از روسـیه اسـت.

مذاکرات سران گروه هفت درباره سقف قیمت نفت روسیه!



در شـــهر

Isfahan News
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معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی 
اسـتانداری اصفهـان گفـت: ۲۸ فرماندار 
در ایـن دوره منصـوب شـدند و مـا امـروز 
افتخـار می کنیـم کـه میانگیـن سـنی 

فرمانـداران اسـتان ۴۱ سـال اسـت.
به گزارش ایرنـا، محمدرضا جانثـاری، در 
پنجاه و یکمین جلسـه سـتاد سـاماندهی 
امور جوانـان اسـتان در اسـتانداری اظهار 
داشت: متوسط سنی فرمانداران استان در 
گذشـته حدود ۶۰ سـال بود کـه اکنون به 
حدود ۴۱ سـال رسـیده اسـت که البته ما 

هنـوز هم بـه این امـر قانع نیسـتیم.
وی ادامـه داد: در ایـن دوره، فرمانـدار 
دهـه هفتـادی نیز در اسـتان مـا منصوب 
شـده اسـت و بطور معمول همـه جوانان 
موفق تـر از ُمسـن ترها عمـل می کننـد.

معاون اسـتاندار اصفهان با بیـان اینکه ما 
بـه جوانان اعتمـاد کردیـم و نتیجـه آن را 
هم دیدیم، گفـت: در انتخـاب فرمانداران 
به جوانان اعتماد کردیـم و نتایج ملموس 
آن را هـم دیدیـم و ایـن رویکـرد، قـدم 
واقعی مـا در حمایت از جوانان محسـوب 

می شـود.
وی خاطرنشـان کرد: در این دوره، بعضی 
از فرمانداران اسـتان هم از بین افراد ُمسن 
منصوب شـدند که چـاره ای هم جـز این 
نداشـتیم اما دلیلـی نـدارد که بطـور حتم 
افـرادی بـه سـمت فرمانـداری گمـارده 

شـوند که سـنی از آنها گذشـته باشد.
جانثـاری خاطرنشـان کـرد: از اسـتاندار 
تقاضـا کردیـم تـا رونـد جوانگرایـی را 
بیشـتر کنیم و این کار را بتدریـج در حوزه 
معاونت هـا و از معاونـت سیاسـی شـروع 

کننـد.
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی 
اسـتانداری اصفهـان تاکیـد کـرد: بطـور 
قطع اگـر جوانـان احسـاس کننـد چنین 
اقداماتـی در حال انجام اسـت، اقبـال آنها 

هـم صدچنـدان خواهـد شـد.
جانثـاری خاطرنشـان کـرد: در ۱۰ مـاه 
گذشـته بدلیـل مشـکالت اداره ورزش و 
جوانان، تنها یک جلسه سـتاد ساماندهی 
امور جوانـان اسـتان برگزار شـده اسـت.

وی بـا بیان اینکـه مـا در این مـدت زمان 
خیلی خـوب و چند مـاه را از دسـت دادیم، 
یادآور شـد: پیـش از ایـن، ۴۹ جلسـه این 

سـتاد برگزار شـده بود.
معـاون اسـتاندار اصفهـان اظهار داشـت: 
یکـی از ُمصوبه های جلسـه گذشـته این 
بـود کـه بطـور شـفاف بیـان شـود در ۴۹ 
جلسـه گذشـته سـتاد سـاماندهی امـور 
جوانان اسـتان چـه چیـزی مطـرح و چه 
چیزی ساماندهی شـده و چه اتفاقی برای 

جوانـان ُرخ داده اسـت.
جانثـاری اضافـه کـرد: جلسـه ها نبایـد 
بصـورت صـوری برگزار شـود بلکـه باید 
بصـورت واقعـی، تصمیمـی بـرای حـل 
مشـکالت جوانان در این جلسه ها گرفته 

شـود.
معاون اسـتاندار اصفهان گفت: در جلسـه 
گذشـته سـتاد ُمصـوب شـد تـا ۵۰ جوان 
شـهر و اسـتان را دعـوت کنیـم تـا در 
دیداری با اسـتاندار، مسـائل و مشـکالت 

خـود را مطـرح کنند.
مدیـرکل ورزش و جوانـان اصفهـان نیـز 
در ایـن جلسـه گفـت: مدیریـت اسـتان 
اهتمام ویـژه ای بـه اسـتفاده از جوانان در 
دوره جدیـد مدیریتـی دارد و ایـن موضوع 
جزو سیاسـت های کلـی دولت سـیزدهم 

محسـوب می شـود.
جواد محمدی ادامه داد: مقرر شـده اسـت 
که اصفهان در سـال ۲۰۲۳ نامزد پایتخت 

جوانان کشـورهای اسالمی شود.
وی گفت: اصفهـان ۲ روز پیـش بصورت 
رسـمی در سـفر وزیـر ورزش و جوانـان 
کشـورمان به شـهر باکو با حضور وزیران 
ورزش و جوانـان ۵۷ کشـور اسـالمی، 
نامـزدی خـود را بـرای پایتختـی جوانان 

کشـورهای اسـالمی اعـالم کرد.
وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه ایـن امـر 
بـا برنامـه و طـرح دقیـق و پیـش بینـی 
تمهیـدات الزم، انجام و اصفهان در سـال 
آینده میـالدی به عنوان پایتخـت جوانان 

کشـورهای اسـالمی انتخـاب شـود.
به گـزارش ایرنـا، پنجاه و یکمین جلسـه 
سـتاد سـاماندهی امـور جوانـان اسـتان 
اصفهـان بـا حضـور اسـتاندار، معـاون 
سیاسـی و امنیتـی اسـتاندار و تعـدادی از 
نماینـدگان جوانان اسـتان در اسـتانداری 

برگـزار شـد.

میانگین سنی 
 فرمانداران استان

۴۱ سال است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری اصفهان:

مدیـرکل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری اصفهـان گفـت: در حـوزه جوانـان و 
سـازمان های مردم نهـاد جوانـان، نیازمنـد تقویـت جـدی و ارتقای کمـی و کیفی هسـتیم.

به گـزارش خبرنـگار ایمنـا، مسـعود مهدویان فر در پنجاه ویکمین جلسـه سـتاد سـاماندهی 
امـور جوانـان اسـتانداری اصفهـان، اظهـار کـرد: پژوهشـی در حـوزه جوانان توسـط مرکز 
پژوهش های مجلس شـورای اسـالمی انجـام و با تاکید بر سـند توسـعه ملی و سـاماندهی 

امـور جوانان به آن اشـاره شـده اسـت.
وی ادامه داد: در این پژوهش شـاهد کلی گویی برنامه ها، سـندها و اقدامـات، غیرقابل کمی 
شـدن و ایده آلیسـتی بودن برنامه ها، بی توجهی به نیازسـنجی حـوزه جوانان، مـوازی کاری 

و تقسیم نشـدِن کار بین دسـتگاه ها در حوزه آسـیب های جوانان هسـتیم.
مدیـرکل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری اصفهـان گفـت: نبایـد برنامه هـای حوزه 
اوقات فراغـت جوانـان دچـار کلی گویـی باشـد، همچنین بـا توجه بـه ظرفیت هـای علمی 
موجـود بایـد بـا روش هـای موجـود نیازسـنجی صـورت بگیـرد تـا اولویت هـای جوانـان 

مشـخص شـود.
وی با بیـان اینکه ضروری اسـت نیازسـنجی حـوزه جوانان در اسـتان و شهرسـتان ها انجام 
شـود، ادامه داد: باید مشـخص شـود اولویت های سـال ۱۴۰۱ جوانان چیسـت، آیـا نیازهای 

جوانان همان اسـت کـه ما به عنـوان دسـتگاه های دولتـی تعییـن می کنیم؟
مهدویان فـر گفـت: الزم اسـت برنامه هـای کمی و قابل سـنجش در حـوزه جوانـان، اوقات 

فراغت، اشـتغال و حـوزه آسـیب های اجتماعی و شـکاف نسـلی در نظر گرفته شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: در حـوزه جوانـان و سـازمان های مردم نهاد جوانـان، نیازمنـد تقویت 

جـدی و ارتقای کمـی و کیفی هسـتیم.
مدیرکل امـور اجتماعـی و فرهنگی اسـتانداری اصفهـان ادامـه داد: بایـد برنامه ریزی ها به 
گونـه ای باشـد کـه اسـتان اصفهـان بهره بـرداری الزم را داشـته باشـد و تصمیم گیری هـا، 
جوانـان کل اسـتان را بهره مند سـازد؛ همچنیـن برنامه ریزی ها بـرای مناطق حاشیه نشـین 
در دسـتور کار قـرار بگیـرد. ایـن در حالی اسـت کـه ۴۵۰ هـزار نفر حاشیه نشـین در اسـتان 

زندگـی می کننـد که بخـش عمـده ای از آن هـا جوانان هسـتند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان:

سازمان های مردم نهاد جوانان نیازمند تقویت جدی هستند

 مریـم یـادگاری  نشسـت صمیمانـه اعضـای 
کمیسـیون فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی شـورای 
اسـالمی هر اصفهـان با هنرمنـدان عرصه ادبیـات در 

حوضخانـه قلمسـتان برگـزار شـد.
این نشسـت با محوریت کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
ورزشـی شـورا بـا حضـور حجـت االسـالم منوچهـر 
مهروی پـور رئیـس کمیسـیون فرهنگـی، اجتماعـی 
ورزشی شـورای اسالمی شـهر اصفهان، علی صالحی 
عضـو هیـات رئیسـه و سـخنگوی شـورای اسـالمی 

شـهر اصفهـان، فرزانـه کالهـدوزان عضـو شـورای 
اسـالمی شـهر اصفهان و مصطفی نباتی نـژاد رئیس 
مرکـز پژوهش های شـورای اسـالمی شـهر، مجتبی 
شاه مرادی معاون فرهنگی شـهردار، سلطانی مسئول 
بسـیج هنرمنـدان سـپاه صاحب الزمـان )عج( اسـتان 
اصفهان و تعدادی از شـعرا، نویسندگان و پژوهشگران 

حـوزه ادب فارسـی برگزار شـد.
در ایـن نشسـت شـعرا و نویسـندگان حاضـر بـه بیان 
دیدگاه هـا و نقطه نظرات خـود در این حـوزه پرداختند. 

احمـد از شـعرای اصفهانـی بـه تنگ دسـتی اهالـی 
هنر اشـاره کـرد و از شـهرداری اصفهان خواسـت که 
برای تشـویق شـعرا و نویسـندگان جوان برای انتشـار 
کتاب هایشـان بودجه ای اختصـاص دهد. کیـوان پور 
متخلـص بـه کیـوان نیـز دیگـر شـاعر اصفهانـی بر 
حمایـت از ادبیـات در عمل تأکیـد کرد و خواسـتار این 
شد که مدیریت شـهری و دیگر دسـتگاه ها در حمایت 

از هنرمنـدان به شـعار تکیـه نکنند.
محمدحسـین بهـاری روانشـناس و شـاعر در ایـن 
نشسـت گفت: در دنیای کسـب درآمد، جای شـاعران 
و نویسـندگان خالـی اسـت و ناشـران به علـت گرانی 
مواد اولیـه چاپ، پولی به شـاعر و نویسـنده نمی دهند.

وی پیشنهاد داد که فرهنگسراها و کتابخانه های شهر 
بـه صـورت ادواری در اختیار نویسـندگان و شـعرا قرار 

گیرد تا اقـدام به برپایـی کالس های آموزشـی کنند.
سـمیه سمسـار، نویسـنده و مترجم با انتقـاد از ناتوانی 
ناشـران اصفهانـی در رقابت با تهـران گفت: ناشـران 
اصفهانـی در حـوزه توزیـع ضعـف دارنـد کـه در ایـن 
زمینه باید فکری شـود. وی پیشـنهاد داد کـه تولیدات 
نویسندگان اصفهانی حداقل در کتابخانه های شهری 

توزیع شـود.
کهرایی از داسـتان نویسـان اصفهانی نیز بر توجه ویژه 
به نوجوانان مسـتعد نویسـندگی تاکید کرد و افزود: در 
زمانـی کـه بخـش دولتی بـا مـا همـکاری نمی کند و 

بخش خصوصـی نیز مشـکل مالـی دارد بایـد فکری 
برای حفـظ نوجوانان مسـتعد کرد.

فائز از شـعرای اصفهانی نیز خواسـتار معرفی شـعرا تا 
زمانی کـه در قید حیات هسـتند تأکید کرد و خواسـتار 
حمایـت بخـش خصوصـی از اهالی ادب شـد تا شـعر 
فقط در پسـتوی خانه هـا نماند و پـا به عرصـه اجتماع 

بگذارد.
مصطفـی هـادوی متخلـص بـه شـهیر اصفهانـی با 
اشـاره بـه تالش هایـی کـه بـرای راه انـدازی خانـه 
ادبیـات صـورت داده اسـت، گفـت: ادبیـات زیـر بنا و 
شناسنامه فرهنگ کشـور اسـت. کتابخانه و مجموعه 
فرهنگـی مـن از این پس بـا عنـوان خانه ادبیـات قرار 

اسـت فعالیـت کند.
محمداسماعیل هاجریان از نویسـندگان اصفهانی نیز 
گفت: حمایـت از تولیـد، نیاز شـهر اسـت، در حالی که 

امروز شـهر به سـمت رویداد رفته اسـت.
مرتضـی کارگـر، صائـب شـناس و پژوهشـگر حـوزه 
ادبیات نیز در این نشسـت بر تالش فعـاالن این حوزه 
برای شـناخت هرچه بهتر شـعرای اصفهانـی از جمله 

صائب تأکیـد کرد.
توجـه بـه خانه اسـتاد همایـی، نـگاه ویـژه بـه ادبیات 
کـودک و نوجـوان، تأمیـن مـکان بـرای انجمن های 
ادبـی نیـز از دیگـر درخواسـت های حاضـران در ایـن 

جلسـه بود.

• احتمـال تجمیـع جوایز فرهنگـی و هنری 
ن صفها ا

مجتبی شـاه مرادی معاون فرهنگی شـهردار اصفهان 
اظهار کـرد: مـا بـه دنبال جـذب مخاطـب نوجـوان و 
جوان هسـتیم تا در آینده هـم از چهره هـای پرفروغی 
در حـوزه هنـر و ادب بهره ببریـم. وی دربـاره وضعیت 
خانه اسـتاد همایی گفت: این خانه در اختیار شهرداری 
نیسـت اما اعالم آمادگـی کرده ایم کـه آن را به پاتوقی 
ادبی تبدیـل کنیـم. شـاه مرادی خاطرنشـان کـرد: ما 
نیز از رونـدی که بـرای تکریـم هنرمندان وجـود دارد 
راضی نیسـتیم و در تالشـیم کـه تعامالت نامناسـب 
گذشـته تکـرار نشـود. وی از بازتعریـف فعالیت هـای 
سـازمان در حـوزه انتشـارات خبـر داد و گفـت: در این 
خصـوص برنامه هایـی در حـال تدویـن اسـت کـه 
می توانـد کمبودهـا در ایـن حـوزه را برطـرف کنـد. 
رییس سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی شهرداری 
اصفهان در پاسـخ بـه انتقـادات پیرامون حـذف جایزه 
جمالـزاده بیان کـرد: بـه دنبـال طرحی بـرای تجمیع 
جوایز هنـری و فرهنگی اصفهان هسـتیم، مانند آنچه 

در جشـنواره فجـر رخ می دهـد.
شـاه مرادی افـزود: ایده هـای مختلفـی در ایـن زمینه 
وجـود دارد کـه احتمااًل بـر اسـاس آن جوایـز مختلف 
را تجمیع خواهیم کـرد و قطعـاً جایزه ادبی نیـز در این 

بین وجـود خواهد داشـت.

نشست صمیمانه اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان برگزار شد:

گپ و گفت اهالی شعرو ادب از خانه استاد همایی تا مقبره صائب تبریزی

ولی اهلل نصر، در آستانه »روز جهانی مبارزه با مواد مخدر« در سالن اجتماعات 
بهزیستی اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: اعتقاد ما این است که مسائل 
اجتماعی باید با رویکرد اجتماعی و فرهنگی و نه قضایی و انتظامی پیگیری و رفع 

شود درغیر این صورت نتیجه مدنظر حاصل نمی شود.
وی چالش دیگر در حوزه پیشگیری از اعتیاد را برخوردار نبودن بهزیستی از 
حمایت خیرین و بنگاه های اقتصادی عنوان کرد و گفت: در حالی که در بسیاری 
از حوزه ها شاهد کمک خیرین و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی هستیم 
هیچ حمایتی از معتادان در حوزه ترک اعتیاد، اشتغال و حتی مسائل مالی مربوط 
به ودیعه مسکن و حوزه درمانی آنها از سوی بین خیرین و بنگاه های اقتصادی 

نمی شود.
مدیرکل بهزیستی اصفهان افزود: این در حالیست که اعتبارات دولتی نیز جوابگو 
نیست به همن دلیل به کمک مالی و حمایت خیرین و بنگاه های اقتصادی استان 

نیازمندیم.
وی همچنین نبود پوشش بیمه ای در حوزه خدمات مشاوره ای و درمان اعتیاد را از 
دیگر چالش های حوزه پیشگیری از اعتیاد برشمرد و گفت: این خأل می تواند هزینه 
سنگینی به خانواده ها تحمیل کند و بحث درمان و استفاده از خدمات مشاوره ای 

را با مشکل اساسی مواجه سازد.
نصر ادامه داد: از دیگر چالش ها در این حوزه، دشواری در جذب اعتبارات و یارانه 
مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد و افزایش هزینه مراکز نگهدای در کمپ های ماده 
۱۵ و ۱۶ بهزیستی با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حقوق پرسنل، هزینه خورد و 

خوراک و خدمات آب و برق و گاز است.
مراکز ماده ۱۵، مراکز معتادان ُخودُمعرف است که از سال ها پیش در بهزیستی 
فعال بوده و شامل مراکز صیانت، پیشگیری، درمان سرپایی، اقامتی، کاهش 
آسیب »DIC« )مراکز گذری کاهش آسیب(، »شل ترها« )سرپناه( و مراکز 

اقامتی شبانه است.
مراکز ماده ۱۶ نیز مراکز نگهداری معتادانی است که خود را بعنوان فرد نیازمند 
درمان معرفی نمی کنند و توسط مراجع ذیصالح قانونی جمع آوری و به مراکز 

ترک اعتیاد ارجاع می شوند.
مدیرکل بهزیستی اصفهان خاطرنشان کرد: یارانه ای که بهزیستی به این مراکز 
می پردازد جوابگو نیست بنابراین ممکن است این مراکز تعطیل شوند یا از میزان 

خدمات و کیفیت کار آنها کاسه شود.
وی، مشکل اشتغال معتادان بهبود یافته را در ُزمره معضالت دیگر حوزه 
پیشگیری از اعتیاد برشمرد که دوباره فرد را مجبور می کند به چرخه اعتیاد بازگردد.

