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مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان از تولید بیش از ٣٣9 میلیون کیلووات برق در یک ماه خبر داد:

خرداد پرکار تولید برق در اصفهان

Depression 
and Anxiety

5

سرپرست ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد اصفهان:

کانون های مساجد در شبکه فهما هم افزایی می کنند
2

با   مرتبط  زیادی  میزان  به  فرهنگی  مصرف 
اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  ویژگی های 
شهروندان و خاستگاه خانوادگی آن هاست. دلیل 
اصلی برای این ارتباط این واقعیت است که مصرف 
فرهنگی نیاز به منابع فرهنگی دارد که از نسلی به 
دیگری منتقل می شوند. منابع فرهنگی، همچنین 
به عنوان سرمایه فرهنگی نام برده شده که معمواًل 
شامل دانش فرهنگی و هنری، آداب مناسب و 
شایسته، پیچیدگی شناختی و ذائقه »خوب« هستند. 
مهم ترین عاملی که می تواند منجر به افزایش میزان 
مصرف فرهنگی در شهر شود ارتقاء سطح فرهنگ 
شهروندی و درواقع داشتن فرهنگ مصرف فرهنگی 

از سوی شهروندان است. این مهم در گرِو وجود 
»شهروند فرهنگی« و به تعبیری دیگر »شهروند 
خالق« است. به عبارت دیگر، ارتقاء سطوح خالقیت 
فرهنگی شهروند، به معنای ارتقاء سطوح فرهنگ 
مصرف فرهنگی و در نتیجه شکوفایی اقتصاد 
فرهنگی در شهر خواهد بود. تحوالت چند دهه 
اخیر در مسیر اهمیت یافتن فرهنگ و فرهنگی شدن 
عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. از 
این رو، فرهنگی شدن شهروندی نیز امری اجتناب 
ناپذیر شده است. شهروندی مقوله ای منتزع یا جدای 
از فرهنگ شهروندان نیست. برای داشتن شهروندان 
فعال، باید مؤلفه ها و معنای شهروندی برخاسته 

از فرهنگ شهروندان باشد نه صرف مالحظات 
حقوقی یا تاکید یکسویه بر آرمان های ایدئولوژیک. 
الزمه حل مسائل شهری، بحران های شهرنشینی 
و اصالح رفتار شهروندان، وجود یک فرهنگ و به 
تبع آن فعالیت های فرهنگی مناسب شهروندی و 
شهرنشینی است. همه اجزای یک زندگی شهری باید 
با در نظر گرفتن نقش فرهنگ در مناسبات اجتماعی 
شهر، تاسیسات شهری، نظام حمل و نقل، کالبد 
شهر و کاربردهای شهری سعی کنند تعادل الزم را 
به وجود آورند. شهروندی یک مفهوم پویاست، که 
برای تأمین واقعی اش باید به فراسوی دولت بسط 

یابد و فرهنگ را در بررسی آن مورد توجه قرار داد.

حوریه محزونیه
سرمقالـــه
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شهروند پویا خوراک و مصرف فرهنگی خاص می خواهد

7

8

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان خبر داد:

 هزینه کرد 80 درصدی بودجه شهرک
برای احداث تصفیه خانه

یک گام دیگر به سمت عدالت در نظام سالمت برداشته شد؛

 تکمیل 2٤ مرکز بهداشتی
در اصفهان

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که قرارداد مستاجران به طور خودکار تمدید می شود!

 زور کسی به ماجرای
موجر و مستأجر نمی رسد
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رئیس اداره دندان پزشکی وزارت بهداشت:

600 میلیارد تومان برای بسته حمایتی 
دندان پزشکی بیماران خاص نیاز است

چهره روز

فرمانده کل انتظامی کشور در اصفهان:

 شبکه ملی پایش
هوشمند پلیس ایجاد می شود
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فرمانده کل انتظامی کشور گفت: تاکنون ۱۰ استان کشور به 
سامانه پایش تصویری مجهز شده است و با توسعه این مراکز در 

همه استان ها، شبکه ملی پایش پلیس ایجاد خواهد شد.

منبع: ایرنا

 آگهی تجدید مناقصه های عمومی یک مرحله ای
 شماره 1401/10/ن و 1401/12/ن

 آگهی مزایده اجاره شماره 6521
)نوبت سوم(

سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهراداره ارتباطات و اطالع رسانی  راه و شهرسازی استان اصفهان

اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های  زير را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد ، بدينوسيله از شركت هاي داراي 
صالحيت و شرايط مندرج در اسناد مناقصه دعوت مي گردد برای دريافت اسناد مناقصه تا روزپنجشنبه مورخ 1401/04/16 به سامانه تداركات 

الکترونيکی دولت به نشانی http://setadiran.ir  مراجعه نمايند. 

شهرداری شاهين شهر در نظر دارد بهره برداری از 2 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی را از طريق مزايده عمومی و با جزييات مندرج 
دراسناد مزايده با بهره گيری از سامانه تداركات الکترونيکی دولت WWW.SETADIRAN.IR و با شماره مزايده 5001094734000013 به 

صورت الکترونيکی واگذار نمايد.
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/4/23 زمان انتشار در سایت: 1401/4/7    

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/5/3 تاریخ بازدید: 1401/4/9    
زمان اعالم به برنده: 1401/5/5 زمان بازگشایی: 1401/5/4    

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت می باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده 
)در صورت وجود هزينه مربوطه( پرداخت تضمين شركت در مزايده )وديعه( ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران 

محترم از اين طريق امکان پذير می باشد.
2- كليه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شركت درمزايده می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الکترونيکی )توكن( با شماره های ذيل تماس حاصل نمايند.
مركز پشتيبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سايت سامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام / پروفايل مزايده گر« موجود است.
مهلت تحويل پاكت های پيشنهاد تا پايان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ  28/ 1401/04

گشايش پاكت های الف-ب-ج، ساعت 10 روز  چهارشنبه مورخ  1401/04/29
نشانی:  اصفهان  ـ  خيابان سعادت آباد، 6681068 3- 031

مبلغ برآورد ) ريال (موضوع پروژهشماره مناقصهرديف
مبلغ ضمانتنامه 

شركت در مناقصه 
)ريال(

صالحيت و شرايط 
شركت كنندگان

پايه 5 راه و ترابری10،993،316،490550،000،000تکميل باند دوم كمشچه اردستانتجديد 1401/10/ن1

تجديد 1401/12/ن2
تکميل پل واقع در محل تقاطع محور 

خوانسارک به پيربکران با كمربندی شهر 
پيربکران

پايه 5 راه و ترابری13،312،631،179666،000،000

شناسه: 1344108شناسه: 1344041

چاپ اول نوبت اول
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سرپرسـت سـتاد کانون هـای فرهنگی 
و هنـری مسـاجد اصفهـان گفـت: 
کانون های مساجد بر بسـتر شبکه فهما 
در توسـعه فرهنگـی و هنـری هم افـزا 
شـده اند که در این اسـتان نیز نمـود پیدا 

کـرده اسـت.
جـال ریزانـه در نشسـت مجـازی بـا 
مدیـران مسـئول کانون هـای فرهنگی 
و هنری مسـاجد اسـتان اصفهان افزود: 
رویـداد فهمـا تنها یـک اتفـاق فرهنگی 
و هنـری نیسـت بلکـه شـبکه فرهنگی 
در سـطح کشـور ایجـاد کـرده و بالـغ بر 
۲۶ هـزار مسـجد و کانـون فرهنگـی و 
هنری در ایـن محیط بـا همدیگر تعامل 

و همـکاری دارنـد.
• ضلرورت افزایلش تعاملات 
بین مراکلز فرهنگلی و اجتماعی 

ر کشو
وی بیـان کـرد: افزایـش تعامـات بین 
مراکز فرهنگـی و اجتماعی کشـور یک 
نیـاز و ضـرورت بـه شـمار مـی رود کـه 
کمتر این موضـوع دیـده شـده و در بین 
کانون هـای فرهنگـی و هنـری ایـن 
جریـان شـکل گرفتـه امـا بایـد تقویت 

شـود.
سرپرسـت سـتاد کانون هـای فرهنگی 
و هنری مسـاجد اصفهـان ادامـه داد: هر 
کانون فرهنگی و هنری بـه عنوان یکی 
از سـلول های شـبکه ملـی فهما سـهم 
خود را در توسـعه فرهنگی و هنری و احیا 
کارکردهای مسـاجد مشخص و گاهی از 
این مراکز نقـش همکار و تسـهیل گر را 

در بیـن دیگر مراکـز دارند.
وی با بیـان اینکه در اسـتان اصفهان این 
شـبکه با نزدیک بـه دو هزار بـاب کانون 
فرهنگـی و هنری فعـال اسـت، تصریح 
کـرد: در شـرایط نابسـمان فرهنگـی و 
تـاش دشـمن در ایجـاد ناامیـدی در 
جامعـه حرکـت بچه هـای مسـجد قادر 
بـه امیـد آفرینـی و گذر شـرایط سـخت 

خواهـد بود.
• کمبود اعتبارات چالشلی پیش 

روی حرکت فرهنگی مسلاجد
ریزانه، کمبـود اعتبارات را چالشـی پیش 
روی حرکت فرهنگی مسـاجد بیان کرد 
و اظهارداشت: مسئوالن دولتی و خیرین 
در حمایـت از فعالیت هـای بچه هـای 
مسـجد و نبـرد فرهنگـی سـهم خـود را 

تقویـت کنند.
وی از مدیـران مسـئول کانون هـای 
مسـاجد نیـز خواسـت تـا در خصـوص 
ایجـاد درآمد پایـدار و پیوسـت اقتصادی 
بـرای مراکـز خـود در راسـتای کاهـش 
وابسـتگی بـه دولـت همـت گمـارده و 

برنامه هـای نوآورانـه ارائـه دهنـد.
سرپرسـت سـتاد فهمـا اصفهـان انگیزه 
غیر معنوی برای فعالیـت در کانون های 
مسـاجد را چالـش و مایـه خسـران ایـن 
حرکـت بیـان کـرد و افـزود: همـه 
فعالیت هـای بچه های مسـجد بر بسـتر 
دلسـوزی و مجاهدت فرهنگی در جنگ 

نـرم مثـل دوران دفـاع مقـدس اسـت.

 کانون های مساجد
در شبکه فهما 

هم افزایی می کنند

 سرپرست ستاد کانون های
فرهنگی و هنری مساجد اصفهان:

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان با اشاره به تبدیل مناطق 
حاشیه نشین به کانون های توزیع مواد مخدر، گفت: برای این مناطق 
برنامه هایی داریم، از جمله باید تکلیف این مناطق مشخص و برای 

خافکاران ناامن شود.
محمدرضا جان نثاری در نشستی با خبرنگاران به مناسبت هفته 
مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به اینکه جمهوری اسامی ایران 
محکم پای مبارزه با مواد مخدر ایستاده و در این راه شهدای زیادی 
تقدیم کرده، اظهار کرد: ما در همسایگی کشورهای تولیدکننده 
مواد مخدر و ترانزیت موادمخدر قرار گرفته ایم، با این وجود مبارزه 
با مواد مخدر در کشور ما یک مبارزه همه جانبه است و فقط مقابله 
با قاچاقچیان نیست. برای ما اهمیت زیادی دارد که جلوی این 

با را بگیریم.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹ تن کشفیات مواد 
مخدر در استان داشتیم، گفت: این رقم در سال قبل از آن ۵۴ تن بود، 
چون نیروی انتظامی فشارهای زیادی روی گلوگاه های استان آورد 
و قاچاقچیان مسیر خود را تغییر دادند، بنابراین در سال گذشته ورود 
کاروان های مواد مخدر به استان کمتر شد. این مبارزه کماکان ادامه 

دارد و قصد داریم بیشتر به گلوگاه ها بپردازیم.
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان با بیان اینکه آمار زنان 
معتاد کمتر از مردان است، گفت: به طور کلی آمار اصفهان نسبت 
به کشور پایین تر است. ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در استان 
داریم اما مبنای محاسبه، جمعیت فعال ۱۵ تا ۶۴ سال است که ۳ 
میلیون و ۶۰۰ هزار نفر هستند. آماری که تخمین می زنیم ۱۲۰ 
هزار معتاد است که تخمین زده می شود ۴ هزار نفرشان معتاد 

متجاهر باشند.
وی با بیان اینکه اگرچه این آمارها مبنای علمی دارد ولی بیشتر 
برآورد است، گفت: نرخ شیوع اعتیاد در بین دانش آموزان در 
کشور ۲.۱ ولی در استان ما ۱.۳ درصد است، نرخ شیوع اعتیاد در 
دانشجویان در کشور ۴.۷ و در استان ما ۴.۲، نرخ شیوع اعتیاد در 
محیط های کارگری صنعتی در کشور ۲۴ درصد و در استان ما 
۱۶.۷ است. همچنین تعداد زنان معتاد در کشور ۱۰ درصد تخمین 
زده می شود که ۱.۲۵ درصد از معتادان متجاهر زنان هستند و بقیه 

مردان هستند.

جان نثاری در پاسخ به ایسنا در مورد خرید و فروش و مصرف مواد 
مخدر در مناطق حاشیه ای اصفهان، گفت: نقاطی در استان و اطراف 
شهر اصفهان شکل گرفته که تحت عنوان مناطق حاشیه نشین 
تلقی می شود. این نقاط فقط مشکل اعتیاد ندارند، بلکه مشکات 
متعددی دارند که یکی از آنها اعتیاد است. اگر بخواهیم برخورد کنیم 
باید با حاشیه نشینی برخورد کنیم، درحالی که این مناطق بیرون از 
محدوده شهری شکل گرفته و خانه های کوچک و بدون استحکام 
هستند که به دلیل اینکه ارزان و دست یافتنی است و مشکات 
فرهنگی نیز وجود دارد، تبدیل به کانون های توزیع مواد مخدر 

شده است.
وی با بیان اینکه برای این مناطق برنامه هایی داریم، توصیح داد: 
اول باید تکلیف این مناطق مشخص شود. متاسفانه در سال های 
گذشته به ساده ترین مسائل این مناطق رسیدگی نشده بود و حتی 
زباله های مردم این مناطق برده نمی شد. فشار اقتصادی و اجتماعی 
و محیط های نابهنجار بستری برای رشد مواد مخدر می شود، 
بنابراین باید همزمان هم مناطق حاشیه نشین تعیین تکلیف شوند و 

هم مقابله با مواد و توزیع انجام شود.
معاون استاندار اصفهان با اعام اینکه طرح های متعددی در مناطق 
حاشیه نشین داریم، گفت: سعی کرده ایم این محیط ها را برای 
خافکاران ناامن کنیم، البته کار مشکلی است چون برخی افراد در 
همین بافت ها زندگی می کنند و مثل سلول های داخل بدن عمل 
می کنند که کمی کار را مشکل می کند، اما دنبال این هستیم که 

فضای این محات را عوض کنیم.
وی با تأکید بر انجام فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در مناطق 
حاشیه نشین، تصریح کرد: تاش می کنیم فضا از حالت بیغوله 
دربیاید و کسی احساس نکند از بافت جامعه جداست. وقتی 
همسان سازی کردیم این مناطق هویت پیدا می کنند و بهتر کنترل 
می شوند، اگرچه کار سختی است و بافتی شکل گرفته که نمی شود 

به راحتی انسجام آن را شکست.
جان نثاری همچنین به فعالیت مراکز ماده ۱۶ برای نگهداری 
معتادان متجاهر اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو مرکز 
ماده ۶ در استان داریم که ۸۷ مرکز ماده ۱۵ که عمدتاً توسط مردم 

اداره می شوند.