نصر در باره راهکارهای تسریع در اجرای اقدامات پیشگیرانه گفت: یکپارچگی 
دستگاه های ُمتولی صدور مجوز و واگذاری روند اخذ مجوز و نظارت به کار ارگان 

متولی، در این زمینه می تواند مؤثر واقع شود.
وی فراهم آوردن امکان تفریح و تسهیل دسترسی نوجوانان و جوانان به مراکز 
تفریحی از جمله باشگاه ها، استخرها و دیگر مکان ها با قیمت مناسب را از دیگر 

اقدامات مؤثر در پیشگیری از گسترش اعتیاد در بین این اقشار عنوان کرد.
استان اصفهان بیش از پنج میلیون نفر جمعیت دارد و بر اساس آخرین آمار، 
جمعیت معتادان این استان دست کم ۱۲۰ هزار نفر است که بین ۷ تا ۱۰ درصد از 

آنها را بانوان تشکیل می دهند.
روز پنجم تیر به عنوان »روز جهانی مبارزه با مواد مخدر« نامگذاری شده است.

بکارگیری  گفت:  اصفهان  بهزیستی  مدیرکل 
با  مقایسه  در  انتظامی  و  امنیتی  رویکردهای 
مهمترین  از  اجتماعی،  و  روانی  رهیافت های 
چالش های ُمبتالبه ما در انجام اقدامات پیشگیرانه 

در حوزه اعتیاد است.

رویکرد امنیتی و انتظامی 
در پیشگیری از اعتیاد 

چالش زاست

مدیرکل بهزیستی اصفهان:

گزارش روز

نماینده ولی فقیه در اسـتان اصفهان 
گفـت: رئیـس دسـتگاه قضـا گفتـه 
اسـت که تـا قاضـی مجبور نیسـت 
نبایـد کسـی را زنـدان کنـد، امـا باز 
هـم شـاهد هسـتیم، از مجـازات 

جایگزیـن اسـتفاده نمی شـود.
آیت اله سـید یوسـف طباطبایی نژاد، 
نماینده ولی فقیه در اسـتان اصفهان، 
بـا گرامیداشـت هفتـه قـوه قضائیه 
و یـاد و خاطـره شـهید بهشـتی و 
یارانـش، وحدت و انسـجام دسـتگاه 
قضایی بـا سـایر دسـتگاه ها را مثال 
زدنـی دانسـت و اظهـار داشـت: 
هنگامی کـه خلـوص در کار باشـد، 
کارهـا نتیجه بخـش خواهـد بـود؛ 
بنابراین قضـات و کارکنان دسـتگاه 
قضایی اسـتان در خدمت رسـانی به 
مـردم، کارهـا را بـا نیت الهـی انجام 

دهنـد.
وی با بیان اینکه در قضـاوت کردن، 
انسـان در مـرز بهشـت و جهنـم 
حرکت می کنـد، افـزود: کار قضاوت 
بسیار حسـاس اسـت؛ بنابراین الزم 
اسـت قاضـی تمـام تـالش خـود را 
انجـام دهد تـا احقـاق حـق صورت 
گیرد؛ به عنـوان مثال قاضـی به این 
فکر نباشـد که اگر حکم اشـتباه شد، 
دادگاه تجدیـد نظـر حکـم را تغییـر 
می دهـد، بلکـه تمـام تـالش خـود 
را بـرای کشـف حقیقت انجـام دهد.

طباطبایی نـژاد گفـت: امـام صـادق 
)علیه السـالم( می فرماینـد بهتریـن 
آدم هـا، قضاتـی هسـتند کـه به حق 

قضـاوت می کننـد؛ همچنیـن در 
روایـات آمـده اسـت کـه خداونـد از 
قاضی حمایـت می کند تـا زمانی که 
به صورت عمـدی حق کشـی نکند.

نماینده ولی فقیه در اسـتان اصفهان 
بیان کـرد: رئیس دسـتگاه قضا گفته 
اسـت که تـا قاضـی مجبور نیسـت 
نباید کسـی را زندان کند، امـا باز هم 
شـاهد هسـتیم کسـانی کـه مالیات 
زیـادی بدهـکار هسـتند، زندانـی 
می شـوند و از مجـازات جایگزیـن 

اسـتفاده نمی شـود.
وی با بیان اینکه تنبیـه و تعزیرات در 
اسـالم برای اصالح مجرمان اسـت؛ 
خاطرنشـان کرد: چرا قاضی، حکمی 
را صـادر می کنـد و فـرد را زندانـی 
می کنـد و در آینـده، خانـواده ایـن 
زندانی، به فسـاد کشـیده می شـوند 
و آسـیب های اجتماعـی زیـادی 
بـر جامعـه تحمیـل می شـود؛ بهتـر 
اسـت مجـازات جایگزیـن در نظـر 
گرفته شـود تا افـراد به ویژه کسـانی 
کـه خـالق و کارآفریـن هسـتند، در 
جای دیگـری، بـه عنوان مجـازات، 

خدماتـی را بـه کشـور ارائـه دهند.
طباطبایی نـژاد عنـوان کـرد: خالف 
اسـالم اسـت کـه یـک کارخانـه دار 
کـه کارخانـه اش در ایـن سـرزمین 
اسـت و می توانـد کار کنـد و اقتصاد 
کشـور را بچرخاند، در زنـدان، حبس 
باشـد؛ این فـرد یـک تولیدکننـده با 
تجربـه اسـت، امـا خطایـی داشـته 
اسـت و می توانـد مجـازات دیگری 

داشـته باشـد.
وی بـا تأکید بر مـدارا کـردن با مردم 
تصریح کـرد: رهبر انقـالب فرمودند 
با قاچـاق مبارزه کنید که این سـخن 
به ایـن معنا اسـت کـه کاالهایی که 
از خـارج کشـور بـدون مجـوز وارد 
می شـود را برخـورد کنیـد؛ نـه اینکه 
بـا فـردی کـه از اصفهـان به شـهر 
بانه مـی رود و جنسـی را مـی آورد را 
برخورد کنیـد و بگوید قاچاق اسـت؛ 
نیـروی انتظامی بـه جای برخـورد با 
این فـرد، بـه فکر برخـورد بـا قاچاق 

در مبدأ باشـد.
نیـز  دیـدار  ایـن  ابتـدای  در 

حجت االسـالم اسـداهلل جعفـری، 
رئیـس دادگسـتری اسـتان اصفهان 
با گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای 
دادگسـتری اسـتان اصفهـان اظهار 
داشـت: بازدیـد از شـرکت های 
دانش بنیـان بـه منظـور برطـرف 
کـردن مشـکالت ایـن شـرکت ها 
و معرفـی سـامانه های مجـازی 
در راسـتای تسـهیل در رسـیدگی 
پرونده هـا به عمـوم جامعـه از جمله 
برنامه هـای دادگسـتری اصفهان در 

هفتـه قـوه قضائیـه اسـت.
وی افزود: سـال گذشته، ۷۰۰ کارگاه 
مهارت آمـوزی و پیشـگیری از جرم 

بـا همـکاری دسـتگاه های مختلف 
برگزار شـد که برگزاری ایـن کارگاه 
در کاهـش میـزان پرونده هـای 
ورودی بـه دادگسـتری مؤثر اسـت.

جعفـری عنـوان کـرد: یکـی از 
سیاسـت های محـوری مـا کاهـش 
پرونده هـای قضایـی اسـت کـه در 
این راسـتا تالش شـده تا شـوراهای 
حل اختالف بیشتر شـوند، همچنین 
به کارگیـری قضـات آمـوزش دیده 
و  اسـت  کار  دسـتور  در  جدیـد 
وضعیت اسـتان اصفهان، هـر هفته 
 توسـط رئیـس دسـتگاه قضـا دنبال

می شود.

مجازات های جایگزین به جای حکم زندان
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با رئیس دادگستری استان دیدار و گفت و گو کرد:
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کارشـناس پیش بینی اداره کل هواشناسـی اسـتان اصفهان از آغاز روند افزایش 
دمـای هـوای اصفهـان در این هفتـه خبـر داد و گفـت: مـوج گرما در کشـور تا 
اواسـط هفته آینده ادامـه دارد. حجت اهلل علی عسـکریان در گفت وگو با ایسـنا، 
اظهار کـرد: نقشـه های هواشناسـی بیانگر جوی نسـبتًا پایـدار تا اواسـط هفته 
بر روی اسـتان اسـت. بر ایـن اسـاس وضعیت جـوی امـروز در بیشـتر مناطق 
اسـتان به صورت صاف تـا کمی ابـری، گاهی وزش باد نسـبتًا شـدید تا شـدید 

پیش بینـی می شـود.

وی با بیان اینکه کمینـه دمای هوا طی روزهای آینده در بیشـتر مناطق اسـتان 
یک تـا دو درجه سـانتی گراد افزایـش پیدا می کند، گفـت: حداکثر دمـای هوای 

اصفهان تا فـردا به ۳۸ درجه سـانتی گراد می رسـد.
کارشـناس پیش بینـی اداره کل هواشناسـی اسـتان افـزود: خـور و بیابانـک با 
۴۳ درجـه سـانتی گراد گرم تریـن نقطـه اسـتان و بوئیـن میاندشـت بـا ۸ درجه 

سـانتی گراد خنک تریـن نقطـه اسـتان خواهـد بـود.
وی از آغـاز روند افزایـش دمای هـوای اصفهان خبـر داد و گفت: دمـای هوای 

اصفهان روزهـای آخر هفتـه بـه باالتـر از ۴۰ درجه سـانتی گراد خواهد رسـید. 
موج گرمایی کـه این هفتـه در کل کشـور آغاز می شـود تا اواسـط هفتـه آینده 

ادامـه دارد.
علی عسـکریان در مـورد کیفیت هـوای اصفهـان نیز گفـت: این روزهـا پدیده 
خاصی در اصفهـان نداشـتیم، اما احتمـال دارد وزش باد بیشـتر و شـرایط برای 
گرد و خـاک فراهم می شـود که هـوا را برای گروه های حسـاس ناسـالم خواهد 

کرد اما بعـد از آن جـو پایدار خواهد شـد.

تجربه گرمای 40 
درجه باالی صفر 
در اصفهان!

هوای شهر از سه شنبه گرم تر 
می شود؛

خبر روز
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شهرستان

Isfahan News

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
استان  گفت: مسووالن شهرستان های مختلف 
مردم  مشکالت  به حل  سازمانی  فرا  نگاه  باید 
راحت تر  نیز  آنها  بین  تعامالت  تا  باشند  داشته 
جلسه  حاشیه  در  زینلیان،  مهران  شود.  انجام 
بررسی مشکالت مسکن مهر و روستای کوچری 
شهرستان گلپایگان افزود: خواسته ما از مسووالن 
است  این  شهرستان ها  در  اجرایی  دستگاه های 
که با نگاه فرا دستگاهی به وظیفه ذاتی خود که 
همانا رفع مشکالت مردم است، عمل کنند و اگر 
اینگونه شود، تعامل بین بخش های مختلف برای 

رفع مسائل نیز آسانتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه در جلسه ای با حضور مسووالن 
دستگاه های اجرایی استان و شهرستان گلپایگان، 
۲ موضوع شبکه فاضالب مسکن مهر گلپایگان 
و درخواست اهالی روستای کوچری مورد بررسی 
قرار گرفت، اظهار داشت: در طرح مسکن مهر 
سنگی  حالت  آنجا  زمین  بدلیل اینکه  گلپایگان 
دارد، فاضالب وارد شهر می شود که این مشکل 

ساز باید برطرف شود.
زینلیان ادامه داد: برای رفع این مشکل مقرر شد 
تا برای ایجاد شبکه فاضالب در منطقه، قطعه 
زمینی از سوی اداره راه و شهرسازی در اختیار 
آن  روی  بر  تا  گیرد  قرار  گلپایگان  شهرداری 

سرمایه گذاری کند و مشکل مردم حل شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
گفت: بحث زمین های ُمعوض روستای کوچری 
از سال ها پیش باقی الینحل مانده است و اهالی 

آنجا خواستار دریافت زمین جدیدی هستند.
وی اضافه کرد: برای رفع این مشکل چند گزینه 
مطرح شد که یکی از آنها مذاکره با شرکت آب 
منطقه ای تهران بمنظور بررسی موضوع و ارائه 
راه حل است و در گزینه دیگر، اگر این مشکل 
حل نشد قطعه زمینی در اختیار بنیاد مسکن قرار 
گیرد تا بتواند با فروش آن، خدمات مورد نیاز را در 

زمین مورد نظر ارائه کند.
سایر  مانند  نیز  گلپایگان  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان ها مسائل زیادی دارد که باید بررسی 
با  این مشکالت  کرد:  خاطرنشان  شود،  و حل 
پیگیری فرمانداران و سایر دستگاه های اجرایی، 

یکی یکی قابل حل شدن است.
فرماندار گلپایگان نیز در این جلسه با اشاره به 
سال های  در  گفت:  کوچری  روستای  مساله 
گذشته برای ایجاد سد کوچری در این شهرستان 
روستا،  اهالی  با  شده  انجام  توافق  اساس  بر  و 
مقرر  و  گرفت  برعهده  را  تعهداتی  نیرو  وزارت 
شد زمینی برای اهالی کوچری در مکان دیگری 
در نظر گرفته شود اما هنوز تکلیف این زمین و 

چگونگی ارائه خدمات در آن مشخص نیست.
محمدرضا عسگریان با بیان اینکه مسائلی در باره 
انشعاب آب و برق در زمین مورد نظر برای اهالی 
روستای کوچری وجود دارد، افزود: موضوع زمین 
کشاورزی این افراد تا حدودی حل شده اما هنوز 
مسائلی در باره زمین مسکونی وجود دارد که امید 

است هرچه زودتر برطرف شود.
مسکن  در  نفر  هزار   ۶ حدود  حاضر  زمان  در 
مهر گلپایگان اسکان دارند و افق آن رسیدن به 
جمعیت ۲۵ هزار نفر است. کوچری نام روستایی 
شهرستان  غربی  جنوب  کیلومتری  هشت  در 
گلپایگان است که با احداث سد جدید کوچری و 

آبگیری سد، این روستا به زیر آب رفت.

معاون استاندار اصفهان:

حل مشکالت مردم در گرو نگاه 
فرا سازمانی مسووالن است

گزارش

ISFAHAN
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 زهرا وفایی  نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی از 
رکوردشکنی فوالد مبارکه در عرصه تولید و خودکفایی تقدیر کرد.

صالحی، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی با حضور در 
شرکت فوالد مبارکه از رکوردهای اخیر این مجتمع عظیم صنعتی و فعالیت های 

آن در شهرستان مبارکه تقدیر کرد.
صالحی در این دیدار گفت: تمام بار ترافیکی کنارگذر غرب بر روی شهرستان 
مبارکه است که امیدواریم با همراهی فوالد مبارکه و دولت مشکالت این حوزه 

رفع می شود و وزارت راه و شهرسازی باید از این همکاری استقبال کند.

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: با کمک و 
همراهی فوالد مبارکه زیرگذر قهنویه و مشکل محله نهچیر در حال رفع شدن 
است و با پایان یافتن احداث میدان قلعه حکیم از این پس بخش زیادی از 

حوادث رفع خواهد شد.
وی با توضیح اینکه همراهی با مردم یکی از مهم ترین فعالیت های شرکت 
فوالد مبارکه است، تصریح کرد: به مردم شهرستان مبارکه اعالم کردیم که 
صنایع هم تهدید و هم فرصت هستند و می خواهیم که مردم از این فرصت 

بیشتر بهره مند شوند.

صالحی اضافه کرد: امروز کشاورزان ما علی رغم وعده بازگشایی، آبی به آن ها 
اختصاص پیدا نکرد و خسارت سنگینی به آن ها وارد شد. سایر اقشار هم از 
شهرها و روستاهای شهرستان مشکالت دارند که صنایع و به خصوص صنعت 
عظیم فوالد مبارکه می توانند به رفع برخی از این مشکالت کمک شایانی کنند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از مدیرعامل اسبق فوالد مبارکه هنوز پس از گذشت 
سال های زیاد در بین مردم شهرستان نام نیک دارند. می خواهیم شما هم با 
تعامل و افزایش کمک ها به شهرستان مبارکه، نام نیک از مجموعه فعلی در 

شهرستان به جای بگذارید

با اهدای لوح و تقدیر توسط نماینده 
مبارکه انجام شد:

قدردانی از 
رکوردشکنی فوالد 

مبارکه درعرصه 
تولید و خودکفایی

اینفوگرافیک

در سـفر رئیس جمهـور به اسـتان اصفهـان ۶۶۰ میلیارد تومـان اعتبار 
به شهرسـتان های شاهین شـهر و برخـوار تخصیص داده شـد.

نماینـده  اصفهـان؛  مرکـز  صداوسـیما،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
شهرسـتان های شاهین شـهر و میمـه و برخـوار در مجلـس شـورای 
اسـالمی در نشسـت خبـری با اصحاب رسـانه بـا بیان اینکـه در این 
سـفر ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار به اسـتان اصفهان تخصیص داده 
شـد، گفـت: از ۶۶۰ میلیـارد تومـان اعتبـار تخصیص داده شـده به این 
دو شهرسـتان، ۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به شهرسـتان شاهین شـهر 

و میمـه و ۲۶۰ میلیـارد تومـان مربـوط به شهرسـتان برخوار اسـت.
حسـینعلی حاجی دلیگانـی تاکیـد کـرد: تحقـق ایـن اعتبـار منجر به 

تحـول در دو شهرسـتان می شـود.
وی در ادامـه گفـت: در دیـدار نماینـدگان مجلـس بـا رهبـر معظـم 
انقـالب مطالـب بسـیار مهم، کاربـردی و راهبـردی برای قـوه مقننه 
بیـان شـد و امید اسـت که بتوان در دو سـال باقی مانـده از مجلس به 

فرمایشـات ایشـان جامه عمل پوشـاند.
نماینـده شهرسـتان های شاهین شـهر و میمـه و برخـوار در مجلـس 
شـورای اسـالمی افزود: به همین منظور مرکـز پژوهش های مجلس 
کار خوبـی را آغـاز کـرده و منشـوری از سـخنان رهبـر معظم انقالب 

آمـاده شـده کـه تقریباً در حال نهایی شـدن اسـت.