وی همچنین درخصوص خطر گرایش به مواد مخدر در میان 
نوجوانان، گفت: فضای مجازی فصای ولنگاری است که هیچ حد 
و مرزی ندارد و آسیب های بسیار زیادی در این فضا وجود دارد. قبل 
از کرونا بیشتر خانواده ها سعی می کردند بچه های خود را از این فضا 
دور نگه دارند اما در دوران کرونا همه وارد فضای مجازی شدند بدون 
اینکه آموزش و نظارتی صورت گیرد. ما بیش از دو سال فرزندانمان 
را در معرض فضایی قرار دادیم که بمباران می شدند، از آن طرف 
فضاهای معنوی دچار محدودیت هایی شد. بنابراین امروزه باید در 
زمینه آموزش و فرهنگ سازی نسل آینده بیش از پیش تاش کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان با اشاره به آماده سازی 
طرحی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان با عنوان یاری 
گران زندگی، گفت: در این طرح وظایف دستگاه ها در حوزه مبارزه 
با مواد مخدر مشخص شده و امیدوارم نتایج آن را در ماه های آینده 

دنبال کنیم.
به گزارش ایسنا، محسن یارمحمدیان، رئیس شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان نیز در این نشست، گفت: صدور 
مجوز کمپ های ترک اعتیاد با بهزیستی است و نظارت هم با 
دستگاه صادر کننده مجوز است، اما به لحاظ اهمیت موضوع، کمیته 
نظارت در دانشگاه علوم پزشکی داریم و با بهزیستی توافق کردیم 

نظارت بر کمپ ها توسط این کمیته انجام شود.
وی با بیان اینکه تاش کرده ایم زمینه های فساد را برطرف و 
قیمت ها را متعادل کنیم، گفت: هزینه نگهداری در کمپ های ترک 
اعتیاد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که اخیراً به یک میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت. با این وجود پیشنهاد افزایش قیمت 
داده شده، هرچند بناست این مراکز بنا بر مکانیزم هایی درجه بندی 
شوند، به طوری که بهزیستی وضعیت کمپ ها را مشخص کنند و 
دقیقاً مشخص کنیم هر کمپی چه خدماتی می دهد و بر اساس آن 
درجه بندی و عدد و رقم مشخص شود. پس امکان دارد اگر کمپی 

رتبه باالتری بگیرد بتواند هزینه بیشتری دریافت کند.
یارمحمدیان با بیان اینکه هنوز آمار مصرف مواد مخدر سنتی بیشتر 
از صنعتی و بیشترین مصرف تریاک است، خاطرنشان کرد: با این 
وجود سرعت مصرف مواد مخدر صنعتی زیاد است و امکان دارد 

روزی مصرف مواد صنعتی بیشتر شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان:

مناطق حاشیه نشین را برای خالفکاران ناامن می کنیم

سیامک بهارلویی در نشستی با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار 
کرد: در نامگذاری هفته قوه قضائیه امسال یادی از اسناد رسمی نشد، درحالی که 
براساس آمار قوه قضائیه بیش از نیمی از پرونده های دادگستری به خاطر اسناد 
عادی است که منشأ اختافات زیادی می شود، بنابراین جا دارد در هفته قوه 
قضائیه مردم نسبت به سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی آگاهی بیشتری پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی وظیفه رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی 
مردم را دارند تا رفتارهای حقوقی مردم نظم پیدا کنند، گفت: متاسفانه جایگاه 
دفاتر اسناد رسمی در جامعه ما به خوبی شناخته نشده است. در تمام دنیا سند 
رسمی جلوی ورود پرونده به محکمه را می گیرد و از نظر حقوقی نیز سند رسمی 

الزم االجراست، یعنی نیازی نیست مقام قضائی دستور اجرا بدهد.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان افزود: اگر سند رسمی 
جایگاه خودش را در کشور ما پیدا کرده بود، شاهد چنین آشفتگی در ورودی 

پرونده ها به محاکم قضائی نبودیم.
وی با بیان اینکه در کشور ما دفاتر اسناد رسمی در عین کار مهمی که بر عهده 
دارند تعرفه های بسیار پایینی دارند، تصریح کرد: براساس قوانین ما که مربوط به 
یک قرن پیش است، تعرفه ها هر چهار سال یکبار بازبینی می شود، درحالی که 

تورم درنظر گرفته نشده است.
بهارلویی همچنین با اشاره به تصویب تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 
در مجلس، گفت: براساس این قانون هر سال سردفتر جذب می شود، درحالی 
که بعد از اینکه پلیس بدون پشتیبانی قانونی، صدور سند خودرو را غیر ضروری 
دانست درآمد دفاتر اسناد رسمی به شدت کاهش یافت و با این وضعیت که 
بسیاری از سردفتران در آستانه استعفا هستند، در این شرایط جذب سردفتران 

جدید چه معنایی دارد؟
وی ادامه داد: مطمئن بودیم شورای نگهبان این قانون را تأیید نمی کند، ولی تأیید 
شد. اجرای این قانون دو نتیجه دارد؛ یا دفاتر اسناد رسمی ورشکسته و مجبور 
به تعدیل نیروهایشان می شوند و یا بسیاری از افراد را به سمت فساد و جعل و 

کاهبرداری سوق خواهد داد.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه درحال 
حاضر دفاتر اسناد رسمی وضعیت بغرنجی دارند، گفت: اجرای این قانون تبعات 
بسیار بدی خواهد داشت، حتی در همین چند ماه اخیر دفاتر اسناد رسمی مجبور 

به تعدیل نیروهایشان شده اند.
وی در پاسخ به سؤال ایسنا، گفت: هم اکنون ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در استان 
و ۲۵۰ دفتر در شهر اصفهان داریم. قانون قبل بسیار حکیمانه تدوین شده بود و 
پیش بینی شده بود در شهرها به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر یک دفترخانه وجود 
داشته باشد، بنابراین تعداد دفترخانه ها به جمعیت شهر بستگی داشت، اما قانون 

جدید مجلس باعث می شود بدون ظرفیت دفترخانه دایر شود.
بهارلویی در پاسخ با سؤال دیگر ایسنا، گفت: قانون ثبت یکی از بهترین قوانین 
ماست، اما بخش هایی از آن نیاز به بازنگری دارد. لوایحی در مجلس برای 
بازنگری قوانین ثبت مطرح است، اما همچنان خاک می خورد. با این وجود اتقان 

و استحکام قدرت قانون ثبت باعث شده تا االن کشش داشته باشد.
وی با بیان اینکه قانون ثبت جلوی تغییرات به روز و مدرن را نگرفته است، 
تصریح کرد: با به روزرسانی قانون، باید دایره خدمات اداره ثبت و دفاتر اسناد 
رسمی گسترش پیدا کند که برخی در قالب برون سپاری در حال انجام است مثل 
درخواست سند مالکیت، برخی از خدمات نیاز به قانونگذاری جدید دارد، مثًا اگر 
با فناوری های جدید بتوانیم شخص را احراز هویت کنیم می توانیم بدون حضور 

در دفاتر، به آنها خدمت رسانی کنیم.

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران 
استان اصفهان با اشاره به تصویب تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار در مجلس، گفت: اجرای این 
قانون و جذب ساالنه سردفتران اسناد رسمی باعث 
ورشکستگی و تعدیل نیروی دفاتر اسناد رسمی و یا 

سوق دادن آنها به تخلف می شود.

 دفاتر اسناد رسمی
وضعیت بغرنجی دارند

 رئیس هیئت مدیره کانون
سردفتران و دفتریاران اصفهان:

گزارش ویژه

دبیر اجرایـی سـتاد بین المللـی غدیر 
اصفهـان گفـت: همزمـان بـا دهـه 
والیت و امامـت و عیـد غدیرخم هزار 
عنوان برنامه در سراسر اسـتان برگزار 

می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا، حجـت 
االسام و المسـلمین اسماعیل دست 
افکـن در نشسـت سـتاد غدیـر تیران 
و کـرون افـزود: نشـاط اجتماعـی، 
معرفـت افزایـی و انتقـال پیـام غدیـر 
و والیـت و امامـت در ایـن برنامـه ها 

دنبـال می شـود.
وی با اشـاره بـه فراگیـری برنامه ها و 
گسـتردگی آن برای گروه های سـنی 
و اقشـار مختلف بیان کـرد: گروه های 
مردمـی، نهادهـای دولتـی و خدماتی 
همه بـرای تکریـم ایـن ایـام فعالیت 

می کننـد.
دبیر اجرایـی سـتاد بین المللـی غدیر 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه عیـد غدیـر 
برای شـیعه از ایـام خاص و بـا اهمیت 
بـه شـمار مـی رود خاطرنشـان کـرد: 
زیبا سـازی و تزئینات محیط شـهری 

و روسـتایی و همکاری همگانی مردم 
در تکریـم ایـن مناسـبت انجـام مـی 

شـود.
برگـزاری  مومنـان،  اطعـام  وی 
همایش های خانوادگی، طرح و برنامه 
های ورزشـی، مسـابقات کتابخوانی، 
تجلیـل از فرهیختـگان و نشسـت بـا 
سـادات و فعالیت هـای مجـازی را از 
مهمتریـن ایـن برنامه ها اعـام کرد.

دسـت افکـن بهـره گیـری از فضای 
مجـازی را در تبییـن فرهنـگ غدیـر 
و انتقـال پیـام ایـن واقعه مهـم خواند 
و گفـت: از ایـن فرصـت گسـترده که 
دشـمن برای دسـتیابی به اهداف خود 
بهره می گیـرد، جوانان و دوسـتداران 

اهل بیـت نبایـد از آن غافل شـوند.
• دهه والیلت و امامت فرصتی 

برای ایجاد نشلاط اجتماعی
فرمانـدار تیـران و کـرون در بخشـی 
از ایـن نشسـت بـر ضـرورت  نشـاط 
افزایـی در جامعه اشـاره کـرد و گفت: 
ایـن مناسـبت فرصتـی بـرای تبلیغ و 

ایجـاد نشـاط اجتماعی اسـت.

علـی محمـدی کیـا افـزود: حمایـت 
از طـرح هـای مردمـی بـر گسـترش 
فعالیت هـای فرهنگی و تغییـر حال و 
هوای محیـط زندگـی مـی افزاید که 
نهادهای اداری از فعالیت های مردمی 

حمایـت کنند.
وی مشـارکت مـردم در بزرگداشـت  

مناسـبت هـا را مهـم خوانـد و گفـت: 
حرکت های مردمـی پایدار و کارگشـا 
در حـوزه فرهنگـی و اجتماعـی بـوده 

اسـت.
شـهردار تیـران از برگزاری جشـنواره 
موال در سطح شـهر برای گرامیداشت 
این مناسـبت خبر داد و اذعان داشـت: 

سـتاد اجرایـی غدیـر در شـهرداری 
تشـکیل و برنامـه ریـزی بـرای ایـن 

مناسـبت صـورت گرفته اسـت.
حسـن حججی افتتـاح پـروژه، اجرای 
جشـن های مردمی و عیدی مدیریت 
شـهری بـه مـردم  را از جملـه برنامـه 

های ایـن ایـام  اعـام کرد.

هزار برنامه همزمان با عید غدیر در استان برگزار می شود
دبیر اجرایی ستاد بین المللی غدیر اصفهان:
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»دیوارهای کثیف« نمایشی درباره یک نویسنده روشنفکر و ماجرای رانده شدن و تصرف 
اوست که در سالن تماشاخانه مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان به روی صحنه می رود.

مصطفی شکرانی، کارگردان این نمایش به ایسنا گفت: »دیوارهای کثیف« داستان یک 
نویسنده به عنوان نماینده ای از قشر روشنفکر جامعه است که مدت هاست دست به قلم 
نبرده و چیزی را ننوشته است. در شرایطی که این نویسنده در آن قرار دارد همسایه های 
طماع او به ظاهر نشان می دهند که می خواهند خانه خود را تعمیر کنند، اما نیت اصلی 
آن ها تصرف و اشغال این نویسنده و در اصل تصرف اتاق اوست، بنابراین یکی یکی 
اسباب و اثاثیه خود را به اتاق این نویسنده می آورند و ابتدا رفتار محبت آمیزی از خود نشان 

می دهند، اما درنهایت این نویسنده را مجبور می کنند که در پستوی خانه خود زندگی کند.
شکرانی که نویسندگی و کارگردانی نمایش دیوارهای کثیف را به عهده دارد با بیان اینکه 
تئاتر با اندیشه است که به آدمی هویت می دهد، نویسنده موجود در نمایش دیوارهای 
کثیف را بازتابی از تراژدی خود و هم نسانش خواند که اگر در جامعه حضور نداشته باشند 

سایه ها بر آن ها حاکم شده و آن ها را تصرف می کنند.
او افزود: تراژدی نویسنده یا روشنفکر در نمایش دیوارهای کثیف، عدم حضور او در جامعه 
است یعنی وقتی حضور نداشته باشد سایه هایی هستند که می آیند و او را تصرف کرده 

و اشغال می کنند.

کارگردان نمایش دیوارهای کثیف به عوامل این نمایش اشاره کرد و ادامه داد: در نمایش 
»دیوارهای کثیف« پریسا صنیعی، عبدالرضا آز، مهشید آبادی و پیمان رضوی به ایفای 
نقش پرداخته اند، دستیار کارگردان پیمان رضوی و امیر داستان پور هستند، اجرای صحنه 
توسط میاد کارگر انجام شده و هاجر میریان منشی و مدیر صحنه است؛ ضمن اینکه 
نویسنده، طراح و کارگردان نیز مصطفی شکرانی است. به گزارش ایسنا، عاقه مندان 
برای تماشای نمایش »دیوارهای کثیف« می توانند با تهیه بلیت از سایت گیشه، هفتم تا 
شانزدهم تیرماه ساعت ۲۰:۱۵ به تماشاخانه اصفهان، واقع در خیابان توحید، بوستان ملت، 

ابتدای توحید شمالی، مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان مراجعه کنند.

»دیوارهای 
کثیف« تراژدی 
تصرف است 

 در گفت و گو با کارگردان 
نمایش مطرح شد :

خبر روز

ISFAHAN
N E W S
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شهرستان

Isfahan News

قاسم صادقی در آیین بهره برداری اتاق 
بیماران  دندان پزشکی  جراحی  عمل 
خاص کاشان افزود: نزدیک به سه سال 
به دلیل قطع ارز ترجیحی مواد اولیه و 
تجهیزات دندان پزشکی با ارز آزاد تأمین 
و  مردم  به  را  زیادی  فشار  که  می شود 

ارایه دهندگان خدمات وارد کرده است.
تا  شده  برنامه ریزی  اینکه  بیان  با  وی 
پایان سال جاری در تمامی مرکز استان ها 
یک مرکز دندان پزشکی تحت بی هوشی 
راه اندازی شود، ابراز امیدواری کرد با این 
اقدام بتوان خدمات پایه دندان پزشکی را 
برای بیماران خاص تحت پوشش تأمین 
کنیم تا بیماران خاص، اوتیسم و معلوالن 
جسمی و حرکتی برای درمان از استان 

خود خارج نشوند.
رئیس اداره دندان پزشکی معاونت درمان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
تاکید کرد: در حوزه دندان پزشکی برای 
خاص  بیماران  خصوص  به  مردم 
بسته های حمایتی دندان پزشکی باید در 

نظر گرفته شود.
به گفته وی، مقدمات این کار آماده و 
بسته پیشنهادی آن نیز از سوی معاونت 
درمان این وزارتخانه به دبیرخانه شورای 
عالی بیمه ارسال شده و این شورا باید 
بسته حمایتی پایه دندان پزشکی را برای 
بررسی در دستور کار قرار دهد تا پس از 

آن تصویب شود.
 ۱۳۹۹ سال  آذر  از  شد:  یادآور  صادقی 
تکلیفی به عهده وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گذاشته شد تا بر پایه 
پایه  بیمه  بسته  وزیران  هیات  مصوبه 
دندان پزشکی را تدوین و برای تصویب 

به شورای عالی بیمه ارائه کند.
وی تصویب این بسته حمایتی را گامی 
بزرگ برای دسترسی بهتر و عادالنه تر 
عموم مردم به خصوص ییماران خاص 
و  دانست  دندان پزشکی  خدمات  به 
زیر  خاص  بیماران  اقدام  این  با  گفت: 
پوشش کامل خدمات دندان پزشکی قرار 
می گیرند و فرانشیز پرداختی آنها صفر 

می شود.
کاشان  سالمت  خیران  مجمع  رییس 
جراحی  مرکز  تجهیزات  گفت:  نیز 
هزینه  با  خاص  بیماران  دندان پزشکی 
۴۰۰ میلیون تومانی خیران سالمت در 
درمانی  آموزشی  مرکز  جراحی  بخش 

متینی این منطقه تأمین شد.
خاص  بیماران  افزود:  نیکزاد  حسین 
منطقه کاشان پیش از این برای انجام 
درمان های دندان پزشکی ناچار به مراجعه 
به مراکز درمانی دیگر استانهای کشور 
بودند که بار مضاعفی را عالوه بر بُعد 
مسافت بر دوش خانواده های این بیماران 

تحمیل می کرد.
جراحی  مرکز  کرد:  نشان  خاطر  وی 
کاشان  خاص  بیماران  دندان پزشکی 
می تواند به بیماران دیگر شهرستانهای 

مجاور نیز خدمات ارائه کند.
سازمان های  اداره  رییس  همچنین 
مردم نهاد و خیران سالمت دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان با بیان اینکه مشارکت 
خیران در امور سالمت این منطقه کاشان 
سابقه دیرینه دارد، اظهار امیدواری کرد 
که این فعالیت ها بیش از پیش ادامه یابد.

از  بسیاری  کرد:  تصریح  مفرح  علیرضا 
صورت  به  کاشان  در  سالمت  خیران 
گمنام و بدون تمایل به افشای نامشان 

فعالیت می کنند.
خیران  شده  ثبت  آمار  داد:  ادامه  وی 
و  تعامل  در  کاشان  منطقه  سالمت 
پزشکی  علوم  دانشگاه  با  همکاری 

شهرستان بیش از ۴۰۰ نفر است.
جراحی  مرکز  افتتاح  آیین  در 
مرکز  در  خاص  بیماران  دندان پزشکی 
رییس  کاشان  متینی  درمانی  آموزشی 
شورای اسالمی شهر و جمعی از مدیران 
کاشان، خیران و مسئوالن مؤسسه های 

خیریه این شهرستان حضور داشتند.
نفری  هزار   ۵۰۰ به  نزدیک  جمعیت 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  زیرپوشش 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان قرار دارد.
بر  افزون  با جمعیت  کاشان  شهرستان 
 ۲۰۰ حدود  فاصله  در  نفر  هزار   ۳۶۴
کیلومتری شمال اصفهان و شهرستان 
هزار   ۱۰۳ از  بیش  با  بیدگل  و  آران 
کیلومتری   ۲۱۵ حدود  در  جمعیت  نفر 

اصفهان قرار دارد.  

رئیس اداره دندان پزشکی وزارت بهداشت:

۶۰۰ میلیارد تومان برای 
بسته حمایتی دندان پزشکی 

بیماران خاص نیاز است

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

دادسـتان عمومی و انقالب شهرسـتان دهاقان گفت: 
موافقت هایی داشـته ایم که زندانیـان بتوانند در مراکز 
تولیـدی و گلخانـه ای مشـغول به کار شـوند و ضمن 
گذرانـدن دوران محکومیـت، بـه یـک حرفه مسـلط 
شـده و درآمـدی نیـز بـرای خـود و خانـواده کسـب 

. کنند

انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان  رعیتـی،  مرتضـی 
شهرسـتان دهاقـان در گفت وگو با خبرنـگار فارس در 
دهاقان اظهار داشـت: در راسـتای پیشـگیری از وقوع 
جـرم و حفظ حقـوق عامه، با توجه بـه اهمیت امنیت 
غذایـی مـردم، کمیتـه سـالمت شهرسـتان دهاقـان 

متشـکل از دسـتگاه های مختلف تشـکیل شـد.

وی افـزود: در پـی تشـکیل ایـن کمیتـه بـا هـدف 
سـالمت و امنیت غذایـی مردم از تمامی رسـتوران ها 
و مراکـز طبـخ غذا، مراکـز تولید لبنیـات، مراکز تولید 
پولـک و نبات و گز، بازدید سـرزده به عمـل آمد و در 
بازدیدهایـی کـه انجام می شـد در صورتی کـه نیاز به 
تشـکیل پرونـده قضایـی بود، تشـکیل پرونـده انجام 
و در غیـر ایـن صـورت تذکـر در جهت حل مشـکل 

داده می شـد.
رعیتـی بـا اشـاره بـه آزادسـازی حریـم رودخانه ها از 
تصرفـات غیر قانونـی بیان کـرد: این اقـدام در مدت 
مسـؤولیت دادسـتان سـابق آغـاز شـده بـود و پس از 
حضـور اینجانـب اسـتمرار یافـت، بـا همـکاری اداره 
منابـع آب و مرجـع انتظامـی تصرفـات و سـاخت و 
سـازهایی که در بسـتر رودخانه در شـهر گلشـن بود، 

در جهـت حفـظ حقـوق عامه آزادسـازی شـد.
دادسـتان عمومـی و انقـالب شهرسـتان دهاقـان بـا 
اشـاره بـه ورود دادسـتانی به موضـوع کشـتارگاه دام 
دهاقان که زیر نظر شـهرداری اسـت گفت: جلسـاتی 
بـه جهـت  برگـزار شـد  فرمانـداری شهرسـتان  در 
بهداشـتی  مشـکالت  دارای  دام  کشـتارگاه  این کـه 
بـود و در همیـن جهت مقرر شـد پس از کشـتار دام، 
نشـانه گذاری در جهت مشـخص شـدن جنسیت دام، 

جـوان یـا پیـر بـودن آن و همچنیـن نـوع دام انجـام 
شـود و همچنین نواقص بهداشـتی کشـتارگاه نیز بر 
طـرف شـود که هم اکنـون هـم نشـانه گذاری و هم 

رفـع نواقـص انجام شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اقـدام ویـژه دادگسـتری در جهـت 
کاهـش سـرقت و خرید و فـروش مواد مخـدر گفت: 
ما با همـکاری خانواده ها اقدام به جمـع آوری معتادان 
متجاهـر و هدایت آن ها به سـمت کمـپ ترک اعتیاد 
شهرسـتان کرده ایـم که هم سـبب ترک اعتیـاد این 
افراد شـود و هم شـاهد پرونده های کمتـری در حوزه 
سـرقت باشـیم و تاکنـون نیز موفقیت هـای خوبی در 
ایـن موضـوع داشـته ایم و کاهش قابل توجهـی را در 

پرونده های سـرقت شـاهد بودیم.
رعیتـی بـا اشـاره بـه اقـدام دیگـر دسـتگاه قضایـی 
شهرسـتان دهاقـان در جهـت کمـک بـه خانـواده و 
کـه  داشـته ایم  موافقت هایـی  گفـت:  زندانـی  فـرد 
زندانیانـی کـه در اردوگاه و زنـدان هسـتند بتواننـد در 
مراکـز تولیـدی و گلخانـه ای که طرف قـرارداد زندان 
و اردوگاه هسـتند مشـغول بـه کار شـوند و ضمـن 
این کـه دوران محکومیـت خـود را می گذراننـد، بـه 
یـک حرفـه مسـلط شـده و درآمـدی نیز بـرای خود 

و خانـواده کسـب کننـد.

دادسـتان عمومی و انقالب شهرسـتان دهاقـان ادامه 
داد: تـا حـد امکان بنـای به زندان فرسـتادن افـراد را 
نداشـته ایم و به قضات توصیه شـده اسـت که سـعی 
شـود بیـن طرفیـن صلـح و سـازش برقـرار شـود و 
در ایـن جهـت از ظرفیت هـای دفاتـر شـورای حـل 
اختـالف شـهری و روسـتایی اسـتفاده کرده ایـم و در 
ایـن موضـوع موفقیت هـای چشـم گیری در صلـح و 

سـازش پرونده هـا داشـته ایم.
وی همچنیـن با اشـاره به سـند تحـول قضایی بیان 
کـرد: بـا توجـه بـه این کـه مشـارکت سـازمان های 
مـردم نهـاد در ایـن سـند تحـول دیـده شـده اسـت، 
قصـد داریـم جلسـاتی بـا سـازمان های مـردم نهـاد 
برگـزار کـرده و از ظرفیـت آن هـا در حوزه هایی مانند 
حفـظ محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی در پیش بـرد 

اهـداف و وظایـف اسـتفاده کنیم.
رعیتـی بـا اشـاره اقـدام انجـام شـده در مـاه مبـارک 
بـه  اقـدام  این کـه  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  رمضـان 
روزه خـواری در مـالء عام جرم اسـت و ممکن اسـت 
افـرادی کـه مسـافر هسـتند اطالعی از ایـن موضوع 
نداشـته باشـند که در این جهت سـعی کرده ایم تذکر 
لسـانی بـه این افـراد بدهیم تا جرمی مرتکب نشـوند 

و تشـکیل پرونده را نداشـته باشـیم.

گزارش

دادستان عمومی و انقالب شهرستان دهاقان:

موافقت دستگاه قضایی دهاقان با اشتغال زندانیان در مراکز تولیدی و گلخانه ای

 این نماینده مردم در مجلس یازدهم، از قضاوت با هوش مصنوعی، 
اصالح قوانینی همچون چک و مهریه، تشکیل سازمان داوری و الزام 
به انتقال سند رسمی و ابطال قولنامه های عادی به عنوان ۵ طرحی یاد 
کرد که در مجلس در حال بررسی بوده و تصویب آنها موجب کاهش 

۵۰ درصدی ورودی پرونده ها به قوه قضاییه خواهد شد.
طرح  درباره  ملت  خانه  مناظره  در  ابوترابی  ابوالفضل   •

تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران
ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در 

مورد اظهارنظر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه باید از ظرفیت مجلس 
یازدهم در جهت ایجاد تحول در فرآیند رسیدگی به پرونده های قضایی و 
کاستن هزینه های مادی و معنوی دادرسی استفاده شود، گفت: هم اکنون 
طرح قضاوت با هوش مصنوعی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
در حال بررسی است که با تصویب این قانون مترقی یک تحولی در 
آینده حوزه قضایی کشور و فصل نوینی در قضاوت ایجاد می کند و 
پیش بینی می شود که با استفاده از این ظرفیت فوق العاده عظیم و کار 
ابتکاری بتوانیم حداقل حدود ۲۵ درصد اطاله دادرسی را کاهش دهیم.

• اقدام پیشگیرانه کمیسیون قضایی و حقوقی از طریق 
اصالح قوانین چک و مهریه

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی، 
ادامه داد: گام دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این راستا 
اصالح قوانین مبتنی بر پیشگیری است که قانون چک و مهریه از 
جمله این قوانین است کما اینکه در مورد قانون مهریه اقدام موثری در 
حوزه قضازدایی، حبس زدایی و پیشگیری انجام شده که درصد زیادی 

از پرونده های قضایی را کاهش خواهد داد.