از ۱۳۰ هیئـت مذهبـی فعـال در شهرسـتان برخـوار، 
دریافـت  مجـوز  و  شـده  سـاماندهی  هیئـت   ۱۰۰
کرده انـد و ۳۰ هیئـت دیگـر نیـز در مرحلـه صـدور 

مجـوز هسـتند.
برخـوار  شهرسـتان  اسـالمی  تبلیغـات  اداره  رئیـس 
گفـت: تـا کنـون ۱۰۰ مبلّـغ و روحانـی و ۱۰۰ مـداح 
نیـز کارت و مجـوز تبلیـغ خـود را از سـازمان تبلیغات 

کرده انـد. دریافـت 

سـال  در  افـزود:  جعفـری  ابراهیـم  حجت االسـالم 
گذشـته بیش از هزار و ۳۵۰ نشسـت معرفتی و دینی 
در مـدارس متوسـطه اول و دوم شهرسـتان برخـوار 

برگزار شـده اسـت.
وی در ادامـه گفـت: طـرح امـام جماعـت مسـتقر در 
محلـه، در دو شـهر ایـن شهرسـتان و طـرح روحانـی 
مسـتقر در هفـت مسـجد شـهر دولت آباد نیـز اجرایی 

است. شـده 

یـک شـرکت تولیـدی مدیـر ایـن شـرکت تولیـدی بـا طراحـی و تولیـد انـواع 
المپ هـای ال ای دی و چراغ هـای خطـی در تـوان و رنگ هـای مختلـف گامی 

مهـم در توسـعه صنعتی این شهرسـتان برداشـته اسـت.
مدیـر ایـن شـرکت تولیدی گفت: این شـرکت پیش تـر موفق به کسـب عنوان 
واحـد نمونـه و مدیریت نمونه کیفی اسـتانی در سـال های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ شـده 

بود.
یاسـر رشـادی بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت دارای پروانـه تحقیـق و توسـعه از 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت اسـت، افـزود: هـم اکنـون تعداد افراد شـاغل 
در ایـن شـرکت حـدود ۵۰ نفر اسـت که امسـال بـا حمایت مسـئوالن به ۱۵۰ 

نفـر خواهد رسـید.
وی افـزود: ایـن شـرکت بـه علـت مسـیرهای پرفرازونشـیب دریافـت وام از 
مؤسسـه های بانکی، نتوانسـته آن گونه که شایسـته اسـت در مسـیر پیشـرفت 

گام بـردارد.

مدیریـت  امیدواریـم  گفـت:  نجف آبـاد  ویـژه  فرمانـدار 
آموزش وپـرورش شهرسـتان به طورجـدی پـروژه مهـر و 
بازگشـایی مـدارس را دنبـال کنـد و در این مسـیر از همه 
نیروهـای توانمنـد بهـره ببـرد تـا شـاهد رشـد ایـن اداره 
باشـیم. موسی مباشـری، فرماندار شهرسـتان نجف آباد در 
آییـن تکریـم و معارفه مدیر جدیـد آموزش وپـرورش این 
شهرسـتان اظهـار داشـت: اعتقـاد داریم همه کسـانی که 

مسـئولیت می پذیرنـد خـادم مردم هسـتند.
وی تصریـح کـرد: هـر آمدنـی رفتنی بـه دنبـال دارد، اما 
خوشـا بـه حال کسـانی که کارشـان مورد رضـای خداوند 
متعـال قـرار گیرد و در مـدت مسئولیتشـان بتوانند گره ای 

را از کار مسـلمانی بـاز کنند.
مباشـری در ادامـه افـزود: کار اداری زمـان نمی شناسـد و 
مسـئولیت باید به موقع انجام شـود و بایـد جهادی وقتمان 
را صـرف کارمـان کنیـم و انتظارمـان از مدیـر جدیـد این 

اسـت کـه آموزش وپـرورش را به اهدافش برسـاند.
فرمانـدار شهرسـتان نجف آبـاد ابـراز داشـت: امیدواریـم 
مدیریـت جدیـد به طورجـدی پـروژه مهـر را دنبـال کنـد 
و در ایـن مسـیر از همـه نیروهـای توانمنـد بهـره ببرد تا 
شـاهد رشـد این اداره باشـیم چرا که در سـنوات گذشـته 
نجف آبـاد همـواره در میان شهرسـتان های مطرح اسـتان 

اسـت. بوده 
سـید احمـد بنـی لوحـی، معـاون آمـوزش متوسـطه اداره 
کل آموزش وپـرورش اسـتان اصفهـان نیـز در ادامـه ابراز 
داشـت: در شـرایط حساسـی قـرار گرفته ایـم و اکثریـت 
مـا دغدغـه فرهنـگ را داریـم کـه در ایـن راسـتا همـه 
بایـد  ایـن سـنگر تـالش می کنیـم و  مـا موظفیـم در 
سـکان داری آموزش وپـرورش را یـک سـنگر تلقی کنیم.

بـه  خارجـی چشـم  و  داخلـی  جریان هـای  گفـت:  وی 
فرهنـگ و تعلیم وتربیـت دانش آموزان و جوانـان دوخته اند 
و امـروز تکلیـف و جهـاد ما فرهنگ و تربیت اسـت و امید 
داریـم در این شـهر کـه نماد علـم، ایمان و ایثار اسـت به 

این مهم برسـیم.
بنـی لوحـی خـط قرمـز آموزش وپـرورش را سـند تحـول 
بنیادیـن و بیانیـه گام دوم انقالب برشـمرد و ابراز داشـت: 
در ایـن دیـار که همـه نیروهای متدین و انقالبی هسـتند، 
باید به این چشـم انداز برسـیم و شـاهد پیشـرفت بیشتر و 

بهتر شهرسـتان نجف آباد باشـیم.
بـه گـزارش فـارس، در این جلسـه از تالش هـای عیدی 
محمد طرقی، سرپرسـت سـابق مدیریت آموزش وپرورش 
تقدیـر و یداهلل عابـدی به عنوان سرپرسـت جدید مدیریت 

آموزش وپـرورش شهرسـتان نجف آباد منصوب شـد.

مسـابقات تکوانـدوی دانش آموزی قهرمانی اسـتان 
اصفهـان، انتخابـی المپیاد اسـتعدادهای برتر کشـور 
در دو بخـش آقایـان و بانـوان بـه مـدت دو روز در 

سـالن شـهید منوچهری شـهر نطنـز برگزار شـد.
محمـد مجیدی، رئیس هیئت تکواندوی شهرسـتان 
نطنـز و دبیر برگزاری این مسـابقات گفـت: ۱۲ تیم 
از شهرسـتان های اصفهـان، نطنـز، کاشـان، خـور و 
بیابانک، فوالدشـهر، شاهین شـهر و میمه، شـهرضا، 
فالورجـان، نجف آبـاد، برخوار و خمینی شـهر در این 

دوره از مسـابقات در رده نوجوانان شـرکت کردند.
شـهرام اله آبـادی، رئیـس هیئت تکواندوی اسـتان 
اصفهـان نیـز بـا بیـان اینکـه تکوانـدوکاران ایـن 
اسـتان جایـگاه برتـری در تیم ملـی تکوانـدو دارند، 
گفـت: هـم اکنـون ۹ تکوانـدوکار از ۱۳ تکواندوکار 
تیـم ملی که در مسـابقاِت تکواندوی قهرمانی آسـیا 
در کـره جنوبـی حضـور دارنـد، از اسـتان اصفهـان 

. هستند
وی افزود: مسـابقات المپیـاد دانش آموزی تکواندوی 

کشـور، از ۲۸ مرداد تا سـوم شهریور سـال جاری به 
میزبانـی شـهر اصفهـان برگـزار می شـود و نفـرات 
برتـر ایـن دوره از مسـابقات بـه المپیـاد کشـوری 

دانش آمـوزی تکوانـدو راه می یابنـد.
دانش آمـوزی  تکوانـدوی  مسـابقات  پایـان  در 
آقایـان،  بخـش  در  اصفهـان،  اسـتان  قهرمانـی 
طالیـی  نسـل  شاهین شـهر،  گلدیـس  تیم هـای 
اصفهـان و پـارس شـهرضا، بـه ترتیـب، مقام هـای 
اول تـا سـوم را کسـب کردنـد؛ ضمـن اینکـه رضـا 
نطنـز  شهرسـتان  تکوانـدو  هیئـت  از  مخلصـی 

شـد. انتخـاب  بازیکـن  فنی تریـن  به عنـوان 
در بخـش بانوان نیـز، تیم های ملت از شاهین شـهر 
و صبـا از اصفهـان، مقام هـای اول و دوم و تیم های 
فالورجـان،  از  آتـرا  و  اصفهـان  از  جـوان  ایـران 
از  ایـن دوره  به صـورت مشـترک بـه مقـام سـوم 
مسـابقات دسـت یافتند و یلدا شـفیعی از شهرستان 
اصفهـان نیـز به عنـوان فنی تریـن بازیکـن انتخاب 

. شد

در سفر رئیس جمهور به استان اصفهان محقق شد:

تخصیص ۶۶۰ میلیارد تومان اعتبار به 
شهرستان های شاهین شهر و برخوار

رئیس اداره تبلیغات اسالمی برخوار خبر داد:

ساماندهی ۷۶ درصد از هیئت های مذهبی شهرستان

مدیر یک شرکت تولیدی در آران و بیدگل مطرح کرد:

 روشنایی اقتصادی با تولید
انواع المپ های بومی

رئیس هیئت تکواندوی شهرستان عنوان کرد:

مسابقات تکواندوی دانش آموزی در نطنز

فرماندار ویژه نجف آباد خبر داد:

 به کارگیری تمام ظرفیت ها برای بازگشایی مدارس
درسال تحصیلی جدید

رئیـس اداره بهزیسـتی اردسـتان گفت: پنـج میلیارد تومان تسـهیالت 
از ابتـدای امسـال تاکنـون بـرای ایجاد اشـتغال متقاضیان زیرپوشـش 

بهزیسـتی ایـن شهرسـتان اختصاص یافته اسـت.
محمدعلـی مطلـب زاده در گفت وگو بـا خبرنگاران افزود: در یک سـال 
گذشـته ۶ میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون تومـان تسـهیالت کم بهـره به ۱۱۰ 
نفـر از خانواده های زیرپوشـش، زنان سرپرسـت خانوار و خانـواده آنان، 
معلـوالن و خانواده هـای آنـان و معتـادان بهبودیافتـه پرداخـت شـده 

است.
وی ادامـه داد: از ایـن مقـدار تسـهیالت، یـک میلیـارد و ۳۰۰ میلیـون 

تومـان بـه ۲۷ نفـر از معتـادان بهبودیافته پرداخت شـده اسـت.
رئیس اداره بهزیسـتی اردسـتان اظهار داشـت: فعالیت های این اداره در 
ارتبـاط بـا معتادان و در حوزه پیشـگیری شـامل آگاه سـازی و آموزش، 
در حـوزه درمـان شـامل فعالیـت مرکـز تـرک اعتیـاد متـادون درمانی 
بـا ۲۵۰ پرونـده فعـال و کمـپ تـرک اعتیاد با ۲۵ نفر بسـتری اسـت.

تسـهیالت  پرداخـت  توانمندسـازی  حـوزه  در  کـرد:  اضافـه  وی 
بیمـه  پرداخـت  و  صنعتـی  واحدهـای  بـه  معرفـی  خوداشـتغالی، 
خویش فرمایـی و کارفرمایـی برای معتـادان بهبودیافتـه در نظر گرفته 

شـده اسـت.
مطلـب زاده بـه کمک بـرای تـرک اعتیـاد معتـادان بی بضاعت اشـاره 
کـرد و افـزود: در یـک سـال گذشـته ۴۵۰ نفـر آمـوزش پیشـگیری از 

اعتیـاد را فراگرفته انـد.
یـک هـزار و ۹۰۰ نفـر از جملـه ۱۰۰ نفـر زن بـه دلیل بیمـاری اعتیاد 
در بهزیسـتی اردسـتان دارای پرونـده هسـتند و یـک مرکـز مشـاوره، 
متـادون درمانـی، کمپ تـرک اعتیـاد و نمایندگی کنگـره ۶۰ در بحث 

پیشـگیری و درمـان در ایـن شهرسـتان فعال اسـت.
شهرسـتان اردسـتان بـا افـزون بـر ۴۳ هـزار نفـر جمعیـت در ۱۱۸ 

کیلومتـری شـمال شـرقی اصفهـان واقـع شـده اسـت.

رئیس اداره بهزیستی اردستان خبر داد:

اختصاص ۵ میلیارد تومان وام برای ایجاد اشتغال متقاضیان زیرپوشش
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The executive operation has 
been started for the construc-
tion of 3,816 units of National 
Housing Movement in Isfahan 
province.
Alireza Qari-Qoran, the direc-
tor-general of the province’s 
Transport and Urban Develop-
ment Department, has stated 

that of the four million housing 
units of the National Housing 
Movement plan, 250,000 units 
is the share of Isfahan prov-
ince, for which about 422,000 
people have registered.
As announced in a meeting to 
review the strategies for organ-
izing the housing market, the 

first series of National Housing 
Movement units will be deliv-
ered to the applicants in the 
second half of the present Ira-
nian calendar year (September 
23, 2022-March 20, 2023).
The mentioned meeting, held 
on June 15, was attended by 
Transport and Urban Develop-

ment Minister Rostam Qasemi 
and Vice President for Eco-
nomic Affairs Mohsen Rezaei.
On June 11, transport and ur-
ban development minister an-
nounced that 1.35 million units 
of National Housing Movement 
are currently under construc-
tion throughout the country 
and the number is increasing 
every day.
“With the support of the par-
liament and the credit provid-
ed for the facilities of National 
Housing Movement, we will 
proceed according to the 
schedule”, the minister under-
lined.
After National Housing Action 
Plan (started in 2018), Nation-
al Housing Movement is the 
government’s second major 
program to provide affordable 
housing units for the low-in-
come classes.
The operation for the con-
struction of 209,212 residen-
tial units of National Housing 
Movement began in early Feb-
ruary.
The ceremony to begin the 
mentioned operation and also 
to launch some development 
projects in the housing sector 
was attended by the transport 

and urban development min-
ister.
National Housing Movement to 
construct four million housing 
units in four years is one of the 
major plans of the current gov-
ernment in the housing sector.
According to the plan, out of 
these four million residential 
units, 3.2 million units will 
be constructed in cities and 
800,000 units in villages, some 
of these units are currently be-
ing constructed after providing 
lands and preparing the neces-
sary conditions.
Land supply was the first con-
dition for the realization of the 
national movement plan and 
housing construction, in this 
regard, a series of measures 
were taken by the government 
and Ministry of Transport and 
Urban Development. Accord-
ing to the latest statistics, the 
lands of 2.8 million housing 
units of National Housing 
Movement have been provided 
by the ministry.
Although, studies show that 
the provision of land and finan-
cial resources are two serious 
obstacles to the construction 
of this number of residential 
units.

Operation begins to construct 
over 3,800 National Housing Movement units in Isfahan

Iran-China 5-month 
trade rises 18% yr/
yr

The value of non-oil trade be-
tween Iran and China reached 
$6.472 billion in the first five 
months of 2022 to register an 
18-percent rise year on year, ac-
cording to the data released by 
China’s customs administration.
The value of trade between the 
two countries in January-May 
2021 stood at $5.481 billion, 
IRNA reported.
Based on the mentioned data, 
China’s imports from Iran in 
the first five months of 2022 
grew by 26 percent compared 
to the previous year and reached 
$3.192 billion. China had im-
ported $2.535 billion worth of 
goods from Iran in the same pe-
riod of 2021.
China’s exports to Iran in Jan-
uary-May 2022 also increased 
by 11 percent to reach $3.280 
billion from $2.946 billion in the 
previous year’s same period.
According to the report, China 
imported $703 million worth 
of goods from Iran in May and 
exported $744 million worth of 
goods to Iran. China’s imports 
from Iran increased by 27 per-
cent in the said month and its 
exports to Iran grew by 24 per-
cent compared to May 2021.
Iran-China non-oil trade stood at 
$14.8 billion in 2021, according 
to China’s customs administra-
tion.
The value of trade between the 
two countries during the previ-
ous year declined by less than 
one percent in comparison to 
2020 in which the figure was re-
ported to be $14.9 billion.
China’s imports from Iran in 
2021 grew by more than one 
percent compared to the previ-
ous year and reached $6.5 bil-
lion. China had imported $6.4 
billion worth of goods from Iran 
in 2020.
However, China’s exports to Iran 
in January-December 2021 fell 
by about two percent to $8.3 
billion from $8.5 billion in the 
previous year.
Iran mainly exports foodstuff 
and agricultural products to 
China while importing machin-
ery and industrial raw materials, 
medical equipment, fabrics, and 
auto parts.
China is one of Iran’s main trade 
partners that has maintained 
strong trade ties with the Islamic 
Republic despite the strict U.S 
sanctions.
Iran and China officially signed 
the document for 25-year com-
prehensive cooperation in March 
2021.
The document was signed be-
tween Iran’s former Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif 
and Chinese Foreign Minister 
Wang Yi at the Iranian Foreign 
Ministry.

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

Iraqi PM due in Teh-
ran on Sunday: re-
port
Iraqi Prime Minister Mustafa 
al-Kadhimi will arrive in Tehran 
in an undeclared visit, an Iraqi 
news website reported.
Iraqi Middle East News website 
cited an informed source as say-
ing that the Iraqi prime minister 
will pay a visit to Iran on Sunday.
No further details were availa-
ble about al-Kadhimi’s visit. It 
comes amid political deadlock 
in Iraq over government forma-
tion after the Sadrist movement, 
which had won the recent par-
liamentary elections, quit par-
liament over disagreement with 
other factions.
Iraq has recently cleared its gas 
debts to Iran after long talks with 
Iran over how to proceed with 
the move in light of U.S. sanc-
tions on Iran.