ابوترابی به مناسبت هفته قوه قضاییه مطرح کرد:

کاهش ۵۰ درصدی ورودی 
پرونده ها به قوه قضاییه 

از طریق تصویب ۵ طرح 
تحول آفرین در مجلس

دهقانی  اهلل  روح  از  کاشان  شهرسازی  و  راه  اداره 
دادستان عمومی و انقالب کاشان و همکاری ایشان 
با اهدای لوح سپاس  اداره راه شهرسازی کاشان  با 

تقدیر و تجلیل کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پیام کاشان مجتبی 
آراسته در دیدار با روح اهلل دهقانی دادستان عمومی 
با  فضائیه  قوه  هفته  مناسبت  به  کاشان  انقالب  و 
فعالیت های  از  گزارشی  ارائه  با  هفته  این  تبریک 

یگان  و  کاشان  شهرسازی  و  راه  اداره  شده  انجام 
حفاظت از اراضی، گفت: با ۱8۰ فقره حکم از سوی 
اراضی دولتی کاشان  از  دادستان کاشان 7۵ هکتار 
میلیارد   ۶۰۰ وی  گفته  به  است.  شده  تصرف  رفع 
از  شده  تصرف  رفع  زمین  هکتار   7۵ ارزش  تومان 
از سوی دادستان کاشان  طریق احکام صادره شده 

است.
ساخت  موانع  رفع  صدورآرای  از  همچنین  آراسته 

باند دوم راه های کاشان - برزک و کنارگذر کاشان 
دادستان  همکاری  از  و  خبرداد  بیدگل  و  آران   -
تشکر و  تقدیر  صادره  احکام  اجرای  در   کاشان 

کرد.
 در این نشست از زحمات روح اهلل دهقانی دادستان 
عمومی و انقالب کاشان و همکاری ایشان با اداره 
راه شهرسازی کاشان با اهدای لوح سپاس تقدیر و 

تجلیل شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان آران و بیدگل، از 
اکران فیلم سینمایی »امیرکبیر در خون« در تاالر شهید راحمی 

کتابخانه عمومی نوش آباد از هشتم تیرماه خبر داد.
سعید ضابطی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مستند امیرکبیر در 
از آخر عمر میرزا تقی فراهانی ملقب به  خون، روایت چهل روز 
امیرکبیر از زمان خلع صدارت و عزیمت به شهر کاشان را در قالب 

تصویر و روایت، بیان می کند.
و  کنندگی  تهیه  به  خون  در  امیرکبیر  مستند  فیلم  افزود:  وی 
کارگردانی، سجاد باغ شیخی و نویسندگان آن علی اصغر زهیری 
تبار و سیده گل آیین علویون هستند که از طرف مؤسسه تولید 
فیلم بهمن سبز در فضاهای تاریخی کاشان ساخته شده و مجوز 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  اکران در سینماهای کشور را 

دریافت کرده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان آران و بیدگل، گفت: 
در این فیلم، رضا نوروزی در نقش امیرکبیر، مسعود فدایی در نقش 

ناصرالدین شاه قاجار، محسن توکلی در نقش میرزا آقاخان نوری، 
مهین احمدی در نقش مهدعلیا، فاطمه سادات مرصعی در نقش 
بانو، شکوه  الدوله، شیرین گیوه چین در نقش ماه سلطان  عزت 
سادات شاطر حسینی در نقش جیران، احسان متقی کاشانی در نقش 

حاجب الدوله و باقرخان را ابوالفضل رحیمی ایفای نقش می کنند.
ضابطی افزود: موسیقی و تیتراژ این فیلم با صدای محمد معتمدی 
انجام شده است و امیرعلی رئیسی، ملینا محمدی و آیدا جدکی 
بازیگران خردسال این فیلم هستند. فیلمبرداری این مستند در کاشان 
و کاخ گلستان تهران انجام شده و برای نخستین بار از قبر امیرکبیر 

به همراه سندهای معتبر پرده برداری شده است.
به  مشهور  فراهانی  محمدتقی خان  میرزا  کرد:  خاطرنشان  وی 
امیرکبیر، نخستین صدراعظم ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار از 
۲8 مهر ۱۲۲7 تا ۲۲ آبان ۱۲۳۰ شمسی بود که ۲۰ دی ۱۲۳۰ در 
حمام فین کاشان به شهادت رسید و قبر وی در حرم امام حسین 

)ع( قرار دارد.

گفت:  اردستان  شهرستان  جهادکشاورزی  سرپرست 
به  نانوایی ها  اتصال  با  نان،  طرح هوشمندسازی عرضه 

دستگاه های کارتخوان ویژه در اردستان آغاز شد.
اسحاق شفیعی، در حاشیه اجرای این طرح در گفت وگو 
نان،  عرضه  سازی  هوشمند  کرد: طرح  اظهار  ایسنا،  با 
در  ویژه  کارتخوان  دستگاه های  به  نانوایی ها  اتصال  با 
اردستان آغاز شد و مردم می توانند نان مورد نیاز خود را از 
طریق همه کارت های بانکی، بدون افزایش قیمت نان و 

سهمیه بندی خریداری کنند.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح قرار نیست قیمت نان 
گران شود و به ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز 
می شود، افزود: هدف طرح اصالح چرخه معیوب تخلف 

در توزیع یارانه آرد و نان و کاهش مشکالت مردم است.
از  جلوگیری  اردستان،  جهادکشاورزی  سرپرست 
گرانفروشی، قاچاق آرد و تخصیص آرد بر مبنای فعالیت 
نانوایی ها با توجه به ابزارهای نظارتی سامانه یاد شده را 
از مهمترین نقاط قوت این طرح برشمرد و ادامه داد: با 
آرد جلوگیری  معمول  غیر  از مصارف  این طرح  اجرای 
خواهد شد و مشخص می شود که نانوایی ها چه میزان 
عرضه نان داشته اند و به چه میزان آرد نیاز است تا بتوانند 

آن را مدیریت کنند.
دستگاه  توزیع  کار  هم اکنون  اینکه  بیان  با  شفیعی 
کارتخوان در شهرستان توسط بانک سپه در حال انجام 
است، گفت: در شهرستان اردستان حدود 87 واحد نانوایی 

نرمه پز و خشکه پز فعالیت می کنند و دستگاه های طرح 
هوشمند سازی عرضه نان به مرور برای همه نانوایی ها 

نصب می شود.
وی با تاکید بر اینکه مردم هیچ نگرانی از اجرای این طرح 
نداشته باشند، گفت: همشهریان در صورت نداشتن کارت 
بانکی، می توانند خرید نان را از طریق کارت معینی که در 

اختیار صاحب نانوایی است، انجام دهند.
سرپرست جهادکشاورزی اردستان، ابراز امیدواری کرد: با 
اجرای کامل این طرح شاهد افزایش کیفیت نان در سطح 
این شهرستان باشیم و بسیاری از مسائل و مشکالتی که 
ممکن است در حوزه آرد و نان به وجود آید، مدیریت و 

رضایت بیشتری برای شهروندان حاصل شود.

رئیس هیئت فوتبال نطنز گفت: تیم فوتسال 
بانوان نطنز، توانست جواز حضور در لیگ برتر 

فوتسال بانوان کشور را کسب کند.
مهدی عسکری در گفت وگو با ایسنا اظهار 
با  توانست  نطنز  فوتبال  هیئت  تیم  کرد: 
کسب ۲ پیروزی در گروه خود، جواز حضور 
در مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان کشور 

را کسب کند.
در ۲  مسابقات،  این  دوم  مرحله  افزود:  وی 
گروه ۴ تیمی به صورت متمرکز برگزار شد که 
تیم های هیئت فوتبال نطنز، استقالل ساری، 
وحدت خوزستان و آریا پاک البرز در یک گروه 

قرار گرفتند و نطنز میزبان این گروه شد.
رئیس هیئت فوتبال نطنز گفت: در اولین دیدار 

این گروه، تیم نطنز توانست با نتیجه ۱۰ بر 
را شکست دهد و وحدت  البرز  پاک  آریا   ۲
خوزستان نیز در دیگر دیدار با نتیجه ۴ بر ۳ 

استقالل ساری را شکست داد.
وی تصریح کرد: در روز دوم این دیدارها، تیم 
هیئت فوتبال نطنز در یک دیدار حساس و 
نفس گیر، با نتیجه ۵ بر ۴ وحدت خوزستان را 
شکست داد و با برد ۳ بر یک آریا پاک البرز 
مقابل استقالل ساری، صعود بانوان نطنزی به 

لیگ برتر قطعی شد.
تیم  نیز ۲  فردا  کرد:  نشان  خاطر  عسکری 
و  ساری  استقالل  با  نطنز  فوتبال  هیئت 
همچنین وحدت خوزستان با آریا پاک البرز 

مقابل یک دیگر قرار می گیرند.

فوتبال  هیئت  تیم  کرد: صعود  تصریح  وی 
نطنز به لیگ برتر و حذف استقالل ساری 
از این گروه قطعی شده و بین ۲ تیم وحدت 
خوزستان و آریا پاک البرز، یک تیم به دور بعد 

راه خواهد یافت.
نحوه  پیرامون  نطنز  فوتبال  هیئت  رئیس 
مسابقات  این  نهایی  و  سوم  دور  برگزاری 
گفت: نحوه برگزاری مسابقات این گونه است 
که ۲ تیم از این گروه و ۲ تیم از گروه دیگر 
مسابقات به دور نهایی رفته و ضمن صعود به 
لیگ برتر بانوان، نیمه نهایی لیگ دسته یک 
را برگزار خواهند کرد و سپس ۲ تیم به فینال 
رسیده و قهرمان لیگ دسته یک مشخص 

خواهد شد.

رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریه کاشـان از برگزاری 
حـرم  در  زوج  آسـمانی ۱۵۰  پیونـد  و  ازدواج  جشـن 
مطهر سـلطان علی بـن محمدباقر )ع( مشـهد اردهال 

کاشـان خبر داد
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری حـوزه در کاشـان، 
مسـلم محمـود زاده در گفتگـو بـا خبرنـگاران اظهـار 
کـرد: بـا نزدیک شـدن به ایـام سـالروز ازدواج فرخنده 
حضـرت علـی بـن ابیطالـب علیـه السـالم و حضرت 
فاطمـه زهـرا سـالم اهلل علیهـا( جشـن ازدواج ۱۵۰ 
زوج، سـاعت ۱7۳۰ جمعـه دهم تیرمـاه در حرم مطهر 
حضـرت سـلطان علـی بـن امـام محمـد باقـر علیـه 

السـالم مشـهداردهال برگـزار می گـردد.
رئیـس اداره اوقـاف وامورخیریـه کاشـان اظهـار کـرد: 

در ایـن مراسـم کـه بـا سـخنرانی حجـت االسـالم 
تراشـیون کارشـناس برنامـه سـمت خدا برنامـه ریزی 
شـده، گروه تئاتر طنز شـاخه نبات برنامه ای شـاد اجرا 

کرد. خواهـد 
وی، بـا بیـان اینکـه مدیحـه سـرایی مداح اهـل بیت 
)ع( کربالیـی صابـر عابـدی و اجـرای مسـابقه ویـژه 
بـود،  خواهـد  جشـن  برنامه هـای  دیگـر  از  زوجیـن 
یادآورشـد: خطبـه عقـد زوج جوان توسـط امـام جمعه 
منطقـه اردهال حجت االسـالم والمسـلمین سـلیمانی 

تبـار جـاری خواهد شـد.
محمـود زاده در پایـان خاطرنشـان کرد: بـه مزدوجین 
بسـته های هدیـه ارائـه خواهد شـد و به قیـد قرعه به 
چهـار زوج کمک هزینه مشـهد مقدس اهدا می شـود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان خبر داد:

جشن ازدواج ۱۵۰ زوج در حرم شهید اردهال برگزار می شود

تجلیل رئیس اداره راه شهرسازی شهرستان از دادستان عمومی و انقالب کاشان برگزارشد :

تقدیر و تشکر از همکاری دادستان کاشان در اجرای احکام صادره 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان آران و بیدگل خبر داد:

اکران فیلم »امیرکبیر در خون« در نوش آباد
رئیس هیئت فوتبال نطنز خبر داد؛

صعود بانوان فوتسالیست نطنزی به لیگ برتر فوتسال

سرپرست جهادکشاورزی شهرستان اردستان خبر داد:

آغاز فروش نان با کارتخوان هوشمند 

تفت  و درمان شهرستان  بهداشت  مدیر شبکه 
گفت: از همه توان خیرین برای توسعه خدمات 
مرکز جامع روانپزشکی استان یزد استفاده خواهیم 

کرد و مشارکت آنها در این زمینه را خواستاریم.
به گزارش ایرنا دکتر محمود واعظ پور در آیین 
روانپزشکی  بیمارستان  جدید  سرپرست  معرفی 
از رئیس  استان یزد مستقر در شهرستان تفت 
مرکز جامع روانپزشکی استان به خاطر همکاری 
در برنامه های بهداشتی و درمانی شهرستان تفت 
و اجرای طرح شهید رهنمون با همکاری بسیج 
جامعه پزشکی برای ویزیت رایگان بیماران در 
مناطق محروم شهرستان تشکر کرد. وی اجرای 
شهرستان  در  روانپزشکی  تحقیقاتی  طرح های 
و همچنین همکاری برای ریشه کنی مصرف 
مواد مخدر و سوء مصرف داروها را خواستار شد 
و اظهار امیدواری کرد که این مرکز دانشگاهی 
که تنها مرکز روانپزشکی استان می باشد بتواند 
در حوزه سالمت روان استان همچنان موفق و 
ممتاز بماند. در ادامه دکتر دستجردی سرپرست 
سابق بیمارستان روانپزشکی تفت به بیان بخشی 
از عملکرد خود پرداخت. وی توسعه بخش های 

شوک و کار درمانی، ارائه خدمات گفتاردرمانی، 
درمانگاه  واحد  در  روانشناسی  و  درمانی  رژیم 
تخت های  تعداد  ظرفیت  افزایش  بیمارستان، 
بستری، تأسیس مرکز درمان سوء مصرف مواد 
بخشی  اعتباربخشی  یک  درجه  کسب  مخدر، 
به طور مستمر در طی چهار دوره  بیمارستانی 
از جمله اقدمات در دوره تصدی خود اعالم  را 
کرد. وی همچنین کسب رتبه دوم اعتبار بخشی 
آموزشی در بین بیمارستان های آموزشی استان 
از دیگر خدمات خود در دوره مسئولیت  یزد را 
مرکز جامع روانپزشکی یزد ذکر نمود دکتر حبیب 
نیکوکار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد 
نیز در سخنانی به معرفی سرپرست جدید مرکز 
جامع روانپزشکی یزد پرداخت و گفت: کارنامه 
بیمارستان  رییس  به عنوان  ایشان  مدیریت 
رییس  و همچنین  میبد  )ع(  جعفر صادق  امام 
بیمارستان نایین روشن و ارزنده بوده است. دکتر 
فرخزادی سرپرست جدید مرکز جامع روانپزشکی 
استان یزد هم از مسئوالن دانشگاه خواست تنها 
مرکز روانپزشکی استان را برای تحقق اهداف و 

ارائه بهترین خدمات یاری کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت:

خیرین برای توسعه تنها بیمارستان روانپزشکی یزد 
مشارکت کنند
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As stated by the governor-gen-
eral of Semnan province, 
34,000 hectares of farmlands 
are equipped with the modern 
irrigations systems in this prov-
ince.
“Development of this system 
is one of our priorities in the 
province”, Mohammadreza 
Hashemi noted.
Saying that there are 197,000 
hectares of farmlands in Sem-
nan province, the official said, 

“We are trying to have 30 per-
cent of the farmlands equipped 
with the modern irrigations 
systems in the province”.
As stated by the project man-
ager of the Agriculture Minis-
try’s smart irrigation systems 
development program, so far 
2.6 million hectares of the 
country’s farmlands have been 
equipped with modern irriga-
tion systems.
Fariborz Abbasi has said that 

completing semi-finished agri-
culture projects is the priority 
of his ministry in the current 
Iranian calendar year, and ex-
panding the modern irrigation 
network across the country is 
of significant importance in this 
regard.
The deputy agriculture minister 
noted that the project for im-
plementing irrigation networks 
in the west and northwest of 
the country is about 70 percent 

completed and the ministry is 
pursuing to get the necessary 
funding for the remaining 30 
percent.
The official expressed hope that 
considering the budget allo-
cation for the provinces at the 
beginning of the current Iranian 
year, the ministry would be able 
to develop the project in terms 
of both quantity and quality.
The purpose of implementing 
the plan of modern irrigation 
systems is to increase the pro-
ductivity and sustainability of 
water and soil resources in the 
country to ensure the sustain-
able production of agricultural 
products.
“Over the past three years, each 
year, an average of 150,000 
hectares of farmlands have 
been equipped with modern ir-
rigation systems, and we have 
witnessed a 300 percent jump”, 
the official said.
Agriculture Ministry is also tak-
ing the necessary measures for 
supporting the domestic manu-
facturing of equipment used in 
these systems, he added.
Back in September 2021, Ab-
basi had said that 95 percent 
of the equipment used in such 
systems is manufactured inside 
the country.
The official said the ministry 
has comprehensive plans for 
indigenizing the knowledge for 
the production of the other five 
percent as well.
He pointed to the filters and 

drippers in modern irrigation 
systems as the equipment 
whose domestic production is 
on the agenda and predicted: 
“In a two- or three-year plan, 
part of the imported equipment 
and supplies will be produced 
by domestic manufacturers.”
Abbasi mentioned the quality 
improvement of modern irri-
gation systems as one of the 
main strategies of Agriculture 
Ministry and said: “We believe 
that along with the quantitative 
development of new irrigation 
systems, quality improvement 
should also take place to im-
prove productivity and ensure 
food security by increasing 
water efficiency in the best pos-
sible way.”
He further underlined edu-
cating farmers, officials, and 
managers of companies active 
in the field of production and 
implementation of new irri-
gation systems as one of the 
programs that his ministry is 
pursuing in order to improve 
the quality and optimal use of 
these systems.
Referring to the activity of 
2,400 private companies in the 
development of new irrigation 
systems in the agricultural sec-
tor, Abbasi said: “The private 
sector in this field includes 350 
consulting companies, 1,600 
contractors, 400 manufactur-
ers and suppliers of equipment, 
and a number of monitoring 
firms.”

Modern irrigation systems established in 34,000 ha of Semnan farmlands

Saudi Arabia to pro-
mote talks with Iran 
to diplomatic level
According to the Iranian foreign 
ministry spokesman, Iraqi Prime 
Minister Mustafa al-Kadhimi who 
visited Tehran on Sunday, brought 
an important message from the Sau-
di officials.
The message, Saeed Khatibzadeh 
announced, included the Saudi King-
dom’s readiness to upgrade the level 
of negotiations with Iran from securi-
ty level to the diplomatic level. 
Al-Kadhimi came to Iran from Jed-
dah, where he had a cordial meeting 
with the Saudi Crown Prince, Mo-
hammad bin Salman. 
Bin Salman and al-Kadhimi ad-
dressed “bilateral relations and op-
portunities for joint cooperation”, the 
official Saudi Press Agency reported 
on Saturday.
“They exchanged points of view on 
a number of issues that would con-
tribute to supporting and strengthen-
ing regional security and stability,” it 
added.
Over the past year, Iraq has hosted 
five rounds of talks between Iran and 
Saudi Arabia, two regional rivals, 
with the last session held in April.
Saeed Shirvani, Deputy Secretary of 
Iran’s National Security Council, has 
so far been the chief negotiator with 
the Saudis, marking the assump-
tion that the talks are being held at 
a security level. The assumption is 
partially true, particularly about the 
Saudi delegation, since they are all 
high-ranking officials of the Saudi 
intelligence service, an informed 
source familiar with the matter told 
the Tehran Times. 
However, the source added, the Ira-
nian delegation consists of security, 
political, and diplomatic officials 
from various government bodies. 
In April, al-Kadhimi said he believed 
that “understanding is near” between 
Riyadh and Tehran, a supplementary 
echo of shifting political orientations 
across the region.
However, since April, Iranian officials 
have repeatedly stated that they are 
awaiting the Saudis’ response in 
writing, and nothing “major” have 
happened. 
Nonetheless, a breakthrough has oc-
curred in Tehran-Riyadh talks, as an-
nounced by the Iranian Foreign Min-
istry spokesman Saeed Khatibzadeh. 
Speaking at his last press briefing 
as the Foreign Ministry spokesman, 
Khatibzadeh said, “Al-Kadhimi’s visit 
to Tehran was pre-planned and was 
defined in the context of bilateral 
issues and regional developments, 
including the positive and construc-
tive role that Baghdad has played 
in Iran-Saudi Arabia talks in recent 
months.”
The spokesman noted that during 
the trip, the Iraqi Premier and For-
eign Minister Hossein Amir Abdolla-
hian discussed economic issues and 
projects that have been suspended 
or are underway. There was also a 
discussion about public relations 
and travel, he added. 
Khatibzadeh called the relations be-
tween Iran and Iraq “multi-layered 
and strategic”, noting, “These issues 
are always followed up, following the 
visit of the Iraqi Foreign Minister to 
Iran some time ago.”
He then noted that another dimen-
sion of the trip was the role that Iraq 
has been playing in the Iran-Saudi 
dialogue. 
“Five rounds of talks have taken 
place in Baghdad and we appreciate 
the role of Iraq. Al-Kadhimi conveyed 
messages to us from Saudi Arabia. 
Based on what we have heard, the 
Saudi side is ready to upgrade the 
talks to the diplomatic level, and 
these talks will continue in Bagh-
dad,” the spokesman noted. 
Khatibzadeh added that the date of 
the next Iran-Saudi talks will be an-
nounced soon. 
“This dialogue will move forward 
at the diplomatic level. It was also 
agreed that arrangements would be 
made for expert delegations to visit 
the embassies, all of which would 
be pursued in the coming days,” the 
spokesman noted. 

Quarterly transit 
of goods via Iran 
rises 32% on year

Transit of commodities 
through Iran increased 32 
percent in the first quarter of 
the current Iranian calendar 
year (March 21-June 21), as 
compared to the same period 
of time in the past year, the 
head of the Islamic Republic 
of Iran Customs Administra-
tion (IRICA) announced.
Alireza Moqadasi said that 
3.674 million tons of goods 
were transited via the coun-
try in the mentioned three-
month period.
This growing trend of tran-
sit via Iran is one of the im-
portant achievements of the 
country, the official under-
scored.
As previously stated by the 
IRICA spokesman, after sev-
en years of reduction in the 
transit of goods from the 
country, the growth path of 
transit resumed in the past 
Iranian calendar year (end-
ed on March 20) and with 
the passage of 12.65 million 
tons of goods through Iran, 
a growth of 68 percent was 
achieved.
Last month, Ruhollah Lat-
ifi said that the 68-percent 
growth in transit last year 
and the 39-percent rise in 
the first two months of this 
year promise to reach 15 mil-
lion tons of goods passing 
through Iran in the current 
year, which has been unprec-
edented in the entire history 
of the country.
The policy of paying attention 
to neighbors and develop-
ing political and economic 
relations with neighboring 
countries in the current gov-
ernment, increasing attention 
to road and rail routes in the 
world and the efforts and co-
operation of transportation 
and trade-related organiza-
tions in establishing or acti-
vating corridors through the 
country has led to significant 
growth in transit of goods 
through Iran.
Iran is one of the countries 
that has a special status in 
trade and transit relations 
due to its strategic location 
and special geography, as 
the country is the passage 
of several important interna-
tional corridors.
Considering its geographi-
cal location, Iran can play a 
significant role in the transit 
of goods in the region and 
benefit a lot from its status in 
this due.
Paying attention to upstream 
documents, especially the 
country’s development 
plans, and the government’s 
decision to develop transit, 
paying special attention to 
infrastructure development, 
reducing transit time, making 
it cheaper to cross Iran and 
making more advantages 
over competitors, due to the 
short path for customers, can 
lead to facilitating the devel-
opment of transit so that the 
country can reach the desired 
growth in this due.

Ali Alizadeh, the Azerbaijani ambas-
sador to Iran, has invited Iranian 
companies to participate in recon-
struction projects in the Karabakh re-
gion, saying Iranian contractors are 
currently constructing schools and 
hospitals in the region.
Speaking in a meeting with Head of 
Iran Chamber of Commerce, Indus-

tries, Mines and Agriculture (ICCI-
MA) Gholam-Hossein Shafeie, the 
ambassador said: “There are many 
opportunities for Iranian companies 
[in the Karabakh region]. We have 
good opportunities for cooperation 
in the fields of energy, transportation, 
and trade, and we are determined to 
pursue this cooperation.”

“Azerbaijan and Iran are two close, 
brotherly and friendly countries that 
have a great relationship, and the 
President of the Republic of Azer-
baijan attaches great importance to 
relations with Iran and emphasizes 
strengthening these relations,” Aliza-
deh said.
As reported by the ICCIMA portal, he 
noted that economic and trade ties 
play a pivotal role in strengthening 
political relations between the two 
countries, and since the ICCIMA is 
one of the most important econom-
ic players in Iran, the embassy likes 
to pursue the strengthening of eco-
nomic and trade relations between 
the two countries through ICCIMA 
as well.
“There are lots of common areas 
for cooperation between the two 
countries in various fields including 
energy and transportation. Last year, 
the Republic of Azerbaijan was able 
to increase its trade balance by about 
30 percent, and at the beginning of 
this year the trade balance has in-

creased by about 20 percent,” the 
official stated.
Shafeie for his part mentioned close 
relations between Iran and Azerbai-
jan, saying: “Iran and Azerbaijan have 
special and exceptional relations. If 
you travel from Azerbaijan to Iran and 
from Iran to Azerbaijan, you will not 
see much cultural difference between 
the two countries, and cultural and 
linguistic commonalities are effective 
in comprehensive relations.”
the ICCIMA head noted that there are 
great opportunities for cooperation 
between the two countries, adding: 
“The development of transportation 
between the two countries will play 
an important role in regional trade.”
“Yesterday I had a meeting with the 
chairman of the Moscow Chamber of 
Commerce who visited the UAE, Pa-
kistan and India, his whole plan was 
to seek ways to increase transporta-
tion between Russia and Southeast 
Asia; We emphasized the cooper-
ation of Iran and Azerbaijan in this 
project,” Shafeie said.

Iran building schools, hospitals in Karabakh region

Iranian President Ebrahim Raisi has 
said Iran and Iraq are determined to 
expand mutual relations in all areas, 
especially in economic sectors, Shana 
reported.
Speaking in a joint press conference 
with Iraqi Prime Minister Mustafa 
Al-Kadhimi on Sunday, Raisi said: 
“Iran’s relations with Iraq are very 
deep, rooted in common cultures, be-
liefs, and long-standing brotherhood 
between the two nations, and today 
senior officials of the two countries 
have serious will to develop relations 
in all areas.”
He mentioned his talks with Al-Kadhi-
mi, saying: “In today’s talks we dis-
cussed political, economic, and trade 
relations between the two countries 
and agreed to expand the interactions 
in all these areas.”
Al-Kadhimi for his part emphasized 
that within the framework of mutual 
interests of the Iranian and Iraqi na-
tions, the countries will expand their 

economic interactions.
“Today we agreed to further expand 
our economic ties, in the framework 
of safeguarding the mutual interests 
of the two nations,” the prime minis-
ter said.
He further referred to an agreement 
reached between the two countries 
for facilitating the pilgrimage trips of 
the Iranians to Imam Hussain’s holy 
shrine during a certain period of Ar-

baeen (the 40th day after the martyr-
dom anniversary).
The Iraqi prime minister also said that 
another part of his consultations with 
the Iranian officials was on the re-
gional challenges, in which both sides 
agreed on the need for restoration of 
regional peace and stability.
According to the prime minister, joint 
efforts to ensure food security that is 
endangered due to the Ukraine war, 

was also among the reached agree-
ments.
Iran, Iraq eye co-op in developing 
joint fields
Al-Kadhimi also met with Iran’s First 
Vice President Mohammad Mokhber 
on the same day, during which the 
two officials discussed ways of coop-
eration in various fields.
“The grounds are ready for coopera-
tion between the two governments of 
Iran and Iraq in the fields of academia, 
transportation, developing joint fields, 
energy, technical and engineering ser-
vices, medicine, and health,” Mokhber 
said.
In this meeting, while reviewing the 
previous negotiations and agreements 
reached in various economic fields, 
the two sides exchanged views on re-
moving obstacles and accelerating the 
implementation of these agreements.
Al-Kadhimi arrived in Tehran on Sun-
day at the head of a high-level delega-
tion to hold talks with Iranian officials.

Tehran, Baghdad determined to expand all-out ties
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TEDPIX, the main index of the Tehran Stock 
Exchange (TSE), climbed 2,741 points on 
Monday, IRNA reported.
As reported, the index closed at 1.504 mil-
lion points.
About 10.938 billion securities worth 
59.085 trillion rials (about $195.3 million) 
were traded at the TSE on the mentioned 

day. The first market’s index gained 2,047 
points, and the second market’s index 
climbed 5,401 points. TSE is on the four 
Iranian stock exchanges, the other three 
ones are Iran Mercantile Exchange (IME), 
Iran Energy Exchange (IRENEX), and Iran’s 
over-the-counter (OTC) market, known as 
Iran Fara Bourse (IFB).

TEDPIX gains 
2,741 points 
on Monday

26m smart gas me-
ters to be installed 
across Iran in 4 
years

The managing director of the 
National Iranian Gas Company 
(NIGC) has said his company 
is implementing a program 
to install 26 million smart gas 
meters across the country 
over the next four years, IRIB 
reported.
Speaking at Iran National Inno-
vation Fund (INIF)’s first event 
to develop knowledge-based 
collaborations to establish a 
smart natural gas distribution 
system on Monday, Majid Che-
geni said initial estimations 
show that about $4 billion is 
required to complete the pro-
gram.
INIF’s event was held in four 
sectors including smart me-
ters, data transmission infra-
structure, data analysis plat-
forms, and requirements and 
regulations.
The event also included an 
exhibition section in which 
companies active in the field of 
designing and manufacturing 
smart measurement systems 
and IT showcased their capa-
bilities and products.
The most important product 
presented in this exhibition was 
the smart control and man-
agement platform of gas me-
ters that is about to enter the 
commercial production phase. 
This product is the result of 
collaboration among different 
companies and institutions 
including Khatam University, 
Ekbatan Meter Manufacturing 
Company, Irancell, and Fanap 
Infrastructure Company.
According to the national 
budget bill for the current Ira-
nian calendar year (started on 
March 30), the National Iranian 
Gas Company is obliged to take 
new measures to improve the 
gas consumption patterns by 
installing smart meters for var-
ious subscribers.
In this regard, NIGC intends to 
use the capabilities of knowl-
edge-based companies.
So, the first event to develop 
knowledge-based collabora-
tions to establish a smart nat-
ural gas distribution system 
has been organized and held 
in collaboration with the INIF 
to gather such companies and 
benefit from their experiences.

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

Iran victorious over 
Argentina at IHF 
Beach Handball 
Championship
Iran defeated Argentina 2-1 
(26–14, 21–27, 10–8) in the 
9–12th place semifinals of the 
2022 International Handball 
Federation (IHF) Beach Hand-
ball Championship on Satur-
day.
The Iranian team had defeated 
Puerto Rico 2-0 (30–12, 24–
13) Saturday morning.
Iran will play for the ninth place 
on Sunday.
The ninth edition of the 2022 
Men’s Beach Handball World 
Championships is being held 
from 21 to 26 June 2022 at 
Crete, Greece under the aegis 
of International Handball Fed-
eration (IHF).