Daily gas produc-
tion capacity ex-
ceeds 1,000 mcm
The capacity of Iran’s daily 
natural gas production ex-
ceeded 1,000 million cubic 
meters (mcm) in the pre-
vious Iranian calendar year 
(ended on March 20), a 
report published by the Oil 
Ministry’s Planning Directo-
rate showed.
According to the ministry, 
the country’s natural gas 
production capacity regis-
tered the mentioned record 
for the first time in the pre-
vious year when gas produc-
tion from the South Pars gas 
field increased by more than 
four percent compared to the 
preceding year (1399).
As Shana reported, the de-
velopment of the South Pars 
field, which Iran shares with 
Qatar in the Persian Gulf, has 
been completed except for 
phase 11 whose develop-
ment is underway.
According to the report, the 
physical progress of the 
South Pars Phase 11 devel-
opment project at the end 
of 1400 was more than 34 
percent.
The average production of 
gas from the South Pars gas 
field has been increasing 
significantly in recent years 
and last December the fig-
ure reached a record of 705 
mcm per day.
As one of the world’s biggest 
gas reserves, the South Pars 
gas field covers an area of 
9,700 square kilometers, 
3,700 square kilometers of 
which, called South Pars, are 
in Iran’s territorial waters. 
The remaining 6,000 square 
kilometers, called North 
Dome, are situated in Qatar’s 
territorial waters.
The field is estimated to con-
tain a significant amount of 
natural gas, about eight per-
cent of the world’s reserves, 
and approximately 18 billion 
barrels of condensate. The 
field is divided into 24 stand-
ard phases.
South Pars is divided into 24 
standard phases of develop-
ment in the first stage. All of 
the phases except for phase 
11 are fully operational at the 
moment.
Iran has reached complete 
self-sufficiency in all aspects 
of gas production from the 
South Pars field, including 
drilling, platform building, 
pipeline construction, and 
onshore refineries.

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

Iran too strong for 
Canada in 2022 
VNL

Iran eased past Canada in 
straight sets (25-21, 27-25, 
25-18) in Week 2 of 2022 
Volleyball Nations League 
(VNL) on Saturday.
Canada’s Stephen Timothy 
Maar topscored the match 
with 18 points, while Amin 
Esmaeilnezhad scored 15 
points for Iran.
Iran will play Poland, Italy, 
Slovenia and Serbia in Week 
3.
The Persians are scheduled 
to face Poland on July 5 in 
Gdańsk, Poland in Pool 6 
opener.
All matches count towards 
the general standings, which 
will determine the seven 
teams set to join hosts Italy 
at the Finals in Bologna from 
July 20 through 24.

Export from Qom province increased 
110 percent in the first two months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-May 21), as compared to 
the same period of time in the past 
year, a provincial official announced.
Esfandiar Darikvandi, the direc-
tor-general of Qom’s Customs De-
partment, said that 64,143 tons of 

products worth over $50 million 
were exported from the province in 
the first two months of the present 
year.
As previously announced by the head 
of Foreign Trade Office of the prov-
ince’s Industry, Mining and Trade De-
partment, export from Qom province 
rose 92 percent in the past Iranian 

calendar year 1400 (ended on March 
20), from its previous year.
Mojtaba Farhadi said that commodi-
ties worth $283 million were export-
ed from the province in the past year.
He named metal products, rubber 
and plastic items, and foodstuffs as 
the main items exported from the 
province in the past year.
The data released by the Islamic 
Republic of Iran Customs Adminis-
tration (IRICA) show that the value 
of Iran’s export of non-oil products 
increased 37 percent during the first 
two months of the current year, as 
compared to the same period of time 
in the past year.
Iran exported 17.014 million tons of 
non-oil commodities worth $8.516 
billion in the said two months, also 
registering a 1.6-percent rise in 
weight as compared to the first two 
months of the previous year, the data 
indicate.
Based on the IRICA data, Iran traded 
over 22.196 million tons of non-oil 
products worth $16.631 billion with 

other countries in the mentioned pe-
riod.
The Islamic Republic imported 5.182 
million tons of non-oil commodities 
worth $8.115 billion in the first two 
months of the present year, with 
a 24-percent growth in value and a 
3.37-percent decline in weight year 
on year.
Among the country’s non-oil export 
destinations, China was the first, im-
porting $2.720 billion worth of prod-
ucts, the United Arab Emirates was 
the second with $1.502 billion worth 
of imports, Iraq the third importing 
$1.312 billion, Turkey the fourth with 
$766 million of imports, and India the 
fifth importing $290 million worth of 
products in the mentioned period.
Iran’s top sources of non-oil imports 
in the mentioned two months were 
China, Turkey, India, and Russia.
Considering the amounts of exports 
and imports in the mentioned two 
months, the country’s foreign trade 
balance became $401 million posi-
tive.

Export from Qom province increases 110% in 2 months on year

Export from Tehran province in-
creased 17 percent in the first two 
months of the current Iranian cal-
endar year (March 21-May 21), as 
compared to the same period of time 
in the past year, a provincial official 
announced.
Heshmatollah Asgari, the deputy 
governor-general of the province for 
economic affairs, said that Tehran ac-
counts for 24.6 percent of worth and 
34 percent of weight of Iran’s non-oil 
export.
As previously announced by the head 
of Tehran province’s Industry, Mining 
and Trade Department, the value of 
export from the province rose 66.44 
percent in the past Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 20), from 
its preceding year.
Mahmoud Seyjani said that commod-
ities worth $1.218 billion were export-
ed from the province in the past year.
He named Iraq, Turkey, Afghanistan, 
Russia, Turkmenistan, India, China, 
Pakistan, United Arab Emirates (UAE), 

and Azerbaijan as the main destina-
tions of the products exported from 
the province in the previous year.
Neighboring countries, India and 
China imported 69 percent of the 
exported commodities, the official 
noted.
The data released by the Islamic 
Republic of Iran Customs Adminis-
tration (IRICA) show that the value 
of Iran’s export of non-oil products 
increased 37 percent during the first 
two months of the current year, as 

compared to the same period of time 
in the past year.
Iran exported 17.014 million tons of 
non-oil commodities worth $8.516 
billion in the said two months, also 
registering a 1.6-percent rise in 
weight as compared to the first two 
months of the previous year, the data 
indicate.
Based on the IRICA data, Iran traded 
over 22.196 million tons of non-oil 
products worth $16.631 billion with 
other countries in the mentioned pe-

riod.
The Islamic Republic imported 5.182 
million tons of non-oil commodities 
worth $8.115 billion in the first two 
months of the present year, with a 
24-percent growth in value and a 
3.37-percent decline in weight year 
on year.
Among the country’s non-oil export 
destinations, China was the first, im-
porting $2.720 billion worth of prod-
ucts, the United Arab Emirates was 
the second with $1.502 billion worth 
of imports, Iraq the third importing 
$1.312 billion, Turkey the fourth with 
$766 million of imports, and India the 
fifth importing $290 million worth of 
products in the mentioned period.
Iran’s top sources of non-oil imports 
in the mentioned two months were 
China, Turkey, India, and Russia.
Considering the amounts of exports 
and imports in the mentioned two 
months, the country’s foreign trade 
balance became $401 million posi-
tive.

Export from Tehran province rises 17% in 2 months yr/yr
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 13,059 
points on Saturday, IRIB reported.
As reported, the index closed at 1.520 
million points.
About 11.487 billion securities worth 
86.564 trillion rials (about $317.39 
million) were traded at the TSE on Sat-
urday.

The first market’s index lost 10,975 
points, and the second market’s index 
dropped 21,931 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 loses 
13,059 points 
on Saturday

SAIPA Co. checks 
quality of its spare 
parts before being 
distributed at mar-
ket
SAIPA Auto Making Group thor-
oughly checks and monitors 
quality of its spare parts before 
distribution at the market. 
Eng. Sirvan Zobeiri Deputy 
CEO of SAIPA Yadak Company 
for Quality Control (QC) and 
Engineering Affairs made the 
remarks on June 21 and stated 
that his company completely 
checks and supervise the qual-
ity of manufactured spare part 
before being distributed at the 
market. 
The quality of spare parts in af-
ter-sales service organization 
of SAIPA Company is guaran-
teed, he said, adding that these 
high-quality parts are provided 
by holding car manufacturing 
companies as well as suppliers 
which have contracts with the 
company. 
Turning to the quality of spare 
parts that are used at SAI-
PA Co.’s Sales & Distribution 
Agencies, Zoneiri said, “Given 
the existence of counterfeit 
and non-standard parts in the 
market, before supplying parts, 
the company fully monitors the 
sample of manufactured parts 
at its accredited laboratories in 
accordance with the organiza-
tional instructions and relevant 
standards.”
The quality control (QC) process 
for cargoes of spare parts is also 
examined by quality inspectors 
of the company at SAIPA YADAK 
storage in accordance with the 
control plan, Zobeiri said, add-
ing if any non-compliance is 
observed, the cargo (spare part) 
is rejected,
Due to the use of parts at author-
ized sales agencies as well as 
repair agents and sales of parts 
at SAIPA YADAK Company, con-
sumable feedback of all spare 
parts is done meticulously in the 
monitoring service network and 
the appropriate measures are 
taken in this regard accordingly.
Elsewhere in his remarks, Zobei-
ri pointed to the cars’ body parts 
and said, “Due to the existence of 
miscellaneous and non-standard 
parts in the market and also the 
existence of necessary sensitivi-
ty in high quality of body parts, 
the main and original body parts 
are supplied through competent 
manufacturing companies and 
eligible parts manufacturers, as 
contract party to SAIPA YADAK 
Company, in accordance with 
the necessary standards.
The Deputy QC and Engineering 
Department of SAIPA YADAK 
Company then referred to the 
satisfaction of sales network 
agencies of the company on the 
quality of spare parts, and stat-
ed, “As mentioned in above, the 
process of monitoring parts and 
surveying the quality of the parts 
sent to the sales distribution net-
work is carried out continuously, 
and by getting feedback from the 
sales agencies’ network, parts 
sales agents, service shops and 
final consumers, the necessary 
controlling measures are per-
formed in this field.”
Since all spare parts are mon-
itored at the Company before 
being distributed at the market, 
quality of spare parts as provid-
ed by SAIPA YADAK Company 
enjoy the necessary standards 
at its sales agencies, he empha-
sized. 
In the end, Zobeiri reemphasized 
that all parts are thoroughly and 
completely tested and super-
vised before their distribution at 
the market and all customers of 
the company are ensured that 
they can use these parts with 
peace of mind.

Advantages and Disadvantages 
of Using Mobile Phones

By: PARISA JAMADI

Source: https://adilblogger.com/advantages-disadvantages-mobile/

As we know that all the things that exist in 
this world have their advantages and dis-
advantages. Same as the mobile phone 
has some advantages and also disadvan-
tages for youth in society.
The basic aim of this article is to highlight 
all the Advantages and Disadvantages of 
Using Mobile Phones for Youth in Soci-
ety. That the people and all the mobile 
users should aware of it.
Before going to discuss all the advan-
tages of using mobiles I would like to 
discuss all the disadvantages and all the 
bad effects of using mobile phones on 
people,
Because all people know about the ad-
vantages and benefits of using mobile 
phones but they didn’t know its bad ef-
fects on their life.
Disadvantages of Using Mobile Phones
The disadvantages and bad effects of 
using mobile phones on youth are given 
below.
1. Mobile Phones Cause Accidents
Mostly the accidents happen by the ex-
cessive use of mobile phones. 
People used mobile phones for watching 
videos, pictures, social media, etc. they 
get addicted to it, they always try to use 
their mobile phones. Even in driving a car 
or walking on roads, they are stuck in us-
ing their mobile phones. They are risking 
the lives of others walking on the roads.
2. Mobile Phone Cause Distance from 
Relatives
One of the benefits of using a mobile 
phone is that it makes connecting and 
communication between people belong-
ing to different places easy.
But if the mobile phones are not used 
properly and carefully it also causes dis-

tance from friends, relatives, and family 
members.
I observed the friends and family mem-
bers are sitting in a coffee shop and stuck 
to their mobile phone screens and not 
talking to each other.
3. Using Mobile Phones at Night
The excessive use of mobile phones af-
fects a lot of our sleeping routines.
The excessive use of mobile phones 
causes addiction to mobile phones. Most 
people get addicted to the use of mobile 
phones.
4. Mobile Phone Wastage of Time
Mobile phones help people in many as-
pects of life but also mobile phones are 
one of the biggest things used for wast-
ing time.
Mostly the teenagers and students get 
affected by this.
They always want to use mobile phones 
for playing video games, watching mov-
ies, listening to songs, and other kinds of 
entertainment, and waste their precious 
time.
5. Mobile Phone Distraction
Mobile phones are one of the most dis-
tracting things nowadays.
People used mobile phones while work-
ing, eating, walking, studying, talking to 
others, and also in driving they used mo-
bile phones and talking to others.
Most road accidents happen due to the 
use of mobile phones while driving. 
Using mobile phones too much can put 
someone’s life in danger.
Also, mobile phones distract the students 
in study time.
6. Mobil Phone Cause Health Problems
Mobile phones also cause a lot of health 
problems.

The excessive 
use of mobile 
phones causes 
the eye’s swelling 
problems. Most 
people got eyesight 
problems with the 
excessive use of mo-
bile phones.
Also, the excessive use 
of mobile phones causes 
cancer.
Mobile phones also caused 
mental disorders:
1. Anxiety
2. Anger
3. Depression
4. Tension, etc.
Advantages of Us-
ing Mobile Phones
The advantages of mobile phones are 
given below:
1. Check Weather Update
One of the many awesome uses our 
phones are for is checking the weather.
it’s a small thing that makes a huge differ-
ence as you can see what the weather’s 
going to be like at any given moment.
2. Mobile Phone as a Source of Com-
munications
In my research about the advantages and 
disadvantages of using mobile phones 
for youth in society. I have found that 
Mobile phones are the best source of 
communication nowadays.
Before the mobile phone, communica-
tion is very hard for people. They used 
different kinds of other traditional sourc-
es for communications with other people 
from different places.
3. Mobile Phone as a Source of Infor-

mation
Mobile phones can be used as a source 
of information.
The new mobile phones have big storage 
which can store a lot of data in GBs. Stu-
dents can store their data information, 
books, magazines, assignments, etc.
Mobile phones have internet accessing 
capabilities students from anywhere can 
easily access different kinds of educa-
tional websites through the internet on 
their mobile phones.
Also, there is a lot of education appli-
cation that can be installed on mobile 
phones. By which students can easily get 
help and collect the relevant information.
4. Mobile Phone Used for Entertain-
ment
Now a day’s mobile phones are the most 
popular thing used for entertainment. 
The new technological mobile phones 

have different kinds of entertainment 
features.
New mobile phones have big HD dis-
plays. People watch movies, songs and 
play games on them.
Mobile phones have the capability of ac-
cessing high-speed internet. People ac-
cess the internet and watch online mov-
ies, songs, and also play online games.
5. Mobile Phones Camera
New upcoming mobile phones have the 
best resolution cameras. Due to mobile 
phones, you cannot miss any moment to 
capture.
Before mobile phones, people used to 
take different kinds of big cameras them-
selves to capture the memorable mo-
ments of their life.
But after the mobile phones.it makes it 
very for people to capture the memorable 
moments of their life for the future.

The statistics of Iran’s textile and 
clothing industry shows that invest-
ments made in this field grew by 
44.8 percent in the previous Irani-
an calendar year (ended on March 
20), the spokesman of the Industry, 
Mining, and Trade Ministry said.
Omid Ghalibaf said the increase in 
investment in this industry is un-
precedented since the overall rate 
of investment in the country is cur-
rently negative, IRNA reported.
“This jump in investment is due to 
the positive outlook for the future 
of this industry, and the export 
statistics of the textile and clothing 
industries, which showed a growth 
of 5.9 percent in the previous year,” 
Ghalibaf said.
According to the official, the exports 
of clothing and textile products in 
the first two months of the current 
Iranian calendar year (March 21-
May 21) increased by 10 percent in 
terms of weight and the imports of 
such products also increased by 35 
percent.
The textile industry in Iran has a 

long history and is one of the most 
important sectors for employment.
This industry has a high employ-
ment potential, and the amount 
of foreign currency investment to 
create a job in the textile industry is 
very low compared to some indus-
tries such as automotive.
But this sector has faced problems 
in recent years and it is very impor-
tant to remove them.
In a recent interview conducted by 
IRIB, a board member of Associa-
tion of Iran Textile Industries an-
nounced the closure of 7,000 pro-
duction units in the country’s textile 
industry.
Abbas Sarsharzadeh said: “The 
main reason for the distance of the 
textile industry from the set goals 
should be sought in the lack of 
planning for this industry by gov-
ernments of different periods and 
incorrect policies, which led to in-
appropriate investment, dispropor-
tionate industrial capacities created 
along the industry chain, machine 
wear, and improper tariff system.”

Investment in Iran’s textile industry rises over 44%

Chairman of the Russia-Iran Joint Trade 
Council has said Moscow is pursuing the 
development of trade and transit through 
the Russia-Azerbaijan-Iran-Pakistan rail-
way route, the portal of the Iran Chamber 
of Commerce, Industries, Mines and Ag-
riculture (ICCIMA) reported.
Speaking in a meeting with ICCIMA 
Head Gholam-Hossein Shafeie on Sat-
urday, Vladimir Abedinov proposed 
to form a working group between 
the representatives of the chambers 
of commerce of Russia, Azerbaijan, 
Iran, and Pakistan to explore various 
aspects of the trade through the men-
tioned route.
Expressing Russia’s willingness to 
strengthen trade relations with Iran, the 
official pointed to the western sanctions 
against Russia and said: “These sanc-

tions have changed the transit and logis-
tics routes in the region. Since the impact 
of sanctions has caused Russia’s trade 
relations to undergo significant changes. 
In this regard, we are looking for new 
transportation routes in the region.”
“Completion of the Rasht-Astara route 
is of great importance for Russia’s trade 
purposes. This [route] paves the way for 
Russia to access Pakistan,” Abedinov 
said.
He further noted that Russia can also 
access Pakistan and India by sending its 
cargoes to Iran’s northern ports by ves-
sel and then transit them through Iran to 
Pakistan and India.
“This is a complex route; therefore, Rus-
sia seeks to replace it with the railway 
through Azerbaijan to Iran, Pakistan, and 
India,” he added.

Shafeie for his part pointed to the cur-
rent conditions as special for the whole 
region and considered it necessary to 
make special decisions in accordance 
with these conditions.
According to the ICCIMA head, consider-
ing the current situation, the Iranian gov-
ernment has made the issue of transit a 
priority in its goals and plans, although 
there are infrastructural problems in the 
port area on both the Iranian and Russian 
sides.
He further mentioned some of the prob-
lems regarding rail transportation to 
Pakistan, saying: “The railway problems 
in Pakistan are not easily solved despite 
Iran’s efforts. For example, a shipment 
was sent by rail from Iran to Lahore, 
Pakistan, which took 35 days to arrive to 
the destination.”