Depression and Anxiety
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.psycom.net/depression.central.anxiety.html

Most people experience feelings of 
anxiety or depression at times. Grief, 
loss of a job, divorce, illness, and oth-
er stressors can lead to feelings of 
sadness, worry, frustration, and lone-
liness. These are normal reactions to 
difficult life situations.
Some people experience these feelings 
daily, without a known stressor. This 
can interfere with the ability to carry 
out every day activities such as getting 
to work on time, proper self-care, or 
caring for children. In this case, people 
might be suffering from depression, 
anxiety, or a combination of the two.
Depression and anxiety can co-occur. 
Studies show that between 10% and 
20% of adults in any given 12-month 
period will visit their primary care phy-
sician during a depressive or anxiety 
disorder episode, and that nearly 50% 
of them will suffer from a co-morbid, 
secondary depressive or anxiety dis-
order.
The presence of co-occurring depres-
sive and anxiety disorders is associat-
ed with greater chronicity, slower re-
covery, increased rates of recurrence, 

and psychosocial disability.
It’s always helpful to know what symp-
toms to watch for and the most effec-
tive treatments.
Symptoms of major depressive dis-
order
The essential feature of major depres-
sive disorder is a period of two weeks 
during which there is either depressed 
mood most of the day nearly every day 
or loss of interest or pleasure in nearly 
all activities. Other potential symptoms 
include:
• Significant weight loss when not di-
eting or weight gain and changes in 
appetite
• Insomnia or hypersomnia nearly 
every day
• Psychomotor agitation or retardation 
nearly every day
• Fatigue or loss of energy nearly every 
day
• Feelings of worthlessness or exces-
sive guilt
• Impaired ability to think or concen-
trate, and/or indecisiveness
• Recurrent thoughts of death, recur-
rent suicidal ideation without a plan, or 

a suicide attempt or suicide plan
The symptoms of major depressive 
disorder cause significant distress or 
impairment in social, occupational, or 
other areas of functioning.
Symptoms of Generalized Anxiety 
Disorder
The essential feature of generalized 
anxiety disorder is excessive anxiety 
and worry about a number of events 
or activities. The intensity of the worry 
is out of proportion to the likelihood of 
the anticipated event. The excessive 
worry or anxiety occurs more days 
than not for a period of at least six 
months.
Anxiety and worry are associated with 
at least three (or more) of the following 
symptoms, with at least some symp-
toms present more often than not dur-
ing the six-month period:
• Restlessness or feeling keyed up or 
on edge
• Easily fatigued
• Difficulty concentrating or mind go-
ing blank
• Irritability
• Muscle tension

• Sleep disturbance
To meet the criteria for generalized 
anxiety disorder, the anxiety, worry, or 
physical symptoms cause significant 
distress in social, occupational, or oth-
er areas of functioning.
There are several features that sepa-
rate generalized anxiety disorder from 
nonpathological anxiety.
• Worries are excessive and typically 
interfere with psychosocial functioning
• Worries are more pervasive, pro-
nounced, and distressing
• Worries have longer duration
• Worries are more likely to be accom-
panied by physical symptoms (rest-
lessness, keyed up)
People with generalized anxiety dis-
order are likely to experience somatic 
symptoms (sweating, nausea, diar-
rhea), muscle tension, and an exagger-
ated startle response.
Treatment of anxiety and depression
A treatment plan for co-occurring anxi-
ety and depression should be designed 
to help the person manage and reduce 
symptoms of both disorders at the 
same time.

Several forms of psychotherapy are 
widely available and effective for both 
anxiety and depression.
• Cognitive Behavioral Therapy (CBT): 
This short-term therapy works to 
replace negative and unproductive 
thought patterns with more realistic 
and useful ones. This treatment focus-
es on taking specific steps to manage 
and reduce symptoms.
• Interpersonal “talk” therapy: This at-
tachment-focused therapy centers on 
resolving interpersonal problems and 
symptomatic recovery.
• Problem solving therapy: This treat-
ment helps people learn tools to effec-
tively manage the negative effects of 
stressful life events.
Both anxiety and depressive disorders 
respond to treatment with selective 
serotonin reuptake inhibitor (SSRI) 
and serotonin norepinephrine reuptake 
inhibitor (SNRI) medications.
Long-term, combined treatment (psy-
chotherapy and medication manage-
ment) is typically recommended for 
people with co-occurring anxiety and 
depression.

National Iranian Drilling Company 
(NIDC) dug and completed the digging 
operation of 26 oil and gas wells during 
the first three months of the current Ira-
nian calendar year (March 21-June 21), 
an official with the company said.
According to Masoud Afshar, the dep-
uty head of NIDC for drilling operation, 
the drilled wells consisted of two devel-
opment, two exploratory, and 21 work-
over ones, IRIB reported on Monday.
The official stated that 21 of the men-
tioned wells were drilled in the oper-
ational zone of the National Iranian 
South Oil Company (NISOC), three 
wells were drilled in the fields under the 
supervision of the Iranian Offshore Oil 
Company (IOOC), and two in the oper-
ational zone of the drilling management 
department of the National Iranian Oil 
company (NIOC).
Since the beginning of this year, the 
drilling area of the wells has reached 
26,038 meters, he said, adding that 16 
drilling rigs are being relocated in the 
operational positions.
NIDC owns 70 light, heavy and su-
per-heavy drilling rigs, including 67 
onshore drilling rigs and three offshore 

rigs.
The company managed to dig and com-
plete 75 oil and gas wells in the past 
Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20).
According to the company data, 56 of 
the mentioned wells were drilled in the 
operational zone of the NISOC, 10 wells 
were drilled in the fields under the su-
pervision of the IOOC, three in the fields 
under the operation of the Petroleum 
Engineering and Development Compa-
ny (PEDEC), one in the field under the 
supervisor of Iranian Central Oil Fields 
Company (ICOFC), three wells in the 
framework of project and two in the 
operational zone of the drilling manage-
ment department of National Iranian Oil 
company.
Some 76,125 meters of drilling were 
conducted for drilling the mentioned 
wells. Considering the National Iranian 
Oil Company’s strategies for strength-
ening the presence of domestic compa-
nies in the development of the country’s 
oil fields, NIDC, as a major subsidiary of 
the company, has been supporting such 
companies by lending them drilling rigs 
and other necessary equipment.

NIDC digs 26 oil, gas wells in 3 months

Bushehr province’s fishery export 
stands at 10,109 tons in the second 
Iranian calendar month Ordibehesht 
(April 20-May 21), a provincial official, 
announced.
Morteza Bohrani, the director-general 
of the province’s Veterinary Depart-
ment, said that different types of fish-
es were exported from the province 
to nine Asian countries in the second 
month.
In addition to fishing fishes and 
shrimps, farming is one of the fish-
ery programs in the province, where 
veterinary experts have the necessary 
supervision to prevent the spread and 
transmission of the disease, the official 
further noted.
As previously announced by the depu-
ty head of the province’s Veterinary De-
partment for the health affairs, 25,342 

tons of fishery was exported from 
Bushehr province, in the southwest of 
Iran, during the past Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 20).
Mohammad-Mehdi Seymarouni said 
that of the mentioned figure, 19,000 
tons were farmed shrimps, and 6,000 
tons were the other types of fisheries.
He said that European Union coun-
tries, Russia, China, Persian Gulf lit-
toral states, Malaysia, Turkey, Taiwan, 
Armenia, Belarus, Bangladesh, Hong 
Kong, Azerbaijan, Thailand, and South 
Korea were the destinations of the 
province’s fishery exports.
Bushehr province is the top producer 
of farmed shrimps in the country, the 
official underscored.
As stated by an official with Iran Fish-
eries Organization (IFO), production of 
714,000 tons of fishery has been tar-

geted for the current Iranian calendar 
year.
Morteza Afrasiabi, the acting head of 
the IFO’s fishery development depart-
ment, said that of the mentioned fig-
ure, 277,000 tons will be fishes bred in 
cages and 70,000 tons will be shrimps.
Achieving the targeted 714,000 tons of 
fishery requires infrastructure as well 
as credits and banking facilities, the 
official added.
Fishery production has increased no-
ticeably in Iran in recent years.
Enjoying high quality, Iran’s fishery 
products were sold easily in the export 
markets, and also some new export 
destinations welcomed these products 
in the past three years; as new markets 
including China, South Korea, and the 
Eurasian Union nations opened up for 
Iranian fishery products.

President calls for 
reinforcing ties 
with D8- countries

 Iranian President Ebrahim Raisi has emphasized that the 
D-8 Organization for Economic Cooperation (D-8) has 
great potential to expand trade and transit commodities, 
which have been overlooked.
Raisi made the remarks in a meeting on Monday with D-8 
Secretary-General Isiaka Abdulqadir Imam, who is visit-
ing Tehran. Raisi went on to say that Iran is ready to share 
its technological knowhow with D-8 member states, 
citing Iran’s scientific progresses by knowledge-based 

companies. Recognizing the importance of increasing 
trade exchanges among D-8 countries, President Raisi 
emphasized that members should strive to increase trade 
exchanges among themselves while exercising their ca-
pacities. The president went on to say that the U.S. does 
not want developing countries to grow and likes to see 
them dependent in order to keep its dominance in any 
way possible. Iran, according to Abdulqadir Imam, is an 
active member of the organization, with two prominent 

D-8 institutes located in Tehran and Hamedan.
D-8 includes Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malay-
sia, Nigeria, Pakistan, and Turkey.
Iran’s Deputy Foreign Minister for Economic Diplomacy 
Mehdi Safari also held talks with the D-8 chief on Mon-
day. At the meeting, Safari said multilateral economic 
organizations like D-8 are important for the Islamic Re-
public’s economic diplomacy. Safari also declared Iran’s 
readiness to achieve the common goals of the group.

Bushehr province’s monthly 
fishery export stands at over 10,000 tons
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کارشناس مسئولیت اجتماعی در حوزه 
مصرف انرژی گفت: باید مسئولیت 
اجتماعی در حوزه مصرف آب جدی 
گرفته شود چرا که کشور در معرض 
خشکسالی است و همه شهروندان در 

این زمینه مسئولیت دارند.
فریبا امیری در گفت وگو با خبرنگار 
ایراسین با اشاره به شرایط فعلی 
کشور ایران در زمینه خشکسالی 
اظهار داشت: متاسفانه دوره طوالنی 
مدت خشکسالی را در کشور شاهد 
هستیم و از این رو اثرات سوء ناشی 
از آن همه شهروندان، صنایع، بخش 

کشاورزی و ... را تهدید خواهد کرد.
وی با بیان اینکه پدیده هایی مانند 
غبار  و  گرد  خیزش  فرونشست، 
کاهش کیفیت آب و شیوع برخی از 
بیماری ها ناشی از خشکسالی است، 
ابراز داشت: طبق جدیدترین برآورد 
موسسه منابع جهان در »اطلس 
خطرات آبی«، ایران در رده چهارم 
بعد از قطر، اسرائیل و لبنان در نزدیک 
شدن به »روز آخر« یعنی روزی که 
منابع آبی در آن ممکن است به پایان 

برسد، قرار دارد.
این کارشناس مسئولیت اجتماعی در 
حوزه مصرف انرژی با اشاره به اینکه 
در شرایط فعلی که مدیریت آب ها 
در سطح کشور درگیر و دار شرایط 

بارشی و همچنین منابع آبی است، 
اضافه کرد: از این رو ممکن است 
برخی از تصمیمات اجرایی نشود و در 
نهایت نارضایتی اجتماعی را به دنبال 

داشته باشد.
• پیشینه ایرانیان در زمینه 
مدیریت آب ها بسیار قوی 

است
وی با بیان اینکه پیشینه ایرانیان 
در زمینه مدیریت آب ها بسیار قوی 
است به گونه ای که از روش های 
بکار گرفته شده به عنوان مباحث 
آموزشی در دانشگاه های بزرگ جهان 
استفاده می شود، تصریح کرد: بر این 
اساس نوآوری در زمینه مدیریت 
آب ها می تواند به کاهش چالش های 
ناشی از کم آبی کمک قابل توجهی 

داشته باشد.
امیری با بیان اینکه ضروری است 
روش های درست استفاده از آب از 
دوارن کودکی آموزش داده شود، 
ابراز داشت: البته باید توجه داشت که 
تاکنون آموزش هایی وجود داشته اما 
یا عاری از جذابیت بوده و یا خالقیتی 
مطابق با نیاز روز در این زمینه بکار 

گرفته نشده است.
• مسئولیت اجتماعی در برابر 
تک  تک  شامل  آبی  منابع 

اعضای جامعه می شود

وی با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی 
در برابر منابع آبی شامل تک تک 
ادامه  می شود،  جامعه  اعضای 
داد: مردم جامعه هنوز نسبت به 
ارزش های این منبع طبیعی ارزشمند 
ناآگاه هستند. در شرایطی کنونی 
مردم ایران یکی از کشورهایی هستند 
که بیشترین مصرف آب را دارند و 
مصرف سرانه آب آنها نسبت به 

کشورهای دیگر باالتر است.
این کارشناس مسئولیت اجتماعی در 
حوزه مصرف انرژی در زمینه محیط 

زیست با بیان اینکه مردم ایران در 
برابر پدیده خشکسالی آسیب پذیر 
شده اند، افزود: این پدیده این روزها 
ادامه زندگی در ایران را تهدید می کند 

و نبایداین پدیده را نادیده بگیریم.
• سیاست های مصرف بهینه 
آب توسط همه افراد جامعه 

اجرایی شود
وی با بیان اینکه باید سیاست های 
مصرف بهینه آب توسط همه افراد 
جامعه اجرایی شود، گفت: البته نباید 
برای همه نقاط از نسخه واحد استفاده 

کرد بلکه مسئوالن می توانند در قالب 
سیاست های منطقه ای در این زمینه 

برنامه ریزی کنند.
امیری با تاکید بر لزوم توجه همه 
مسئولیت های  به  شهروندان 
اجتماعی شان در حوزه آب اضافه 
کرد: نمی توان با قوانین سخت گیرانه 
اسرافی که در زمینه منابع آب صورت 
می گیرد را از بین برد بلکه باید مردم 
نسبت به دانش آب آگاه شوند و 
باور داشته باشند که مساله آب با 

سرنوشت آنها گره خورده است.
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مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: یکی 
از طرح های در دستور کار این منطقه، اجرای 
طرح عملیات زیباسازی و روان سازی پیرامون 
مساجد است. سیدسلمان قاضی عسگر در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: زیباسازی 
اطراف مساجد شامل دیوارنگاره، نورپردازی 
ویژه، ساماندهی ورودی مساجد، ایجاد جذابیت، 
احداث محوطه و پاتوق می تواند فضای معنوی 
خوبی را برای افراد ایجاد کند. وی تصریح کرد: 
هدف از این پروژه، متمایز جلوه دادن مساجد از 
سایر ساختمان ها از جمله تجاری و مسکونی 
است تا شهروندان فارغ از دغدغه های روزمره 
و با آرامش خاطر بتوانند با خداوند راز و نیاز کنند. 
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با بیان اینکه 

مساجد به عنوان خانه خدا، از شأن و منزلت 
باالیی برخوردار است، افزود: با برنامه ریزی های 
انجام شده این پروژه در شش ماهه دوم سال و 
با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد ریال به مدت دو 
ماه اجرا می شود. وی اضافه کرد: در ابتدای این 
عملیات زیباسازی ورودی مسجد امام سجاد )ع( 
واقع در خیابان آتشگاه، مسجد امام علی )ع( واقع 
در خیابان قدس و مسجد حبیب ابن مظاهر واقع در 
خیابان کهندژ به منظور زیباسازی و روان سازی 
عبور و مرور پیرامون مساجد در دستور کار قرار 
گرفته است. قاضی عسگر اظهار کرد: امیدوارم 
با انجام اقداماتی مؤثر و کارآمد در فواصل زمانی 
معین زمینه رضایتمندی هر چه بیشتر شهروندان 

منطقه ۹ فراهم شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
گفت: نمایشگاه »بازار گیاهان دارویی« که برای 
نخستین بار در اصفهان برگزار شده است، با 

استقبال کم نظیر شهروندان روبه رو شد.
امیرحسین ماه آورپور در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، اظهار کرد: با توجه به برگزاری نمایشگاه 
بازار گیاهان دارویی که با همکاری اداره سالمت 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و منطقه 
چهار شهرداری اصفهان از سوم تا دهم تیرماه در 
محل باغ غدیر اصفهان دایر شده است، استقبال 
بسیار خوب شهروندان را از این نمایشگاه شاهد 

بوده ایم.
وی ادامه داد: این نمایشگاه با هدف ارتقای سطح 

سالمتی شهروندان و آشنایی هر چه بیشتر آنها با 
خواص گیاهان دارویی برگزار شده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
خاطر نشان کرد: در نمایشگاه بازار گیاهان 
دارویی واقع در باغ غدیر ۲۰ غرفه دایر شده است 
و گیاهان دارویی با قیمت های بسیار مناسب به 

بازدیدکنندگان عرضه می شود.
وی ادامه داد: در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، با 
همکاری اداره سالمت سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان غرفه های سالمت 
جهت پایش سالمت شهروندان دایر می شود و 
کارشناسان تغذیه نیز برای ارائه خدمات مشاوره 

سالمت حضور خواهند داشت.

مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان 
اصفهان گفـت: ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه شـهرک های 
صنعتـی اسـتان بـرای احـداث و نگهـداری تصفیـه 

خانه هـای فاضـالب و شـبکه ها هزینـه می شـود.
 رسـول سـواری روز دوشـنبه در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنـا اظهـار داشـت: این اسـتان رتبـه اول کشـور را 
درزمینـه احـداث تصفیه خانه ها در بین شـهرک های 
صنعتـی کشـور دارد و اسـتان های دیگر بـا اختالف 

در رده هـای بعدی قـرار دارند.
وی خاطرنشـان کـرد: احـداث تصفیه خانه هـای 
شـهری و صنعتی در کشـور ما تجربه جدیدی اسـت 

کـه نیازمند توسـعه اسـت.
سـواری با اشـاره بـه اینکـه فعالیت هـای عملیاتی و 

تئوریـک شـهرک های صنعتـی در اصفهـان در این 
زمینـه بیشـتر از اسـتان های دیگر اسـت بیـان کرد: 
خروجـی این حجـم از فعالیت و تجربـه می تواند یک 

فعالیـت دانش بنیـان تبدیل شـود.
زیرسـاخت های  ایجـاد  کـرد:  اضافـه  وی 
سـخت افزاری در شـهرک های صنعتـی ازجملـه 
ایجـاد زیرسـاخت های آب، بـرق و گاز از اهمیـت 
ویـژه ای برخوردار اسـت و بدین سـبب ۶۶ شـاخص 
ازنظـر زیرسـاخت های نرم افـزاری در حـوزه صنایع 
کوچـک وجـود دارد کـه حمایت هـای نرم افـزاری از 

واحدهـای صنعتـی انجـام می شـود.
وی اظهـار داشـت: هزینـه چندانـی درزمینـه 
نرم افـزاری در شـهرک های صنعتی انجام نمی شـود 

و حـدود چهارتـا پنـج درصـد بودجـه این شـرکت را 
دربرمـی گیـرد.

سـواری گفـت: ۹۵ درصـد هزینه هـا در شـرکت 
شـهرک های صنعتی اسـتان اصفهان سـخت افزاری 
اسـت و با توجه به پیچیدگی موضوعـات و تخصصی 

بودن ایـن حـوزه بـرای مـا دارای اهمیت اسـت.
وی تصفیه خانه هـا را به عنـوان یکـی از گزینه هـای 
اصلـی در ایجـاد شـهرک های صنعتـی دانسـت و 
گفـت: امـروز بـا توجـه بـه بحـران آب در کشـور و 
به ویـژه در ایـن اسـتان، ایجـاد تصفیه خانه هـا و 
اسـتحصال آب جذابیـت جدیـد و بیشـتری پیداکرده 
و در صـورت راه انـدازی تصفیه خانه هـای تکمیلـی، 
توجـه شـرکت های خدماتـی بـه آن هـا معطـوف 

. د می شـو
وی بابیـان اینکـه تصفیه خانه هـا در اولویـت اول مـا 
قـرار دارد اضافـه کـرد: تصفیه خانه هـای تکمیلـی 
بـرای شـرکت شـهرک های صنعتـی ازنظـر فنـی و 
اقتصـادی توجیـه دارد و به طورقطـع شـرکت های 
خدماتـی هـم در این حـوزه ورود پیـدا خواهنـد کرد.

بـه گـزارش ایرنـا، ۸۰ شـهرک صنعتـی ُمصـوب در 
اسـتان اصفهـان وجـود دارد کـه از ایـن تعـداد ۷۵ 
شـهرک صنعتـی عملیاتی شـده و در حـال واگذاری 
اسـت، همچنین ۵۰ درصد از شـهرک های استان به 
ظرفیـت نهایـی خـود رسـیده اند. بیـش از ۱۴۰ هزار 
نفـر در شـهرک ها و نواحی صنعتـی ُمصـوب و فعال 

این اسـتان مشـغول کار هسـتند.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان:

 توجه به زیباسازی پیرامون مساجد
شهرداری منطقه ۹

مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

استقبال کم نظیر اصفهانی ها از نخستین نمایشگاه 
بازار گیاهان دارویی شهرداری منطقه ۹

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان خبر داد:

هزینه کرد ۸۰ درصدی بودجه شهرک برای احداث تصفیه خانه

کارشناس مسئولیت اجتماعی در حوزه مصرف انرژی:

مسئولیت اجتماعی شهروندان در حوزه مصرف آب جدی گرفته شود

ولی اهلل نصر، افـزود: کمبود نیروی انسـانی بخصوص در حـوزه اورژانس 
اجتماعـی، مرکـز شـیرخوارگاه و حمـل و نقـل از دیگـر کمبودهـای 
بهزیسـتی اسـتان اسـت کـه در مسـیر خدمت رسـانی ایـن اداره کل اثر 

می گـذارد.
وی با اشـاره بـه ماموریت های سـازمان بهزیسـتی در حـوزه اجتماعی و 
پیشـگیری از آسـیب های این حوزه اظهار داشـت: تخصیص اعتبار الزم 
در جهت توسـعه و تقویـت برنامه اورژانـس اجتماعی و فعال سـازی این 

عرصه خدمت رسـانی، ضروریسـت.
به گفتـه نصـر، همـه شهرسـتان های اسـتان دارای خـودروی اورژانس 
اجتماعـی نیسـتند و تبدیـل وضعیـت نیروهای خریـد خدمت شـاغل در 
مراکـز اورژانـس اجتماعـی با هـدف ایجـاد انگیـزه بـرای کارشناسـان 

شـاغل در ایـن واحـد، مـورد ُمطالبه ماسـت.
مدیرکل بهزیسـتی اصفهـان بیان کـرد: نبـود زمیـن ارزان یـا رایگان و 
تسـهیالت طرح مسـکن به منظور احداث خانـه بـرای مددجویان تحت 
پوشـش و کمبـود حمایـت مالـی دولـت در تأمیـن معیشـت مددجویان، 
مسـیر خدمـت رسـانی بـه افـراد تحـت پوشـش را دچـار مشـکل کرده 

اسـت.
نصـر بـا تسـهیل در اجـرای قوانیـن مالیاتـی بـرای جلـب مشـارکت 
شـرکت های صنعتی و اقتصادی، اختصاص سـرانه کمک بـه مددجویان 
از محـل سـود شـرکت های بـزرگ دولتـی و نیمـه دولتـی و بخش های 
حاکمیتـی را در جهـت تأمین اعتبـارات پایدار برای بهزیسـتی پیشـنهاد 
داد و گفـت: افزایش اعتبـار تسـهیالت خوداشـتغالی و کارفرمایی از یک 
میلیارد به سـه میلیارد ریال و افزایـش تخصیص اعتبـارات بیمه خویش 
فرمایـی، بیمـه کارفرمایـی و ارتقـاء کارایی معلـوالن در رفع مشـکالت 

مددجویـان ایـن سـازمان نقش بسـزایی دارد.
وی همچنین بـا تاکید بر ضرورت افزایش سـهیمه بیمه زنان سرپرسـت 
خانوار اظهار داشـت: میزان سـود بازپرداخت تسـهیالت بانک کشاورزی 

برای این گـروه از افـراد جامعه زیاد و خـارج از توان آنان اسـت.
نصر، گسـترش مراکـز شـبانه روزی یارانـه ای را ضـروری اعـالم کرد و 
افزود: اعتبار خرید وسـایل کمـک توانبخشـی و هزینه درمـان معلوالن 

در اسـتان اصفهان پاسـخگو نیست.
مدیـرکل بهزیسـتی اصفهـان بـا اشـاره بـه گسـترش آسـیب های 
اجتماعی در جامعه و ضرورت پیشـگیری خاطرنشـان کـرد: ایجاد مراکز 
توانمندسـازی و جامعـه پذیری زنـان و مردان در حـال بهبـود از اعتیاد و 
مراکز مـاده ۱۶ اصفهـان و کاشـان، توزیع بودجـه در اجـرای طرح های 
پیشـگیری از پدیده های شـوم اجتماعی مثـل طالق، خودکشـی، اعتیاد 
بـه مـواد مخـدر و دیگـر ناهنجاری هـای اجتماعـی در ایـن حـوزه نیـز 

ضـرورت دارد.
نصـر همچنین تاکید کـرد: خطر فرونشسـت زمیـن در اسـتان اصفهان، 
سـاختمان های ایـن اداره کل را تهدیـد می کند کـه نیاز به مقاوم سـازی 
دارد امـا کمبـود اعتبـارات نه تنهـا در ایـن حـوزه کارسـاز نیسـت بلکـه 
موجب نیمه تمـام مانـدن پروژه های اداری سـازمان بهزیسـتی اصفهان 

شـده است.
حدود ۱۰۸ هزار معلول زیر پوشش بهزیستی استان اصفهان هستند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: فراگیری 
خدمات اورژانس اجتماعی در سراسر استان نیازمند 
اعتبارات ملی برای خرید خودرو، تأمین مکان و جذب 

نیروست.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

فراگیری خدمات اورژانس اجتماعی 
نیازمند اعتبارات ملی است

خبر ویژه معاون عملیـات هوانوردی فـرودگاه 
بین المللـی شـهید بهشـتی اصفهان 
گفـت: هـر هفتـه بطـور میانگین ۱۳ 
پـرواز بـا حـدود ۲ هـزار مسـافر از 
اصفهـان به شـهر نجف عـراق انجام 
می شـود. علـی مصطفـوی، فـزود: 
در هفتـه بـه همیـن تعـداد نیز پـرواز 
بازگشـت از شـهر نجف بـه اصفهان 

انجـام می شـود.
وی بـا پیـش بینـی افزایـش شـمار 
مسـافران در ایـام اربعیـن امسـال 
نسـبت بـه سـال گذشـته افـزود: 
فـرودگاه اصفهـان بـا توجـه بـه 
ظرفیـت مناسـبی کـه در ایـن زمینه 
دارد، از آمادگـی الزم بـرای اعـزام 
زائران بـه عتبـات عالیـات برخـودار 

سـت. ا
وی بـا بیـان اینکـه محدودیتـی 
از نظـر ترمینـال و عوامـل پـروازی 
ئـران بـه عـراق  بـرای اعـزام زا
نداریـم، خاطرنشـان کـرد: بمنظـور 
ارائـه خدمـات هرچـه بهتر و بیشـتر 
ئـران در سـفر بـه عتبـات  بـه زا
عالیـات بایـد از طریـق شـرکت های 

هواپیمایـی اقـدام شـود.
وی ادامـه داد: اگـر اسـتقبال مـردم 
از سـفرهای هوایـی بـرای اعـزام به 
عتبـات عالیـات زیـاد باشـد و باعـث 
افزایـش پروازهـا شـود، مـا از نظـر 
زیرسـاخت در فـرودگاه بین المللـی 

اصفهـان هیـچ مشـکلی نداریـم.
مصطفـوی بـا بیان اینکـه در سـال 
۹۸ حـدود ۱۰ هـزار زائـر از فـرودگاه 
اصفهـان بـه عـراق سـفر کردنـد، 
۲۹ شـهریور تـا نهـم  افـزود: از 
مهـر سـال گذشـته نیـز ۱۹ پـرواز از 
اصفهـان بـه سـمت نجـف و بغـداد 
انجـام و سـه هـزار و ۲۰۶ زائـر اعزام 
شـدند امـا بیشـتر آنهـا از طریـق 
مرزهـای زمینی به کشـور بازگشـتند 
و حـدود ۵۰۲ نفـر با پـرواز به کشـور 

مراجعـت کردنـد.
معاون عملیـات هوانوردی فـرودگاه 
شـهید بهشـتی اصفهان گفت: از ۱۵ 
اسـفند سـال گذشـته تا ۱۵ فروردین 
امسـال و همزمـان بـا تعطیـالت 
نـوروز، ۶۹ پـرواز در مسـیر بغـداد 
و نجـف بـا ۱۴ هـزار و ۸۵۸ مسـافر 
داشـتیم که تقریبـًا همه آنها بـا پرواز 
بـه کشـور بازگشـتند. وی همچنیـن 
با اشـاره به اینکـه پروازهـای حجاج 
مراسـم حج تمتع در سـال جـاری نیز 
بخوبی انجـام شـد، افـزود: ۱۸ پرواز 
بـرای اعـزام حجـاج از اصفهـان بـه 
عربسـتان در نظـر گرفته شـد و چهار 
هـزار و ۳۷۶ زائـر از اصفهـان بعنوان 
سـومین اسـتان در تعـداد مسـافران 
حج، اعزام شـدند که برای بازگشـت 
آنهـا بـه کشـور از طریـق سـفرهای 

هوایـی آمادگـی کامـل داریم.
فـرودگاه  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
بین المللـی شـهید بهشـتی در شـرق 
اصفهـان دارای ۲ باند به طـول چهار 
هـزار و ۳۹۷ متـر و عـرض ۴۵ متر با 
۱۰ جایـگاه پذیرش انـواع هواپیمای 
مسـافربری و ترمینـال پروازهـای 

داخلـی و خارجـی اسـت.