Moscow eyeing expansion of trade through 
Russia-Azerbaijan-Iran-Pakistan railway
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جرثقیـل سـقفی تیمینـگ جدیـد بـا ظرفیـت 
قالب هـای ۴۰، ۱۱۰ و ۳۲۰ تـن با اسـپن ۱۲ متر 
در ارتفـاع ۲۸ متـری سـالن ریخته گری شـرکت 
فوالد مبارکه، به منظـور سـرویس دهی در فرایند 
تولیـد ماشـین های ریخته گـری و کوره هـای 
پاتیلـی بـا موفقیـت نصـب و در خـط تولیـد قرار 

گرفـت.
محمدحسـین خرمـی، مدیـر اجـرای پروژه های 
فوالدسـازی شـرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد از نصب و راه انـدازی جرثقیل های 
سـقفی فوق اسـتراتژیک ۳۲۰ تنی ماشـین های 

ریخته گری در این شـرکت خبـر داد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اهمیـــت نقـش این 
پـــروژه در تحقـــــق رکوردشکنی های تولید 
در فوالد مبارکـه خاطرنشـان کرد: نظر بـه اینکه 
حـدود ۵۰ درصد توزیـع مـذاب در سـالن ال-اف 
ناحیه فوالدسـازی فوالد مبارکه بین ماشین های 
ریخته گری مـداوم وظیفـه جرثقیل های شـماره 
۱۳ و شماره ۱۴ این شـرکت است، این جرثقیل ها 
طـی سـال های گذشـته در اثـر پایـان عمـر 
مفیدشـان، دچار مشـکالت فراوانی شـده بودند.

مدیـر اجـرای پروژه هـای فوالدسـازی شـرکت 
فـوالد مبارکـه اذعـان داشـت: در همیـن راسـتا 
موضـوع خریـد، نصـب و جایگزینـی ۲ دسـتگاه 
جرثقیـل سـقفی تیمینـگ ۳۲۰ تنـی جدیـد و با 
تکنولـوژی روز مطـرح گردیـد و بـا همـت کلیـه 
متخصصـان مجموعه هـای درگیـر در ناحیـه 
فوالدسـازی، همچون واحد راهبـری و تعمیرات 
جرثقیل هـای ناحیـه فوالدسـازی، واحـد اجرای 
پروژه های این ناحیـه، واحد بازرسـی و فنی، واحد 
امور مهندسـی و واحد خریـد اقدام به تهیه اسـناد 

فنـی و انتخـاب پیمانـکار گردید.
وی ادامـه داد: پـس از آن، در جریان خریـد و اجرا، 
علی رغم وجود تحریم های ظالمانـه آمریکا علیه 
کشـور و همچنین بـروز پاندمـی کرونا کـه باعث 
بـروز مشـکالتی همچـون عـدم امـکان تبـادل 
متخصصان و برقراری ارتباط مسـتقیم با سـازنده 
ماشـین و همچنین محدودیت در جلسات و تبادل 
نظر فنی شـد، کارشناسـان و متخصصان مجرب 
فوالد مبارکـه موفق شـدند با تکیه بـر دانش فنی 
داخلـی خـود و کمـک پیمانـکاران داخل کشـور 
نسـبت بـه نصـب و راه انـدازی موفـق جرثقیـل 
شـماره ۱۴ در پایـان اردیبهشـت ماه ۱۴۰۱ اقـدام 
کنند. این موضـوع به عنـوان تجربـه ای جدید در 
جهـت ارتقای سـطح دانـش فنـی و خودبـاوری 
متخصصـان صنعـت فوالد کشـور حائـز اهمیت 
است و در همین راستا جرثقیل شـماره ۱۳ )کرین 
دوم( نیز جهت راه اندازی در دسـت پیگیری است.

خرمـی از زحمـات کارکنـان واحـد اجـرای 
پروژه هـای فوالدسـازی و مدیریـت اجـرای 
پروژه هـای آهن سـازی، مدیریـت و کارکنـان 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم، واحدهای 
اتوماسـیون و بازرسـی فنی، حمل ونقل جـاده ای، 
امـور قراردادهـای خریـد، تعمیـرگاه مرکـزی، 
واحد تعمیـرات مرکـزی، ایمنـی و آتش نشـانی، 
انتظامـات و ترافیک، انبارها و گمـرک، واحد بیمه 
و همچنین شرکت فنی و مهندسـی فوالد مبارکه 
و پیمانـکاران مربوطه و سـایر عوامـل و نهادهای 
ذی ربط که مسـتقیم و یا غیرمسـتقیم در طراحی، 
سـاخت، حمل، نصب و راه انـدازی این جرثقیل ها 

مشـارکت داشـتند، سپاسـگزاری کرد.
• نقش گلوگاهی این پـروژه در فرایند و 

مسیر تولید تختال
مسـعود نجفی، کارشـناس اجـرای پـروژه ناحیه 
فوالدسـازی شـرکت فـوالد مبارکـه، در ایـن 
خصوص اظهـار کـرد: به منظـور سـرویس دهی 
در فراینـد تولیـد ماشـین های ریخته گـری و 
کوره هـای پاتیلـی، جرثقیـل سـقفی تیمینـگ 
جدیـد بـا ظرفیـت قالب هـای ۴۰، ۱۱۰ و ۳۲۰ 
تن بـا اسـپن ۲۰ متـر در ارتفـاع ۲۸ متری سـالن 
ریخته گـری با موفقیـت نصـب و در آخرین هفته 
اردیبهشـت ماه سـال ۱۴۰۱ راه انـدازی و در خـط 

تولیـد قـرار گرفت.
وی افـزود: ازآنجاکـه ایـن جرثقیل هـا وظیفـه 
انتقال پاتیـل مذاب بـه ماشـین های ریخته گری 
و کوره هـای پاتیلـی دارد، در گلـوگاه فراینـدی 
فوالدسـازی قرار گرفته و نقش آن در مسیر تولید 

بسـیار حیاتی اسـت.
• ایجاد تناسـب بیـن ظرفیت ماشـین 
بـا حداکثـر بـار، عامـل تعیین کننـده 

اقتصـادی بـودن نـوع مکانیسـم
کارشناس اجرای پروژه ناحیه فوالدسازی شرکت 
فـوالد مبارکـه گفـت: از طرفـی در ماشـین آالت 
باربرداری، مقوله کالس کاری و ایجاد تناسب بین 
ظرفیت ماشـین با حداکثر بـار، عامل تعیین کننده 

اقتصادی بودن نوع و تیپ مکانیسـم اسـت.
وی تأکیـد کـرد: بـرای تعییـن کالس کاری 
مناسب، در اسـتانداردهای طراحی و ماشین سازی 
حمل مـواد، ۲ پارامتر در نظر گرفته می شـود. ابتدا 
تعداد یـا زمان بهره بـرداری روزانه و سـپس طیف 
بـار مدنظـر اسـت کـه جرثقیل هـای مورداشـاره 
)جرثقیل شـماره ۱۳ و شـماره ۱۴ جدیـد( در گروه 
فـوق سـنگین قـرار می گیرنـد، یعنی اسـتراکچر 
یا بدنـه جرثقیـل اغلـب تحت بـاری نزدیـک به 
بـار نامـی و یـا به نـدرت بـار نامـی خواهـد بـود. 
در ایـن میـان تعـداد سـیکل تنشـی بـار وارده به 
اسـتراکچر فلـزی و عملکـرد مکانیسـم های 
محرک )مانندمجموعه های موتـور- گیرباکس( 
تعیین کننـده طـول عمـر مفیـد یـا همـان سـن 

تخریـب جرثقیل اسـت.
آماده بـه کاری  ضریـب  افزایـش   •
جرثقیل و عـدم توقف آن تحـت عوامل 

مختلـف
نجفـی بـا اشـاره بـه مزایـای ایـن جرثقیـل ابراز 
داشـت: کالس کاری ایـن جرثقیـل A8M8 و در 
طیف بار فوق سـنگین اسـت و از مزیت های مهم 

ایـن جرثقیـل می تـوان بـه طـرح منحصربه فرد 
 DC مسـیر انتقال انرژی با ۲ خط تغذیه مشـترک
باس بار ریجنریتیـو )بازیافت کننده مجـدد انرژی 

الکتریکـی( اشـاره کرد.
وی بیـان کرد: ایـن مهـم باعث افزایـش ضریب 
آماده بـه کاری جرثقیـل و عـدم توقـف آن تحـت 
عوامـل مختلـف می شـود، چراکـه تجهیـزات 
در ۲ مسـیر تغذیـه به صـورت گروهـی )شـامل 
کلید هوایی اصلـی و ال سـی ال فیلترهـا و ماژول 
درایوهای AFE دی سـی / ای سی سـاز و ماژول 
درایوهـای کنتـرل موتـور( همگـی می توانند در 
صورت بـروز خطا یـا خرابی، هر تجهیـز با تجهیز 
هم نـام خـود، به صـورت ریدندانـت جایگزیـن 

یکدیگر شـود.
• بررسی مزایای پروژه

کارشـناس اجـرای پـروژه ناحیـه فوالدسـازی 
شـرکت فـوالد مبارکـه عنـوان داشـت: از دیگـر 
مزایـای این جرثقیـل عملکرد قـالب اصلی ۳۲۰ 
تـن و کار با ۲ موتـور و یا تـک موتور اسـت؛ بدین 
صورت کـه با بهره گیـری از گیربکـس خاص که 
ترکیبـی از پالنتری و پارالل شـفت )چرخنده های 
منظومـه ای و شـفت مـوازی( اسـت از ۲ ورودی 
تـوان، یعنـی ۲ موتـور الکتریکـی ۳۱۵ کیلوواتی 

اسـتفاده شـده است.
وی یادآور شـد: قالب اصلـی جرثقیـل در هنگام 
حمـل پاتیـل مـذاب می توانـد در حیـن عملیات 
باربـرداری با ۲ موتـور و سـرعت کامـل در حالت 
عـادی کار کنـد و در صـورت خرابـی یکـی از 
موتورهـا، قـالب با یـک موتـور و نصف سـرعت 
مرحلـه عـادی قـادر بـه انجـام کلیـه فرایندهای 

خـود بـدون توقـف جرثقیل اسـت.
نجفی تصریـح کـرد: خریـد و تأمیـن تجهیزات، 
مطابق توانمنـدی تأمین کنندگان تـراز اول فوالد 
مبارکه و احتمـال تغییر طرح به علـت محدودیت 
تأمین کننـدگان و انجـام فـاز سـاخت در شـرایط 
تحریـم، کار بسـیار طاقت فرسـا و زمان بـری بود 
که البته ایـن مهم بـا درایـت و پیگیری های کلیه 
واحدهای درگیر در فوالد مبارکـه به بهترین وجه 

ممکـن صـورت پذیرفت.
وی متذکر شـد: با توجه به گسـتردگی دانش فنی 
و تکنیکال روز تجهیـزات مکانیکی و الکتریکی و 
کنترلی به کاررفتـه در ۲ دسـتگاه جرثقیـل پروژه 
مورداشـاره، عملیـات مونتـاژ، نصـب، تسـت و 
راه انـدازی چنیـن ماشـین آالتی بسـیار حسـاس 

و زمان بـر اسـت کـه بـا اتـکا بـه دانـش و تجربه 
فنـی کارکنـان فـوالد مبارکه و بـا بهره گیـری از 
سـایر ظرفیت هـای فنی داخـل کشـور، این مهم 
علی رغـم موانـع فیزیکـی موجـود در محـل، در 

زمانی کـم بـه انجام رسـید.
کارشـناس اجـرای پـروژه ناحیـه فوالدسـازی 
شـرکت فـوالد مبارکـه اضافـه کـرد: در شـرایط 
تحریمـی تحمیل شـده به کشـور، کلیـه عملیات 
نظـارت و سـوپروایزری تخصصـی این پـروژه با 
تکیه بر دانش داخلی فـوالد مبارکه و متخصصان 

داخل کشـور انجـام گرفته اسـت.
وی با اشـاره بـه شـرایط و محدودیت های فضای 
نصـب و فرایندهـای فوالدسـازی گفـت: جهت 
ایجـاد فضـای نصـب بـرای ۲ دسـتگاه جرثقیل 
شـماره ۱۳ و ۱۴ بـا رعایـت توالـی موقعیـت بین 
جرثقیل های موجود سـالن، الزم بـود ابتدا پلتفرم 
جدیـدی برای نصـب بنا کنیـم که بدیـن منظور، 
توانسـتیم ردیف ال جی سـالن ناحیه فوالدسازی 
را بـه دلیـل محدودیـت فضـا در اثـر هم جـواری 
تجهیـزات موجـود، حداکثـر بـه طـول ۱۸ متـر 

افزایـش دهیم.
اتخـاذ  بـا  فنـی  مشـکالت  حـل   •

هوشـمندانه راهکارهـای 
نجفـی خاطرنشـان کـرد: یکـی از معضـالت 
بـزرگ در مرحله نصـب، فضای محدود سـایت 
و تداخل فضای نصب با فضای ماشـین شـماره 
۵ ریخته گـری بـود کـه به تناسـب پیشـرفت 
عملیات نصب، ریسـک تداخـل در فرایند تولید 
در سـالن افـزوده می شـد. ایـن معضـل مـا را 
محدود به اسـتفاده از جرثقیل بوم خشـک ۴۰۰ 
تنی و ایجـاد Opening در محل سـقف پلتفرم 

جدیـد کرد.
وی اذعان داشـت: با توجه به شـرایط دشـواری 
که در نصب قطعـات اصلی جرثقیل شـماره ۱۴ 
وجـود داشـت، جهـت نصـب جرثقیل شـماره 
۱۳، بـا محدودیت های بیشـتری مواجـه بودیم 
که برای حل ایـن مشـکل و جلوگیـری از بروز 
تداخل با تولیـد ماشـین شـماره ۵ ریخته گری، 
طـی جلسـات مکـرر بـا بهره بـرداری و اتخـاذ 
راهـکاری هوشـمندانه در چندیـن مرحلـه و با 
اسـتفاده از زمان هـای تایـم اوت ریخته گـری، 
بـرای حرکت جرثقیـل شـماره ۱۴ و بـاز کردن 
فضـا جهـت نصـب جرثقیـل شـماره ۱۳ اقدام 

کردیم.
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 مریم محسـنی  مدیرعامل نمایشـگاه بین المللی اصفهان 
از برپایـی دو نمایشـگاه تخصصـی در حـوزه چـوب و صنایـع 
کارگاهی همزمان با نخستین دهه تیرماه سـال جاری خبر داد.

احمدرضـا طحانیـان با اشـاره بـه اینکـه فعالیت هـای اجرایی 
رویدادهـای نمایشـگاهی در اسـتان اصفهـان ماننـد همیشـه 
در حـال انجـام اسـت، گفـت: نمایشـگاه بین المللـی اصفهان 
در روزهـای هفتم تـا دهم تیرماه میزبان بیسـتمین نمایشـگاه 
صنایع چوب، ماشـین آالت، یراق آالت و مـواد اولیه و همچنین 
هفدهمیـن نمایشـگاه بین المللی صنعـت و صنایـع کارگاهی 

خواهـد بود.
وی با اشـاره بـه برگزاری بیسـتمین نمایشـگاه صنایـع چوب، 
ماشـین آالت، یـراق آالت و مـواد اولیـه افـزود: این نمایشـگاه 
در سـه هزار و ۴۰۰ مترمربع فضـای مفید نمایشـگاهی برگزار 
می شـود و شـرایطی را فراهـم خواهـد آورد کـه ۵6 شـرکت از 
استان های مختلف کشـور به ارائه دسـتاوردها و توانمندی های 

خـود بپردازند.
مدیرعامل نمایشـگاه بین المللی اصفهان با بیان اینکـه در این 
نمایشـگاه نمایندگانی از هشـت اسـتان کشـور حضور خواهند 
داشـت، تصریـح کـرد: اسـتان های اصفهـان، تهـران، البـرز، 

آذربایجان شـرقی، آذربایجـان غربی، فارس، خراسـان رضوی 
و قـم در این نمایشـگاه نماینـده دارند؛ همچنین شـرکت های 
حاضر در نمایشـگاه، کاالها، محصـوالت و خدمات خـود را در 
 ،PVC روکش، نـوار لبه ،MDF ،زمینه های ماشـین آالت چوب
دسـتگاه های CNC، هایگالس، یـراق آالت، ابـزار و تیغه های 
برشـی، درب، اکسسـوری آشـپزخانه، چسـب و رنگ چوب به 

نمایـش می گذارند.
وی افزایـش تعـداد مشـارکت کنندگان و مسـاحت نمایشـگاه 
نسـبت به سـال گذشـته و همچنیـن حضـور تولیدکننده های 
برتر کشـور را از جملـه ویژگی های این نمایشـگاه عنـوان کرد 
و ادامـه داد: برندهـای مطرحـی همچـون آریوچـوب، مدیران 
ماشـین، ویراتـک ماشـین، هلزمک، تکنوپـل، مأوی، توسـعه 
ماشـین، کیان صنعت، مبتکران صنعت راش ماشـین، وشـمه 
چـوب، مونوکـوت ایـران، آس پروفیـل، لومینـاک، طـرح نـو، 
بازرگانـی معینی، مبتکـران چـوب دارکـوب، الماس سـیمای 
شـهر، سـپاهان راش، قائـم چـوب، پویـان مالمینـه، توسـکا، 
چوبچیـن و نمـاآرا از جملـه برندهـای مطرحی هسـتند که در 
بیسـتمین نمایشـگاه صنایع چوب، ماشـین آالت، یراق آالت و 

مـواد اولیـه حضـور دارند.

طحانیان در بخـش دیگـری از صحبت های خود بـه برگزاری 
هفدهمیـن نمایشـگاه بین المللی صنعـت و صنایـع کارگاهی، 
همزمان بـا نمایشـگاه صنعت چوب اشـاره کـرد و گفـت: این 
نمایشـگاه نیـز بـا حضـور ۱۰۰ شـرکت و در سـه هـزار و ۵۰۰ 
مترمربـع فضای مفیـد نمایشـگاهی برپا می شـود و شـرایطی 
را فراهـم کـرده تـا فعـاالن ابـزارآالت صنعتـی و کارگاهـی، 
ماشـین آالت صنعتی، ماشـین ابـزار، ماشـین آالت خمکاری، 
برشـکاری و فرم دهـی فلـزات، لیـزر و حکاکی، سیسـتم های 
اتوماسـیون صنعتی و ابزار دقیق، تجهیزات صنعتـی، لیفتراک 
و تجهیـزات انبـاری، سیسـتم های نظافت، شستشـو و نظافت 
صنعتـی، تراشـکاری و جوشـکاری بـه ارائـه توانمندی هـای 

خـود بپردازند.
وی با بیـان اینکه عـالوه بـر نماینـدگان اسـتان های مختلف 
کشـور، نمایندگانـی از برندهای مطـرح بین المللی نیـز در این 
نمایشـگاه حضـور دارنـد، افـزود: شـرکت هایی از اسـتان های 
اصفهـان، تهـران، همـدان، البـرز، یـزد و قزوین در نمایشـگاه 
صنعـت و صنایـع کارگاهـی اصفهان حضـور خواهند داشـت؛ 
همچنیـن بازرگانـان ایرانی در قالـب نمایندگـی محصوالت و 
کاالهای خارجی از کشـورهای ژاپن، مالزی، چین، کره جنوبی، 

تایوان، ترکیه، آلمان، ایتالیا، چک، سـوئد، انگلسـتان و اسـپانیا 
به عرضه جدیدترین محصوالت و ماشـین آالت حـوزه صنایع 

کارگاهـی می پردازنـد.
مدیرعامـل نمایشـگاه بین المللـی اصفهان بـا تاکید بـر اینکه 
نمایشـگاه صنعت این دوره، با شـرایط متفاوت تری نسـبت به 
سال گذشـته برگزار خواهد شـد، تصریح کرد: حضور برندهای 
مطرح و فعال تولیـد و تأمین کننده ابزار و ماشـین آالت صنعتی 
با هـدف ایجـاد فرصـت مناسـب بـه منظـور معرفـی و تبادل 
اطالعات و آشـنایی هر چه بیشـتر صنعتگران و فعاالن صنعت 
کشـور و همچنین تالش برای رفع نیاز و تکمیل زنجیره تأمین 
و ملزومات مورد نیاز کارخانجـات و کارگاه های صنعتی از جمله 
ویژگی هـای برگزاری هفدهمین نمایشـگاه بین المللی صنعت 

و صنایـع کارگاهی به شـمار می رود.
بر اسـاس ایـن گـزارش، عالقمنـدان بـه بازدیـد از بیسـتمین 
نمایشـگاه صنایع چوب، ماشـین آالت، یراق آالت و مـواد اولیه 
و همچنیـن هفدهمین نمایشـگاه بین المللی صنعـت و صنایع 
کارگاهی می توانند از سـاعت ۱۱ تـا ۲۰ روزهای هفتـم تا دهم 
تیرماه بـه نمایشـگاه بین المللـی اصفهـان واقـع در کمربندی 

شـرق، روبروی منطقـه روشن دشـت مراجعـه کنند.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان خبر داد:

برپایی همزمان دو نمایشگاه ملی و فراملی

با تکیه بر توان متخصصان داخلی در فوالد مبارکه انجام گرفت؛

نصب و راه اندازی جرثقیل های سقفی فوق استراتژیک ۳۲۰ تنی

سـید عبدالوهاب سـهل آبادی در نشسـت برخط با موضوع »افسـانه استان 
برخـوردار با محوریت آمـار و واقعیت ها در مورد مشـکالت توسـعه اصفهان 
چه می گوینـد« با بیان اینکـه امـروز ۱6 درصـد تولید ناخالص ملی کشـور 
متعلق به اصفهان اسـت، اظهار داشـت: این اسـتان تولید کننـده ۷۰ درصد 
فـوالد، ۵۰ درصـد مصالـح سـاختمانی و 6۰ درصـد تولیـد کشـور اسـت و 
۱۸۰ رسـته صنایـع دسـتی دارد؛ آیا اصفهان یک اسـتان سـاده اسـت؟ این 
اسـتان قطب صنعتی کشور اسـت و سـؤال این اسـت که آیا منابع فوالدی، 
هسـته ای، هلیکوپتر سـازی، نخبـگان و ... برای اصفهان اسـت کشـور؟ یا 

تبعـات این ها بـرای اصفهان اسـت؟
وی با بیان اینکه هم اکنون سـپرده اصفهـان در بانک ها نسـبت به مصارف 
آن رتبه ۲ کشـور اسـت، خاطرنشـان کـرد: ما همـه زیر چتـر و پرچـم ایران 
هسـتیم؛ در هشـت سـال جنگ تحمیلی برخی اسـتان بـا همدیگر دو سـه 
لشـکر داشـتند اما اصفهان بـه تنهایی ۲ لشـکر داشـت و ملت ایـران به آن 
افتخار می کنند اصفهـان مال ایران اسـت وقتی آمـار جنـگ را ورق می زند 
و می گویند بیشـترین شـهید و جانباز اما کمترین اسـیر جنگی داشـته است 
این اصفهان بـرای ایران بوده اسـت مگر زمانـی که جنگ بـود اصفهانی ها 

در خوزسـتان نبودند؟
رئیـس خانه صنعت و معـدن ایران با اشـاره بـه بی توجهی هـای دولت های 
مختلف در سـال های اخیر بـه اصفهان، افـزود: اصفهانی ماه ها منتظر سـفر 
رئیس جمهوری بـه این دیار بودنـد و رئیس جمهـور بعد از یک سـال و چند 
ماه به اصفهان سـفر کـرد، ما انتظار نداشـتیم معاون وی نسـبت به اصفهان 

این گونه نـگاه کند و سـخن بگوید.
وی با بیـان اینکه مـا اصفهانی ها خادم کشـور هسـتیم، ابـراز داشـت: کدام 
اتفاق ناگوار پیـش آمد که اصفهـان در لحظه اول حضور نداشـتند؟ اصفهان 
دارای فرهنگ اسـت؛ کـدام شـهر را در تاریخ می تـوان یافت که مسـلمان، 
مسـیحی، کلیمی و زرتشـتی در کنار یکدیگر دوسـتانه زندگی کننـد؟ اما در 
اصفهان مذهبی هر روز صدای ناقوس کلیسـا به گوش می رسـد و آتشـکده 
زرتشـتیان هنوز روشـن اسـت، فرهنگ را نمی توانند بگویید برخوردار است.

سـهل آبـادی بـا بیـان اینکـه تونـل اول کوهرنـگ متعلق بـه اصفهـان و 
کشـاورزان اصفهان اسـت زیرا برای آن پول پرداخت کردند، گفت: سـهمیه 
رودخانه جاری متعلـق به اصفهان بـوده در مجموع یک میلیـارد مترمکعب 
سـهم اصفهان اسـت اما این سـهم به جایی رسـیده که اصفهان بـرای آب 
شـرب مشـکل دارد ولی سـهم اسـتان دیگر از این رودخانه بیـش از دو برابر 

شـده است.
وی تصریـح کـرد: سـاالنه بین یـک و نیـم تـا ۳ میلیـارد مترمکعـب آب از 
اصفهان به سـمت اسـتان های مجـاور خارج می شـود امـا این اسـتان اهل 
قوم گرایی نیسـت کـه آب را ببنـدد اصفهانـی اهل دعوا نیسـت اگـر بود به 

پیشـرفت علمی نمی رسـید.
سـهل آبادی با بیان اینکه در مقطعی قرار شد با مشـارکت بخش خصوصی 
آب خلیج فـارس به اصفهان منتقل شـود، اضافـه کرد: برای مشـارکت اتاق 
بازرگانی و شـهرداری اصفهان در این طرح پیگیری کردیم؛ از این رو بخش 
خصوصی خـود دنبال بوده و سـرمایه گـذاری کـرده و واحدهـای صنعتی و 

معدنی برای انتقـال آب خلیج فـارس هزینه کردند.
رئیـس خانـه صنعـت و معـدن ایـران بـا بیـان اینکـه مالیاتـی کـه بخش 
خصوصی می پردازد، سـرمایه گذاری اسـت، گفت: اصفهان در سـال ۱۴۰۰ 
کمترین تعدیـل نیـروی کارگر را داشـت. تمـام خیریه هـا و کمبودهایی که 
مـردم از نظـر درمـان و بهداشـت دارند از سـوی تجـار و بخـش خصوصی 
حمایت می شـوند. الزم اسـت اینهـا اطالع رسـانی شـود که برخـی گمان 
نکنند کشـور بـار اصفهـان را بـه دوش می کشـد بلکه بار کشـور بـر دوش 

اصفهان اسـت.
سـهل آبـادی بـا اشـاره بـه لـزوم احیـای دائمـی زاینـده رود تصریـح کرد: 
می گوینـد آب از خلیج فـارس به اصفهـان منتقل شـود و از اصفهـان به یزد 
بـرود؛ منطقی نیسـت، ایـن رودخانـه در طـول تاریخ بـه باتـالق گاوخونی 
می ریخته اسـت. اکنـون این ها مطالبـه مردم ما اسـت اگر مسـجد تاریخی 
و عالی قاپـوی اصفهـان بـه دلیل فرونشسـت خراب شـد چه جوابی بـه دنیا 

می دهنـد؟
وی با اشـاره به اینکه اسـتان اصفهـان بـا دارا بودن بیـش از ۱۰ هـزار واحد 
صنعتی و 6 هـزار واحد صنفـی نیازمند نـگاه ویـژه دولتمردان اسـت، گفت: 
دوران صنعتـی اصفهان تمام شـده و اکنـون دوره فراصنعتی آن فرا رسـیده 

اسـت که الزمـه آن آمـوزش، بودجه و تحمل اسـت.
رئیـس خانه صنعـت و معـدن ایـران با اشـاره بـه مسـئولیت های اجتماعی 
بخش خصوصی اصفهان در حوزه محیط زیسـت افزود: بسـیاری از مسـائل 
محیط زیسـتی صنایـع کاهـش یافته زیـرا فعـاالن اقتصـادی برای سـالم 
سـازی محیط فعالیـت می کننـد و معتقـدم امروز بخـش خصوصـی را باید 

تشـویق و کمـک کرد.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: احیای دائمی 
زاینده رود ضروری است، فرونشست اصفهان را تهدید 
می کند، اگر بر اثر این پدیده عالی قاپو خراب شود چه 

کسی جواب دنیا را می دهد؟

در واکنش به پدیده فرونشست در اصفهان عنوان شد؛

 عالی قاپو خراب شود
چه کسی جواب دنیا را می دهد؟

گفت و گو

مدیرعامل شـرکت بازآفرینی شهری ایران 
بـا بیـان اینکـه مـردم نقـش مهمـی برای 
تحـول و نوسـازی در بافـت فرسـوده دارند 
گفت: نوسـازی بافت هـای فرسـوده عالوه 
بر سـاخت مسـکن جدیـد بـرای خانوارها، 
سـاخت واحدهـای بیشـتر و بهبـود فضای 

شـهری را هم بـه دنبـال دارد.
محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسـازی و 
مدیرعامل شـرکت بازآفرینی شهری ایران 
در جریان سـفر به شـهرهای نطنز و قمصر 
در اسـتان اصفهان ضمن بازدیـد از محالت 
هـدف بازآفرینی شـهری ایـن شـهرها، در 
جلسـه ای که با حضـور جمعی از مسـئولین 
استانی و شهرسـتانی برگزار شـد به بررسی 
مسـائل، مشـکالت و موانـع موجـود برای 
تسـریع در نوسـازی این مناطـق پرداخت.

وی اظهـار داشـت: نوسـازی بافت هـای 
فرسـوده عالوه بـر سـاخت مسـکن جدید 
بـرای خانوارها، سـاخت واحدهای بیشـتر و 
بهبود فضای شـهری را هـم به دنبـال دارد.

آیینـی بـا بیـان اینکـه نیازمنـد یـک اقدام 
تحولـی هسـتیم، گفـت: در ایـن رابطـه 
می بایسـت همـه نهادهـا دسـت بـه کار 
شـده و از ظرفیـت آن ها و نیـز ظرفیت های 

مردمـی اسـتفاده شـود.
وی نقـش مـردم را در اقـدام تحولی بسـیار 
حائز اهمیـت دانسـت و تاکید کـرد: مرحله 
اول کار متقاعدسـازی مردمـی اسـت و 
می بایسـت مـردم سـاکن در ایـن محالت 
از تسـهیالت، مزایا و امتیازات در نظر گرفته 

شـده مطلع شـوند.
معاون وزیـر راه و شهرسـازی فراهم کردن 
فضای تشـویقی بـرای توسـعه گران و انبوه 
سـازان را گام دوم این اقدام تحولی دانست و 
تصریح کرد: بسـته تشـویقی مورد نظر باید 
به گونه ای باشد که برای سـازندگان توجیه 
اقتصادی نوسـازی در بافت های فرسوده را 
ایجـاد کـرده و آنهـا را از ورود بـه بازارهـای 

سـرمایه ای موازی باز دارد.
 آیینـی همچنیـن دربـاره حمایـت مالـی از 
نوسـازی بافت هـای هـدف گفـت: مالکان 
می تواننـد در دوران جابجایـی و سـاخت از 
ودیعـه اسـکان موقـت اسـتفاده کننـد کـه 
مبلـغ آن ۴۵ میلیـون تومـان بـه صـورت 
قـرض الحسـنه اسـت و عـالوه بـر آن از 
محل تسـهیالت ویژه نوسـازی به عاملیت 
بانک مسـکن، وام هایی در نظر گرفته شده 
که مبلغ آن در شـهرهای مختلـف متفاوت 
اسـت امـا در همـه آنهـا مبلـغ ۱۵۰ میلیون 
تومان به صورت صفـر درصد و بدون سـود 

بانکی اسـت.
وی افـزود: منبـع دوم تسـهیالت نهضـت 
ملـی مسـکن اسـت کـه بـرای نوسـازی 
بافت های فرسـوده قابل اسـتفاده بـوده و از 
شـروط چهارگانه نهضت ملی مسـکن هم 
معاف هستند. مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شـهری ایران یکی از مشـکالت بافت های 
فرسـوده را وجود معابر خاکی عنـوان کرد و 
گفت: معابر آسفالت نشده شرایط نامطلوبی 
بـرای محیـط زندگـی مـردم ایجـاد کـرده 
اسـت. وی از شـهرداری شـهرهای نطنز و 
قمصر خواسـت تـا مشـخصات ایـن معابر 
را همـراه با سـطح و سـطوح و مشـخصات 
فنی را برای راه و شهرسـازی ارسال کنند تا 

اقـدام الزم بعمـل آید.

نقش مردم در تحول و نوسازی 
در بافت فرسوده مهم است

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران 
در سفر به اصفهان:
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مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی اصفهـان گفت که این شـرکت 
زمین هـای صنعتـی و کارگاهـی را بـا شـرایط ویـژه بـرای واگـذاری بـه 

شـرکت های دانـش بنیان اسـتان آمـاده سـازی کرده اسـت.
رسـول سـواری افـزود: ایـن شـرکت در اجـرای منویـات رهبـر معظـم 
انقالب و در سـال تولیـد، دانش بنیـان و اشـتغال آفرین و بـرای حمایت از 
شـرکت های دانش بنیان، حـدود ۳۸۵ پالک زمیـن با کاربـری کارگاهی 
و ۳۵ پـالک زمیـن بـا کاربـری صنعتـی در مسـاحت های متنـوع را برای 
اسـتقرار شـرکت های دانش بنیان در سـطح شـهرک های صنعتی استان 

در نظـر گرفته اسـت.
وی ادامـه داد: همچنیـن حـدود ۳۰ پالک زمین بـرای سـاخت واحدهای 
کارگاهی بـا مسـاحت ۲۸۸ متـر مربع را بـرای شـرکت های دانـش بنیان 
اسـتان در نظر گرفته ایم کـه پس از احـداث و تکمیل بصورت اسـتیجاری 

در اختیـار آنها قـرار خواهـد گرفت.
مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی اصفهـان اظهار داشـت: با توجه 
به سیاسـت های حمایتی سـازمان صنایع کوچک و شـهرک های صنعتی 
ایران از شـرکت های دانـش بنیان، بهـای حق بهره بـرداری با بیشـترین 

مسـاعدت در نحـوه پرداخـت و اعمال تنفـس 6 ماهـه و مشـوق مربوطه 
دریافت می شـود.

وی اضافـه کرد: این شـرکت ها در صـورت بهره بـرداری پیـش از موعد 
نیـز مشـمول حداکثـر ۳۰ درصد مشـوق بهـای کل حـق بهره بـرداری 

می شـوند.
۸۰ شـهرک صنعتی ُمصوب در اسـتان اصفهان وجود دارد کـه از این تعداد 
۷۵ شهرک صنعتی عملیاتی شـده و در حال واگذاری اسـت، همچنین ۵۰ 

درصد از شـهرک های اسـتان به ظرفیـت نهایی خود رسـیده اند.

مدیرعامل شهرک های صنعتی اصفهان:

۴۵۰ زمین صنعتی و 
کارگاهی به شرکت های 

دانش بنیان واگذار 
می شود



جهـــــــان
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یـک مطالعـه گسـترده که بـر روی 
حـدود ۸ هـزار نفـر در ۳۳ کشـور 
جهـان انجـام گرفتـه اسـت نشـان 
می دهـد اکثـر افـراد بـه ثروتـی بـه 
نسـبت کم در حـد ۱۰ میلیـون دالر 
بـرای داشـتن یـک زندگی ایـده آل 
راضـی هسـتند، البتـه بـه اسـتثنای 

. آمریکایی هـا
وسـیله  بـه  کـه  تحقیـق  ایـن 
دانشـگاه های  در  روانشناسـان 
بـاث و اکسـتر بریتانیـا انجـام شـده 
اسـت نشـان می دهد برخـاف این 
تصـور عمومـی رایـج کـه همـگان 
می خواهند تـا حد امـکان ثروتمندتر 
باشـند، اکثـر افـراد بـا چنـد میلیون 
دالر خوشـحالی و سـعادت خود را به 

دسـت خواهنـد آورد.
بنـا بـر نتایـج ایـن مطالعـه کـه بـر 
روی ۷ هـزار و ۸۶۰ نفـر از شـش 
قـاره جهـان انجـام شـده اسـت، در 
۸۶ درصـد از کشـورها اکثریت مردم 
فکـر می کنند کـه می تواننـد زندگی 
ایده آل خود را بـا ۱۰ میلیـون دالر یا 

کمتـر بـه دسـت آورند.
در آرژانتیـن، هنـد و روسـیه بیش از 
۵۰ درصد مردم گفتند کـه ۱ میلیون 
دالر یا کمتر می خواهنـد. در بریتانیا، 
محبوب تریـن پاسـخ )بـا ۲۶ درصد( 
یـک میلیـون دالر بـود و اکثریـت 
گفتند کـه ۱۰ میلیـون دالر یـا کمتر 

کافی اسـت.
در ایـن تحقیـق امـا آمریکایی هـا 
کشـورهای  میـان  در  اسـتثنائی 
جهـان بـه شـمار می رفتند چـرا که 

اکثریت مـردم این کشـور می گویند 
بـرای داشـتن یـک زندگی ایـده آل 
بـه حداقـل ۱۰۰ میلیـون دالر یـا 
بیشـتر نیاز دارنـد و حـدود ۳۲ درصد 
گفتند کـه حداقل ۱۰۰ میلیـارد دالر 

هنـد. می خوا
÷پژوهشـگران مطالعـه در تفسـیر 
»اصـل  می گوینـد:  آن  نتایـج 
اقتصـادی مبنـی بـر اینکـه همـه با 
'خواسـته های نامحـدود' انگیـزه 
می گیرنـد و تـاش می کننـد تـا 
آنجایـی کـه می تواننـد ثـروت جمع 

کننـد، نادرسـت اسـت.«
دکتر پل بین، محقق اصلی و استاد 
مدعو در گروه روانشناسی دانشگاه 
باث، می گوید اگرچه ارقام موجود 
در گزینه های پیش روی افراد پول 
زیادی به نظر می رسند، با این حال 
»وقتی در نظر گرفته شود که این 
ارقام نشان دهنده ثروت ایده آل یک 
فرد در کل زندگی او است، می توان 
آن ها را نسبتًا معتدل دانست.« به 
گفته وی، کشف اینکه زندگی ایده آل 
اکثر مردم در واقع کامًا معتدل 
است می تواند رفتارهای اجتماعی 
را برای افراد آسان تر کند تا بیشتر 
پی آن چیزی بروند که آن ها را واقعًا 

خوشحال می کند.
آقـای بیـن اضافـه کـرد: »تبلیـغ 
داشـتن خواسـته های نامحـدود در 
زندگـی، بـه خصـوص زمانـی که به 
عنـوان طبیعـت انسـان بـه تصویـر 
فشـار  می توانـد  شـود،  کشـیده 
اجتماعـی را برای مـردم ایجـاد کند 

تـا بیشـتر از آنچـه واقعـاً می خواهند 
خریـد کننـد.«

ایـن در حالی اسـت کـه بـاور دیرینه 
اقتصادی بر ایـن قـرار دارد که مردم 
خواسـته های نامحـدودی دارنـد و 
منتقـدان می گوینـد نفوذ ایـن تفکر 
در سیاسـت های کان اقتصـادی، 
باعـث بـروز مصرف گرایـی بی رویه 

شـده است.
نتایـج ایـن پژوهـش در شـرایطی 
منتشـر شـده اسـت کـه ائتـاف 
رو بـه رشـدی از سیاسـتمداران و 
صاحب نظران خواهـان وضع مالیات 
بر ثروت در سراسـر جهان هسـتند تا 

بـه کاهـش شـکاف »سرسـام آور« 
بیـن ثروتمندتریـن و فقیرترین افراد 

جامعـه کمـک کنـد.
دکتـر رناتـا بونگیورنـو، یکـی دیگر 
از نویسـندگان مقالـه و روانشـناس 
اجتماعـی در دانشـگاه بـاث اسـپا و 
اکسـتر، می گویـد: »اگـر مطابـق 
نتایـج ایـن تحقیـق بیشـتر مـردم 
در حـال تـاش بـرای رسـیدن بـه 
ثروتـی محـدود هسـتند، درنتیجـه 
سیاسـت هایی کـه از خواسـته های 
محدودتـر مـردم حمایـت می کنـد 
نظیـر وضـع مالیات بـر ثـروت برای 
تأمیـن بودجه هـای صنایـع انـرژی 

پایـدار ممکـن اسـت محبوب تـر از 
آنچه باشـد کـه معمـواًل بـه تصویر 

کشـیده می شـود.«
طبق تحقیقات دانشگاه گرینویچ، 
مالیات بر ثروت بر یک درصد باالی 
جامعه بریتانیا می تواند دستکم ۲۰۰ 
میلیارد دالر در سال تولید کند. این 
معادل ۸ درصد از کل مالیات اخذ شده 
فعلی است، با این حال باید گفت که 
این مبلغ تنها بر ۲۵۰ هزار خانوار تأثیر 

می گذارد.
نتایـج مطالعـات تـازه محققـان در 
نشـریه علمی »نیچر« منتشـر شده 

اسـت.
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نایب رئیس مجلس شورای اسامی با تاکید بر اینکه حمایت از تیم ملی اولویت ماست، 
گفت: درراهروهای مجلس از عضای فراکســیون ورزش می شنوم که دنبال تغییر 
سرمربی تیم ملی و انتخاب گزینه داخلی هستند.علی نیکزاد درخصوص توجه ویژه 
مجلس شورای اسامی به بحث حمایت ازفدراسیون های ورزشی مخصوصاً فوتبال 
درسال برگزاری جام جهانی گفت: مجلس روی فدراسیون ها بخصوص فوتبال اگر 
الیحه دو فوریتی دریافت کند حتماً استقبال و به آن رسیدگی می کند.نایب رئیس 
مجلس شورای اسامی درمورد اینکه آیا ازدراگان اسکوچیچ حمایت خواهد شد یا 
خیرگفت: من درباره شخص صحبت نمی کنم. فقط از فراکسیون ورزش مجلس خبر 

دارم که نقطه نظراتی دارند. او در پاسخ به اینکه در فاصله کوتاه باقیمانده تا رقابت های 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نگرش مجلس شورای اسامی درباره تعیین تکلیف وضعیت 
نیمکت تیم ملی ایران با حضور دراگان اســکوچیچ تاکید کرد: جوابش را بنویسید 
نمی دانم اما پس ازآن توضیحاتم را اینگونه ادامه می دهم. کمیسیون تخصصی وزارت 
ورزش و جوانان درکمیسیون فرهنگی است. کمیسیون فرهنگی به طور قطع یقین 
و مخصوصاً فوتبال خیلی نگاه ویژه ای دارند.نیکزاد تصریح کرد: همچنین در مجلس 
فراکسیون هایی در مجلس داریم که همواره درزمینه های تخصصی بحث می کنند. 
فراکسیون ورزش در مجلس با حضور عمده ورزشــکاران و جوانان تشکیل جلسه 

می دهد. صحبت هایی که ازآنها درراهروهای مجلس شنیده می شود بیانگراین هست 
که از سرمربی تیم ملی ایران راضی نیستند و بیشتردنبال این هستند که سرمربی داخلی 
انتخاب کند. بنده الزم می دانم باز هم تاکید کنم که این صحبت ها در راهروها است نه 
درصحن رسمی وعلنی مجلس.وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس به شدت روی 
فوتبال در بازه زمانی باقیمانده تا جام جهانی ۲۰۲۲ حساس است. من به وزیر ورزش 
توصیه می کنم هرچه زودتربا اعضای کمیسیون فرهنگی جلسه بگذارند و درباره ادامه 
روند سرمربیگری تیم ملی با نظر فدراسیون فوتبال تصمیم گیری کنند تا با یک ثبات 

مشخص در این زمینه گام برداشته شود.

مجلس به دنبال 
تغییر سرمربی تیم 
ملی است! 

نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی:
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پادشاه و ملکه رمزارزها 
راه رشد را می روند 

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت از مثبت شدن تراز تجاری 
کشور به مقدار ۶۰۰ میلیون دالر خبر داد.

به گزارش تحریریه، به نقل از سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک، 
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در جریان نشست خبری 
امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اکنون فعال ترین رایزن 
بازرگانی ما در عراق مستقر است،  گفت: شبکه محلی گسترده ای در بصره، 
اقلیم کردستان، نجف و کربا ایجاد شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت 
بیان داشت: چند مرکز تجاری در شهرهای مختلف و مهم عراق ایجاد شده که 
بیشترین حجم نمایشگاه ها در چند سال اخیر در عراق برگزار شده است. وی با 
بیان اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی در سال های اخیر رشد داشته است، 
گفت: بیشترین میزان رشد مربوط به عراق بوده است. وی از برگزاری نشست 
تجاری با قطر خبر داد و گفت: با کمک اتاق مشترک ایران و قطر ۷۰ نفر از تجار 
ایرانی با تجار این کشور مرتبط و آشنا شده اند. معاون وزیر صمت افزود: یکی از 
خواسته های امیر قطر برگزاری نمایشگاه فرش و صنایع دستی در این کشور 
است که فرصت خوبی برای صادرات به شمار می رود. پیمان پاک اظهار داشت: 
همزمان با جام جهانی فوتبال قطر نمایشگاه عرضه کاالهای ایرانی در این 
کشور برگزار خواهد شد. وی همچنین از رشد ۱۰۰ درصدی صادرات به ترکیه 

خبر داد و گفت: این روند در سه ماه ابتدای امسال ادامه داشته است.
پیمان پاک بیان داشت:  برای صادرات به ترکیه به صورت استان به استان 
در حال کار کردن هستیم و یک توافق نامه تهاتر با این کشور در حال نهایی 
شدن است. معاون وزیر صمت بیان داشت: مشکل اصلی در توسعه تجارت با 
افغانستان مسائلی مانند کانتینرها و پرداخت پول است. طرف افغانستانی هنوز 
تسلط کافی بر این موضوعات نداشته اما همه مسائل تجارت با این کشور تحت 
مدیریت قرار دارد. وی بیان داشت: افغانستان ذخایر معدنی خوبی در زمینه 
سنگ آهن دارد و ما به طور ویژه در منطقه سنگان نزدیک مرز افغانستان به 

دنبال استخراج سنگ آهن در مقابل صادرات هستیم.
وی افزود: سال گذشته ۸۵ درصد ارز صادرکنندگان به کشور بازگشت که این 
مسأله با تسهیل گری انجام شد. پیمان پاک همچنین به تراز تجاری کشور اشاره 

کرد و بیان داشت: تراز تجاری کشور ۶۰۰ میلیون دالر مثبت شد.

خبر روز

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد:

مثبت شدن 600 میلیون دالری 
تراز تجاری کشور

بیت کوین در هفت روز گذشته بیش از ۱۰ 
درصد رشد داشته است و تا زمان نوشتن این 
مقاله با قیمت ۲۱ هزار و ۴۲۱ دالر معامله 
می شود و اتریوم قلمروهای بیشتری را پس 
گرفته و با افزایش بیش از ۱۹ درصدی در 
هفت روز گذشته به هزار و ۲۴۲ دالر رسیده 

است.
ارزهای رمزپایه که ارزش آن ها حداقل ۴۰ 
درصد در طول هفت روز افزایش یافتند 
عبارتند از Uniswap با ۴۵ درصد افزایش 
به ۵.۳۳ دالر و Shiba Inu با ۴۳ درصد 
افزایش به ۰.۰۰۰۰۱۱۲۲ دالر. در همین 
حال، ارزش Avalanche نزدیک به ۳۳ 
درصد افزایش یافت و به ۲۰.۱۰ دالر رسید و 
Solana تقریباً ۳۳ درصد افزایش یافت و به 
۴۰.۰۵ دالر رسید. در واقع، هر ۳۰ ارز دیجیتال 
برتر تا آخر هفته توانستند با درصدهای دو 
 Cardano رقمی بهبود پیدا کنند، به جز
که همچنان با ۴ درصد افزایش به ۰.۴۸۴۵ 
دالررسید و TRON که با ۸ درصد افزایش 
به ۰.۰۶۴۴۵ دالر رسید. بیت کوین کش در 
واقع در طول هفته ۵.۴ درصد سقوط کرد و تا 
زمان نوشتن این مقاله به ۱۱۳.۷ دالر رسید. 
این یک هفته خبری نسبتاً آرام بود که احتمااًل 
به رشد بازار ارزهای دیجیتال کمک کرد. اخیراً 
 ،)BIS( بانک تسویه حساب های بین المللی
یک سازمان جهانی متشکل از ۶۳ بانک 
مرکزی پیشرو، گزارش اقتصادی ساالنه 
۲۰۲۲ خود را منتشر کرد. این گزارش می گوید 
کریپتو دو نقص اصلی دارد: نیاز به یک »لنگر 
اسمی« و »تجزیه«. »لنگر اسمی« به استیبل 
کوین هایی اشاره دارد که ارزش خود را به 
ارزهای فیات، مانند دالر آمریکا )با درجات 
 BIS .مختلف موفقیت( مرتبط می کنند
می گوید که وجود استیبل کوین ها »نیاز فراگیر 
بخش کریپتو به بازپرداخت اعتبار ارائه شده 
توسط واحد حساب صادر شده توسط بانک 

مرکزی را نشان می دهد«. 

برای یک زندگی ایده آل چقدر پول الزم است؟
 ۸ هزار نفر در ۳۳ کشور جهان پاسخ دادند؛



 اخبار اصفهان  رییس منطقه ۶ سازمان بازرسی کل 
کشور و بازرسی کل استان اصفهان گفت: اصفهان در 
اجرای طرح های انتقال آب به این استان که ُمعوقه و 
مربوط به سال ها پیش است، خیلی عقب افتاده است. 
سیدمحمدمهدی طباطبایی مهریزی، به مناسبت »هفته 
قوه قضاییه« در جمع خبرنگاران افزود: این در حالیست 
که بارگذاری های جدید آبی و توسعه بی رویه، چه در این 
استان و چه در استان های همجوار، مشکالت متعددی 
را برای منابع آبی منطقه و حوضه آبریز زاینده رود ایجاد 

کرده است.
وی اضافـه کـرد: ایجـاد مدیریت جامـع و واحـد منابع 
آبـی و توجـه بـه مباحـث توسـعه پایـدار از ضروریـات 
اسـتان های حوضـه آبریـز زاینـده رود و بـرون رفت از 

مشـکالت موجـود اسـت.
رییس منطقه ۶ سـازمان بازرسـی کل کشـور و بازرس 
کل اسـتان اصفهـان با اشـاره به فلسـفه وجـودی این 
نهاد خاطرنشـان کرد: سالم سـازی نظـام اداری، ترویج 
فرهنگ خدمـت و ارتباط و تعامـل و همفکـری از جام 
موارد با اهمیتی اسـت که برای تسـهیل در امور در این 

مجموعـه پیگیری می شـود.
طباطبایـی تصریـح کـرد: بر اسـاس اصـل ۱۷۴ قانون 
اساسـی، حـق نظـارت بـر ُحسـن اجـرای قوانیـن در 
دسـتگاه های اداری بـر عهـده سـازمان بازرسـی کل 
کشـور اسـت که بطـور مسـتقیم زیر نظـر رییـس قوه 

قضاییـه اداره می شـود.
وی گفت: بر مبنای تجارب گذشـته، هـر کجا پیگیری 
و پیشـگیری از سـوی ایـن نهـاد انجـام گرفـت نتایج 

بهتـری نیـز در اقدامات حاصل شـده اسـت.
رییـس بازرسـی اصفهـان افـزود: آسـیب شناسـی و 
بررسـی چالش های مجموع دسـتگاه ها و ارائه هشـدار 
به آنها، بازدید سـرزده و حضور در بیشـتر کمیسـیون ها 
و نشسـت ها و هیات هـای تخصصـی از مـواردی 
اسـت که در سـازمان بازرسـی اسـتان اصفهـان دنبال 

می شـود.
• ارسال ۲۴۱ نامه هشدار به دستگاه های 

اداری اصفهان
طباطبایی خاطرنشـان کـرد: سـال گذشـته ۲۴۱ فقره 
نامـه هشـدار بـه دسـتگاه های اداری اسـتان ارسـال و 

۱۴۱ مـورد بازدیـد سـرزده از مجموعه هـای مختلـف 
انجام شـد.

وی بـا بیان اینکـه گزارش هـای مردمـی از مهمتریـن 
مباحث برای دریافت مشـکالت استان اسـت، تصریح 
کرد: سال گذشـته ۶ هزار و ۱۰۶ گزارش مردمی واصل 
و بدنبال آن چهار هـزار و ۶۴۵ مورد بررسـی و پیگیری 

انجام شـد.
وی با تاکید بر اهمیت هرچه بیشـتر برای تحقق شـعار 
سـال خاطرنشـان کـرد: تمـام اقدامـات و برنامه هـای 
سـازمان بازرسـی حول محـور حمایت از شـرکت های 
دانـش بنیـان و مجموعه هـای تولیـدی و فعـاالن 
اقتصادی اسـت و بر همین اسـاس ۲۴۵ مـورد بازدید و 

جلسـه مشـترک و ۶۸ مکاتبـه انجـام گرفت.
رییـس بازرسـی اصفهـان بـا بیـان اینکـه مشـکالت 
بانکـی، بیمـه ای و گمرکـی اصلی تریـن چالش هـای 
واحدهـای تولیـدی اسـتان اسـت، افـزود: بدنبـال این 
اقدامات احیا، افزایـش ظرفیت و جلوگیـری از تعطیلی 

۷۵ شـرکت بخـش خصوصـی در اسـتان رقم خـورده 
اسـت.

• معضل استفاده غیرقانونی از زمین های 
واگذار شده در اصفهان

 وی همچنین با اشـاره به مشـکالت ناشـی از واگذاری 
اراضی ملی و به نتیجه نرسـیدن طرح های پیشـنهادی 
از سـوی متقاضیـان اظهـار داشـت: بـرای مثـال بـا 
تقاضـای یـک سـرمایه گذار، یـک قطعـه زمیـن برای 
احـداث مجموعه گردشـگری، صنعتـی و یـا تبدیل به 
اراضـی کشـاورزی بـه وی داده امـا در نهایـت این امر 
به سـو اسـتفاده یـا کاربری هـای دیگر منجر می شـود 
بنابرایـن قبل از واگـذاری اراضـی باید در مـورد اهلیت 
سـرمایه گذار تحقیـق و همچنیـن تضمیـن الزم از او 

دریافت شـود.
رییس بازرسـی اصفهـان در بـاره مصـارف غیرقانونی 
از زمین هـای واگـذار شـده افـزود: طبـق آمار، اسـتان 
اصفهان پارسـال ۳۸۰ مورد واگذاری زمیـن برای تولید 

انرژی هـای تجدید پذیر داشـته امـا کمتر از پنـج مورد 
آنها به بهـره برداری رسـیده اسـت.

بـه گفتـه طباطبایـی، سواسـتفاده از زمیـن در ُزمـره 
معضـالت کنونـی اسـتان اسـت و متقاضیـان پـس از 
دریافـت زمیـن، آن را بـرای اسـتفاده اختصاصـی نـه 
عمومی مـورد بهره برداری قـرار می دهند و بـرای مثال 

بـه ویالسـازی می پردازنـد.
رییس منطقه ۶ سـازمان بازرسـی کل کشـور و بازرس 
کل اسـتان اصفهـان تصریـح کـرد: واگـذاری بی رویه 
معـادن و بـدون تشـریفات قانونـی از دیگـر معضالتی 

اسـت که در اسـتان اصفهـان به چشـم می خـورد.
طباطبایی با اشـاره به ساختمان های فرسـوده و ناایمن 
در اسـتان گفـت: ایـن اماکـن اعـم از تاریخـی، بـازار، 
گردشـگری و اداری بایـد احصا شـده و باید بـرای آنها 

برنامه ریـزی داشـته باشـیم.
وی در بـاره پروژه هـای توسـعه سـاخت مسـکن و بـا 
بیان اینکه اسـتان اصفهـان دارای ۲۶۰ هـزار باب خانه 

خالـی اسـت، تصریـح کـرد: بـه نظـر می رسـد تعیین 
تکلیف بافـت فرسـوده و بهره گیـری از خانه های خالی 
فعلی، پیش از توسـعه مسـکن در اسـتان الزامی اسـت 
زیـرا توسـعه مسـکن می تواند بـه افزایـش مهاجرت و 
حاشـیه نشـینی و تراکم جمعیـت و بارگذاری بـر روی 

منابـع مختلـف از جملـه منابع آبـی بینجامد.
رییـس منطقـه ۶ سـازمان بازرسـی کل کشـور 
اظهـار داشـت: در بررسـی مناقصـات و مزایده هـای 
مجموعه هـای مختلـف دولتـی ۳۶۰ جلسـه و طـرح 
مسـاله داشـتیم که بـر مبنـای آن ۲۵۶ مـورد و پرونده 
بـه ارزش ۱۳۸ هـزار میلیـارد ریـال تجدیـد، اصالح و 

یـا لغو شـد.
طباطبایـی اضافـه کـرد: ارتبـاط مردمـی بـرای اخـذ 
گزارش هـا از اهمیـت باالیی برخـوردار اسـت و بر این 
مبنا، سـامانه تلفنـی ۱۳۶ و همچنین سـامانه اینترنتی 
شـکایِت سـازمان بازرسـی برای دریافت گزارش های 
مردمی آماده بکار اسـت و غیـر از آن، مراجعه حضوری 
به ایـن نهـاد نیـز می توانـد بـه اخـذ گزارش هـا منجر 

شـود.
وی بـا بیـان اینکـه پرداخـت عـوارض آالیندگـی بـه 
شـهرداری ها از سـال ۹۲ تـا ۹۴ انجـام نمی گرفـت، 
افزود: بـا پیگیری های انجـام گرفته چهار هـزار و ۵۰۰ 
میلیارد ریـال از این بابت بدسـت آمد و به شـهرداری ها 

پرداخت شـد.
اصفهان وضعیـت آبـی نابسـامان و کم سـابقه ای را در 
نیـم قـرن اخیـر سـپری می کنـد بطوریکـه رودخانـه 
زاینـده رود در ۲ دهـه اخیـر از سـد "چـم آسـمان" در 
شهرسـتان لنجـان واقـع در غـرب اسـتان تـا تـاالب 
گاوخونی بدفعات خشـک شده اسـت و از مهر سال ۹۹ 

تاکنـون نیـز، ایـن موضـوع تکـرار می شـود.
زاینـده رود به طـول افزون بـر ۴۵۰ کیلومتـر بزرگترین 
رودخانه منطقـه مرکزی ایـران که بعنـوان اصلی ترین 
منبـع آب بخش هـای محیـط زیسـت، آشـامیدنی، 
کشـاورزی و صنعـت به شـمار مـی رود، در سـال های 

گذشـته به دفعات خشـکانده شـده اسـت.
طرح هـای کوهرنـگ ۳، بهشـت آبـاد و سـامانه دوم 
آبرسـانی اصفهـان از جملـه طرح هـای آبی اسـتان به 

شـمار می رونـد.
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رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: ۶۵ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

این استان تاکنون را اندازی شده که دو باب دیگر در این هفته به مجموع آن 
افزوده می شود. حجت االسالم و المسلمین اسداله جعفری در مراسم افتتاح 
سه مرکز خدمات الکترونیک قضایی به مناسبت هفته قوه قضاییه در شهر 
اصفهان افزود: ۶۲ مرکز خدماتی تاکنون راه اندازی شده که سه مرکز امروز 

افتتاح و شمار آن به ۶۵ باب رسید.
وی بیان کرد: دو باب دیگر دفتر پیشخوان قضایی نیز در طول این هفته در 
شهرستان ها افتتاح می شود. رئیس کل دادگستری اصفهان با بیان اینکه 
مجوز راه اندازی ۷۹ دفتر پیشخوان به استان داده شده، خاطرنشان کرد: 
امکان راه اندازی بیش از ۱۰ مرکز دیگر وجود دارد. به گفته او، راه اندازی 

این دفاتر در کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی و هزینه ها داشته و در 
مدیریت زمان مردم نقش موثری داشته که این موضوع رضایتمندی را افزایش 
می دهد. وی به تحولی که با توسعه خدمات الکترونیک شده یادآورشد: این 
اقدامات در تسریع خدمت رسانی نقش داشته است. حجت االسالم جعفری به 
بازدیدهای سر زده به حوزه قضایی اشاره کرد و گفت: بازدید از مراکز قضایی و 
بررسی دغدغه های مردمی در تمامی واحدهای قضایی انجام شده و جلسات 
هفتگی روزهای دوشنبه انجام و سکاالت مردم پاسخ داده می شود. وی اضافه 
کرد: افراد خواهان مالقات با رئیس کل و یا معاونین و همچنین مسئوالن 
حوزه های قضایی شهرستان ها و دادگاه های بخش می توانند با مراجعه به 
سامانه الکترونیکی دادگستری نسبت به درخواست وقت مالقات اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

۶۵ دفتر الکترونیک قضایی راه اندازی شده است

 پریسا جمدی  بالن معده نوع 
جدیدتری از روش کاهش وزن 
است. بالن سیلیکونی پر شده از 
سالین در معده قرار می گیرد که با 
محدود کردن آنچه می خورید به 
شما کمک می کند وزن از دست 
دهید. در صورتی که شما دارای 
اضافه وزن یا چاقی هستید و رژیم 
غذایی و ورزش برای شما مؤثر 
نبوده است، این روش یک گزینه 
برای کاهش وزنتان است. مانند 
سایر روش های کاهش وزن، بالن 
معده مستلزم تعهد به شیوه زندگی 
سالم تری است. باید در رژیم غذایی 
خود تغییرات سالم پایدار ایجاد کنید 
و به طور منظم ورزش کنید، تا از 
موفقیت طوالنی مدت روش بالن 
معده مطمئن شوید. گذاشتن یک 
بالن داخل معده به بیمار کمک 

می کند وزن خود را کاهش دهد.
• اقدامات قبل از گذاشتن 

بالن معده
اگر قرار است بیمار، بالن معده در 
معده خود قرار دهد، تیم مراقبت های 
بهداشتی دستورالعمل های خاصی را 
در مورد چگونگی آماده شدن برای 
عمل به بیمار ارائه می دهند. ممکن 
است بیمار قبل از عمل، نیاز به 
تست های آزمایشگاهی و آزمایشات 
مختلف داشته باشد. ممکن است 
بیمار در روزهای نزدیک به عمل، 
نیاز به محدود کردن چیزی که 
می خورد و می نوشد داشته باشد، و 
همچنین باید داروهایی که مصرف 
می کند را نیز محدود کند. همچنین 
ممکن است نیاز باشد که بیمار یک 

برنامه فعالیت بدنی را شروع کند.
• بهبودی

بالفاصله پس از قرار دادن بالن 
بیمار احساس ناراحتی می کند که 
ممکن است چند روز تا دو هفته 
طول بکشد. کمی ناراحتی طبیعی 
است، اما بیمار باید هر چیز غیر 
طبیعی یا دردناکی که حس می کند 
را به جراح گزارش دهد.۶ ساعت 
پس از عمل، بیمار می تواند شروع 
به خوردن مقدار کمی مایعات کند. 
در طول هفته اول پس از جراحی 
بیشتر بیماران گرسنه نیستند. برخی 
از بیماران دچار حالت تهوع هستند 
که با مصرف غذا بدتر می شود. رژیم 
مایعات به طور معمول تا شروع هفته 
دوم ادامه می یابد، و از هفته دوم 
بیمار می تواند شروع به خوردن 
غذاهای نرم کند. بیمار احتمااًل 
حدود ۳ هفته پس از گذاشتن بالن 
معده، قادر به خوردن غذاهای عادی 

خواهد بود.
• خطرات

درد و تهوع بالفاصله پس از گذاشتن 
بالن معده، حدود یک سوم افراد 
را تحت تأثیر قرار می دهد. با این 
حال، این عالئم معمواًل فقط چند 
روز پس از گذاشتن بالن ادامه دارند. 
و این عالئم را می توان با داروهای 
خوراکی درمان کرد. خطرات جدی 
پس از گذاشتن و حذف بالن معده 
به ندرت وجود دارند. ممکن است 
باد بالن خالی شود. اگر این اتفاق 
رخ دهد، خطر اینکه بتواند از طریق 
سیستم گوارش بیمار حرکت کند، 
وجود دارد. این امر می تواند باعث 
ایجاد انسداد شود که ممکن است 
نیاز به یک عمل مجدد داشته باشد. 
سایر خطرات احتمالی عبارتند از 
زخم یا سوراخ معده، که ممکن است 
برای اصالح نیاز به عمل جراحی 

داشته باشد.
www.mayoclinic.org
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 جدیدترین روش
برای چاق ها

گذاشتن بالن معده برای الغری!

رییس منطقه ۶ سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی کل استان اصفهان در نشستی به مناسبت »هفته قوه قضاییه« مطرح کرد:

عقب افتادگی استان در اجرای طرح های ُمعوقه آبی

 مریم یادگاری  در حالی که مسئوالن و پس از آن نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی وعده داده بودند که تا پایان خرداد ماه، آیین نامه واردات 
خودرو نهایی خواهد شد، اما اکنون چند روزی هم از تیرماه گذشت اما 
هنوز خبری از اعالم آیین نامه واردات خودرو نیست؛ این در حالیست که 
تحقق وعده واردات خودرو در شهریور ماه محال و با این شیوه به پاییز 

و زمستان هم نمی رسد.
شـایان ذکر اسـت طرح سـاماندهی صنعت خودرو در اردیبهشت سال 
۱۳۹۸ مـورد تأییـد نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی قـرار گرفت. 
این طرح بیشـتر در راسـتای آزادسـازی واردات خودرو از سـوی برخی 
از نمایندگان مجلس مطـرح و در نهایت نیـز در صحن مجلس مصوب 
شـد. طرح مذکور هفت بار از سوی شـورای نگهبان برگشـت داده شد 
و هر بار نیز مجلـس پس از اصالحاتـی آن را برای تصویب به شـورای 

نگهبان ارسـال کرده اسـت.
در نهایـت بحـث و بررسـی انجـام شـده از ابتـدای سـال جـاری، بـه 
ابـالغ قانـون سـاماندهی صنعت خـودرو منجر شـد. بر اسـاس ماده ۱ 
قانون سـاماندهی صنعت خـودرو، دولت مکلف اسـت حقـوق ورودی 
خودروهای سـواری را بر اسـاس حجـم موتور، میزان مصرف سـوخت 

و میـزان آالیندگـی تعییـن کند.
• بله به خودروهای خارجی

قرار اسـت خودروهای خارجی وارد بازار شـود و در این رابطه مسئولین 
اظهار نظرهای زیـادی کرده اند. اواخر اردیبهشـت مـاه واردات خودرو 
آزاد شـد و در واقع ایـن اقدام بـه منظور افزایـش رقابت پذیـری و رفع 
شـائبه انحصار، متناسـب سـازی قیمت خـودرو و جبران کمبـود تولید 

به میزان مـورد نیاز بـازار، صـورت گرفت.
• خودروهای برند و استاندارد زیر ۱۰ هزار دالر

سـید رضا فاطمـی امیـن وزیـر صمـت اسـت وی در رابطه بـا واردات 
خودرو گفت: هنوز مشـخص نیسـت خودرو از کدام کشـورها وارد شود 
و این موضوع وابسـته به بخش خصوصی اسـت. اما شـرط واردات این 
اسـت که حتمـًا خدمات پـس از فروش داشـته باشـد، منجر بـه انتقال 
فنـاوری شـود و واردات خودروهـای دسـت دوم هم همچنـان ممنوع 
اسـت. وزیر صمت بـا بیـان اینکـه عمـده واردات خـودرو، مربـوط به 
خودروهای زیـر ۱۰ هـزار دالر خواهـد بود، گفـت: اینطور هم نیسـت 
کـه خودروها بـی کیفیت باشـند. خودروهای برنـد و اسـتاندارد زیر ۱۰ 
هـزار دالر حتـی در اروپـا هـم وجـود دارد، چون ایـن تقاضـا در جهان 

وجـود دارد.
• سبد محصول کامل می شود

وی با بیـان اینکـه انتظار مـی رود بـا واردات خـودرو شـکاف عرضه و 
تقاضا پر شـود و سـبد محصول که حاال محصوالت اقتصـادی و ارزان 
قیمت را کم دارد، کامل شـود، تصریـح کرد: در حال حاضر سـه پلتفرم 
مناسـب خودرو یعنی تارا، شـاهین و تندر ۹۰ در کشـور وجـود دارد، اما 
پلتفرم سـمند، پژو و پراید قابل توسـعه نیسـت. اما قیمـت خودروهای 
پلتفرم های مناسـب باالسـت. البته ایران خودرو در حـال طراحی یک 
پلترفم بـرای خـودروی ارزان قیمت اسـت کـه تا میانه سـال بعـد وارد 

بازار می شـود، اما در ایـن فاصله زمانـی باید نیـاز بازار برطرف شـود و 
بعداً هم داخلی سـازی شـوند.

• تولید تندر ۹۰ از سر گرفته می شود
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت کـه مذاکراتـی بـرای تبـادل 
قطعات خـودرو بیـن ایـران و روسـیه در جریان اسـت و قرار اسـت به 
ویژه در خودروهای مشـترک مثـل تنـدر ۹۰، قطعات از روسـیه وارد و 
تولیـد تندر ۹۰ از سـر گرفتـه شـود. فاطمی امین، بـا بیـان اینکه بحث 
پلتفرم مشـترک خودرو بین ایران و روسـیه مطرح نیسـت، اظهار کرد: 
صنعت خودروی روسـیه بعـد از جنگ روسـیه و اوکراین دچار مشـکل 
شـده اسـت. در این شـرایط مذاکراتی برای خریـد قطعات خـودرو، به 
ویـژه در خودروهایـی کـه در هـر دو کشـور تولید می شـده مثـل تندر 
۹۰ و همچنیـن فـروش قطعـات تولید ایـران که در روسـیه مـورد نیاز 

اسـت، در جریان اسـت.
• تالشمان این است مردم به راحتی خودرو خارجی بخرند

فاطمـی امین در ادامـه دربـاره خودروهای دپو شـده در گمـرک اظهار 
کرد: طبـق قانون واردکننـدگان می تواننـد کاال را بدون ثبت سـفارش 
وارد گمرک کننـد، اما نمی تواننـد آنها را ترخیـص کنند. ایـن اتفاق در 
بخش خودرو هـم افتاده، امـا برنامه ای بـرای ترخیص آنهـا نداریم. در 
نهایت بعد از ابـالغ آیین نامـه واردات خودرو بر اسـاس شـرایط تعیین 
شـده در آن وضعیـت خودروهـای دپـو شـده مشـخص می شـود. وی 
دربـاره تعرفـه واردات خـودرو گفـت: تعرفـه واردات خـودرو اقتصادی 
خیلی پایین در نظر گرفته شـده تـا هزینه های واردات به مـردم منتقل 
نشـود، عرضه و تقاضـا به هـم نزدیک شـود و افـرادی که تـوان مالی 
کمتـری دارنـد بتواننـد خـودرو تهیه کننـد. امـا رقـم دقیـق آن بعد از 

ابالغ آییـن نامه اعـالم خواهد شـد.

نبود آیین نامه واردات خودرو در پایان بهار 1401

وقتی وعــده می تازد 
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معاون اشـتغال و خودکفایی کمیته امـداد امام خمینی 
)ره( طی بازدید از شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
با اشـاره به ظرفیت اشـتغال آفرینی شـرکت های فناور 
و دانـش بنیـان اظهـار کـرد: در صـدد هسـتیم کـه از 
ظرفیـت اشـتغال آفرینی شـرکت ها بـرای مددجویان 

اسـتفاده کنیم.
مرتضـی فیـروز آبـادی ادامـه داد: سـه زمینـه بسـیار 

مهم بـرای همـکاری بـا شـهرک علمـی و تحقیقاتی 
اصفهان شـامل فناوری اطالعـات، مشـاغل نوین در 
فضای مجازی و سـرمایه گذاری بر جوانـان و کودکان 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. وی بـا اشـاره بـه عرصه 
فنـاوری اطالعـات و اینکه کشـور ما در حوزه کسـب 
و کارهایـی کـه جنـس اجتماعـی دارنـد فقیر اسـت و 
بـه آن توجـه نمی شـود، گفـت: ایـن نـوع مشـاغل با 

وجـود پایـه اقتصـادی بایـد تاثیرگـذاری مناسـبی بر 
مسـائل اجتماعی و فرهنگی داشـته باشـد. وی افزود: 
قدم بعـدی در توانمندسـازی افـراد و یا حتـی آموزش 
و مشـاوره با کیفیت در بسـتر مجازی اسـت تا مشاغل 
نویـن در فضـای مجـازی کـه پایـه گرافیـک، محتوا 
محور، انیمیشـن، موشـن گرافیـک و ... دارد رواج پیدا 
کنـد. معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیته امـداد امام 

خمینی )ره( با تاکید به سـرمایه گذاری بـرروی جوانان 
تصریح کـرد: اولویـت کیمته امـداد تمرکز بـر جوانان 
و کـودکان اسـت. وی ادامـه داد: یکـی از راهبردهای 
پیشـران کمیته امـداد امـام خمینـی )ره( همـکاری با 
شـرکت های بـزرگ اسـت کـه اگـر ایـن ارتبـاط بین 
شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان، مددجـو و 

شـرکت ها در مقیـاس بـزرگ باشـد بهتر اسـت.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( طی بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

در صدد به کارگیری ظرفیت اشتغال آفرینی شرکت ها در حمایت از مددجویان هستیم
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