۱۳ پرواز در هفته از اصفهان به 
 شهر نجف عراق
انجام می شود

معاون عملیات هوانوردی فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان:

 خبر روز
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 مریم یـادگاری  رئیـس هیـات مدیـره و مدیرعامل شـرکت مدیریت 
تولید بـرق اصفهان خبـر داد که طی درخرداد ماه سـال جـاری تولید بیش 

از ۳۳۹ میلیـون کیلووات بـرق در نیروگاه اصفهـان تحقق یافت.
نیروگاه حرارتی اصفهان طی سه ماه اول سال جاری بیش از ۳۳۹ میلیون 
کیلووات، انرژی الکتریکی تولید و به شبکه سراسری برق کشور منتقل 

کرده است.
عباس کریمی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق 

اصفهان با اعالم این خبر افزود: واحدهای بخاری مولد برق نیروگاه اصفهان 
تا پایان خرداد ماه سال جاری، ۳۳۹ میلیون و ۹۰۵ هزار کیلووات ساعت، برق 

خالص تولیدی را به شبکه سراسری برق کشور تحویل داده است.
کریمی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر تمام واحدهای بخاری این 
نیروگاه در مدار تولید می باشد و در صورت تأمین آب مورد نیاز، این نیروگاه 

می تواند با ظرفیت کامل برق را به شبکه سراسری تحویل کنند.
وی در پایان گفت: سهم این نیروگاه با ۵ واحد بخاری در استان اصفهان، 

۱۱ درصد است که در صورت رفع محدودیت تا ۱۵ درصد افزایش پیدا 
خواهد کرد.

گفتنی است نیروگاه اصفهان دارای پنج واحد بخاری مولد برق با ظرفیتهای 
متنوع و مجموع توان اسمی تولید ۸۳۵ مگاوات برق است که در صورت 
تأمین آب و سوخت مورد نیاز، قادر به تولید مقدار معادل برق مورد نیاز 
کالنشهر اصفهان در اکثر فصول سال و تحویل به شبکه سراسری برق 

کشور خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان از تولید بیش از 33۹ میلیون 

کیلووات برق در یک ماه خبر داد:

 خرداد پرکار تولید برق
در اصفهان

 دومیـن محمولـه فلومترهـای بازرسـی شـده و آمـاده تحویل به 
تعداد ۲۸ دسـتگاه مربـوط به پـروژه خریـد ۱۱۸ دسـتگاه فلومتر 
آلتراسـونیک شـرکت ملـی گاز ایـران، در محـل کارخانـه تأمین 
کننده بـه صـورت میدانـی مـورد بررسـی و ارزیابی قـرار گرفت.

ابوالقاسـم عسـکری، سرپرسـت این شـرکت به همـراه تعدادی 
از مدیـران شـرکت ملـی گاز ایران، بـه منظـور بررسـی جزییات 
و اطـالع از رونـد پیشـرفت پـروژه خریـد نیابتـی ۱۱۸ دسـتگاه 
فلومتـر آلتراسـونیک شـرکت ملـی گاز ایـران از بخش هـای 
مختلـف کارخانـه تأمیـن کننـده ایـن دسـتگاه ها، شـامل اولین 
 SICK فلومترهای برنـد )FAT( مرکـز کالیبراسـیون کارخانـه ای
در کشـور، خط مونتـاژ الکتروکابینـت فلومترهای آلتراسـونیک، 
مرکـز کالیبراسـیون اتمسـفریک کنتورهـای توربینـی آن بازدید 

بـه عمـل آوردند.

عسـکری، در این خصوص، افزود: با توجه به تحویل ۵۰ دسـتگاه 
فلومتـر از مجمـوع ۱۱۸ دسـتگاه خریـد نیابتـی، مطابـق برنامـه 
زمانبندی، این شـرکت نسـبت تحویل بـه موقع تعـداد باقیمانده و 
۳۰ دسـتگاه فلومتر دیگر تا پایان سـال جـاری اقـدام خواهد کرد.

وی، ضمـن حمایـت همـه جانبـه از حضـور شـرکت های دانش 
بنیان در عرصه خدمـت به صنعت نفـت و گاز کشـور از همکاری 
و پیگیـری شـرکت تأمیـن کننـده ۱۱۸ دسـتگاه فلومترهـای 
آلتراسـونیک که در تهیه و تأمیـن این کاالی اسـتراتژیک و مهم 
با توجه بـه وجود مالحظـات متعدد طی سـال های اخیـر از جمله 
بحـران ارزی، پاندومـی کرونـا و شـرایط تحریـم کشـور تشـکر 
نمـوده و از اینکه اخیراً تعـدادی از فلومترهای این قـرارداد با توجه 
بـه کالس دقـت بسـیار بـاال در مبـادی بیـن المللـی و صادراتی 
گاز کشـور مـورد اسـتفاده بهـره بـرداری قـرار گرفته اسـت ابراز 

خرسـندی نمود.
سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، ضمـن قدردانـی از 
تالش ها و زحمات اعضای کارگروه تخصصـی خرید فلومترهای 
آلتراسـونیک مدیریـت گازرسـانی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه 
حساسـیت و اهمیت کاالی موضوع قرارداد، دقـت نظر و مطابقت 
تجهیز با اسـتانداردهای بیـن المللـی و IGS در محموله های آتی 

نیز بـه ماننـد گذشـته در دسـتور کاراین کارگـروه قـرار گیرد.
شـایان ذکـر اسـت، اولیـن مرکـز کالیبراسـیون کارخانـه ای 
فلومترهای برنـد SICK بـا پیگیری شـرکت گاز اسـتان اصفهان 
ودر قالـب تعهـدات تأمین کننـده کاال در محـل کارخانـه واقع در 
شـهرک صنعتی سـاوه افتتاح و مقرر گردیـد پس از تأییـد نهایی 
مدیریـت پژوهـش و فنـاوری ملـی گاز، مورد بهـره بـرداری قرار 

گیـرد.

با هدف حمایت و توانمند سازی شرکت های دانش بنیان انجام گرفت؛

تأمین فلومترهای آلتراسونیک شرکت ملی گاز ایران توسط شرکت های دانش بنیان



جهـــــــان
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 مریم محسـنی  رئیـس پارلمـان شـهری به ضـرورت 
پیگیـری مشـکالت حـوزه اتوبـوس و متـرو در قـرارگاه 
حمل ونقل و ترافیک تأکیـد کرد. چندی پیـش ارائه گزارش 
عملکـرد قـرارگاه حمل ونقـل و ترافیـک مهم ترین دسـتور 
جلسـه شـورای شـهر تهران بود که رئیس پارلمان شـهری 
بـه ضـرورت ایـن اقـدام اشـاره کـرد و گفـت: حمل ونقـل 
عمومـی، موضـوع مهـم کنونـی شـهر تهـران اسـت کـه 
شـهردار پایتخت بـرای سـاماندهی بـه وضعیت نابسـامان 
کنونـی، قـرارگاه حمل ونقـل راه انـدازی کـرده، امـا هنـوز 
اتفاق خاصـی در زمینه حمل ونقل و ترافیک رخ نداده اسـت. 
مهدی چمـران با بیـان اینکه دولت و شـهرداری بایـد برای 
رفع مشـکالت حمل ونقل، کمک کنند، افزود: نتایج قرارگاه 
حمل ونقـل باید ملمـوس باشـد و بایـد بدانیم چـه اقداماتی 
انجام شـده و بـرای رفع مشـکالت ایـن حـوزه چه کارهایی 
می توان انجام داد. سـیدمجتبی شـفیعی، معاون حمل ونقل 
و ترافیک شـهردار تهران هم در جریـان ارائه گـزارش ورود 
50 دسـتگاه اتوبـوس کارکـرده اروپایـی بنـز و سـوالریس 
دوطبقه، تک کابین و دوکابین را رسـانه ای کـرد و گفت: این 
اتوبوس ها منطبق با اسـتانداردهای زیسـت محیطی کشـور 
هسـتند و پس از تعمیـرات اولیه و دریافـت مجـوز از دولت، 
شـماره گذاری شـده و وارد چرخه خدمت رسـانی می شـوند.

معـاون حمل ونقـل و ترافیـک شـهردار تهـران بـه رویکرد 
مهـم شـهرداری تهـران در قـرارگاه حمل ونقـل و ترافیک 
اشـاره کـرد و افـزود: راهبـرد توسـعه حمل ونقـل عمومی، 
توسـعه حمل ونقـل پـاک و مدیریـت تقاضـا، 3 رویکـرد 
مهـم شـهرداری تهـران اسـت کـه توجـه بـه آنهـا سـبب 
کاهـش 15 درصـد ترافیـک پایتخـت خواهد شـد. به گفته 
سیدمجتبی شفیعی فراهم کردن تجهیزات متحرک، توسعه 
خطوط مترو، نوسـازی خطوط اتوبوسـرانی و مترو، نوسازی 
سـخت افزاری و بهبود نرم افزاری، برقی سـازی حمل ونقل و 
توسعه دوچرخه و اسـکوترهای برقی، برنامه های شهرداری 
تهـران هسـتند کـه بایـد پیگیـری شـوند. بهره بـرداری از 

ایسـتگاه 17 شـهریور، افتتـاح ورودی ایسـتگاه های متـرو، 
تعمیرات اساسـی قطارها، نوسـازی 920 دسـتگاه تاکسـی 
و ... برخـی از اقدامات انجام شـده در ماه های نخسـت سـال 

هسـتند.
معـاون حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری تهـران در ادامـه 
بـه برنامه هـای پیش بینی شـده کـه تا پایـان سـال محقق 
می شـوند، اشـاره کـرد و بـا بیـان اینکـه توسـعه اتوبـوس 
اولویـت قـرارگاه حمل ونقل و ترافیک اسـت، گفـت: وزارت 
کشـور 1200 دسـتگاه اتوبـوس بـرای تهـران پیش بینـی 
کرده اسـت کـه بـا پیگیری هـای انجام شـده تا پایان سـال 
500 دسـتگاه تحویل داده می شـود. به گفته او اورهال 1400 
دسـتگاه اتوبوس هم در دسـتور کار شـهرداری تهران است 
کـه بـا ورود بـه نـاوگان اتوبوسـرانی قطعاً تـا 5 سـال بدون 
عیب ونقـص می توانند خدمـات ارائـه دهند. شـفیعی تأکید 
کـرد کـه اورهـال اتوبوس هـا در بخـش خصوصی شـروع 
شـده و تا پایان سـال ایـن کار در بخش خصوصـی و ملکی 
شـهرداری به اتمام می رسـد. آنطور که معـاون حمل ونقل و 
ترافیک شـهردار تهران گفته ورود 50 دستگاه اتوبوس برقی 

تا پایان شـهریور، افتتاح پایانه اکباتان به عنـوان بزرگ ترین 
فضـای زیرزمینـی خاورمیانه، افتتـاح 6 ایسـتگاه در خطوط 

متـرو و... مـواردی هسـتند که امسـال محقق می شـوند.
پس از اتمـام گزارش قـرارگاه حمل ونقـل و ترافیک، مهدی 
چمران بـا بیـان اینکـه مدیریـت جدید اگـر مثـل مدیریت 
قبلـی کار کند بـه جایی نمی رسـیم، گفـت: گلوگاه مـا مترو 
و اتوبـوس اسـت و اگر مشـکالت این حـوزه حل شـود، من 
دست وپای شـما را می بوسـم. به هرحال باید مشخص شود 
در ایـن دوره چقـدر قطعـات اضافه شـده و وضعیـت کنونی 
چگونه اسـت؟ جعفر شـربیانی هـم تأکیـد کرد کـه فعالیت 
قرارگاه باید به صورت عملیاتی باشـد و مردم، شـهد شـیرین 
خروجی قرارگاه ها را بچشـند. مهدی اقراریان افـزود: پول و 
زور شـهرداری تهـران به تنهایی حالل مشـکالت نیسـت. 
چرا کـه اداره پایتخت یک کشـور الزاماتی دارد و بایـد با ارائه 
قانون جامع مدیریت پایتخت این الزامات رفع شـود. مهدی 
پیرهادی به برش فصلی برنامه سـاالنه اشـاره کـرد و گفت: 
باید اعضـای شـورا بداننـد کـه در هر فصـل قرار اسـت چه 
اقدامات ترافیکـی انجام شـود و چه برنامه هایـی پیش بینی 

شده است. سـیدجعفر تشکری هاشـمی با بیان اینکه اگر کار 
به درسـتی و اصولی انجام شـود نیاز بـه خواهـش و التماس 
نیسـت و مـردم از دغدغه منـدی نجـات می باینـد، گفـت: 
»گـزارش ارائـه شـده از واقعیـت فاصلـه داشـت و می توان 
به صراحت مطـرح کرد در هیچ بخشـی تزریق بودجـه و کار 
عملیاتی انجام نشـده اسـت. سـیدمحمد آقامیری هم تأکید 
کرد: دوره 12 سـاله طالیـی و جهادی باید الگـوی مدیریت 
شـهری تهران باشـد تا وضعیت حمل ونقل عمومـی بهبود 
یافته و مشـکالت آن رفع شـود و اگـر این الگو و شـاخص را 
درنظر بگیریـم می توان 2 هـزار دسـتگاه اتوبـوس در مدت 
4 سـال اضافـه کـرد. نرگس سـلیمانی نیـز به جـام جهانی 
قطر اشـاره کـرد و گفـت: براسـاس تفاهمنامـه، تعـدادی از 
رانندگان اتوبـوس برای خدمت رسـانی به قطر اعزام شـوند 
و خودروهـای مـازاد از طریـق تهاتـر وارد شـوند تا بخشـی 
از مشـکالت را حـل کنـد. در نهایـت حبیـب کاشـانی هـم 
گفت که ارتباط بیـن شـورا و معاونت حمل ونقـل و ترافیک 
ضعیف اسـت و باید این تعامل بیشـتر شـود تا بدانیم چگونه 

می تـوان در این حـوزه کمـک کرد.
نایب رئیس شـورای شـهر تهـران در جمـع خبرنـگاران، 
مطالـب مطـرح شـده در جلسـه را جمع بنـدی کـرد و 
گفـت: بیشـترین منابـع سـال 1401 شـهرداری تهـران 
بـه حمل ونقـل اختصاص یافتـه، امـا با تمـام این مـوارد، 
نمی تـوان بـدون همـکاری دولـت بـه نقطـه قابل قبولی 
رسـید؛ بنابراین تقاضا داریـم رئیس جمهـور در این زمینه 
ورود کند تـا بتوانیم گام های جـدی برداریـم و از وضعیت 
موجـود بـه موقعیـت مطلـوب برسـیم. پرویز سـروری با 
بیان اینکـه گـزارش ارائه شـده نشـان می دهـد وضعیت 
حمل ونقـل در دوره گذشـته به انـدازه زیـادی افـت کرده 
اسـت، تأکید کـرد: هم اکنـون با وجـود کمکی کـه دولت 
بـرای توسـعه حمل ونقـل تهـران می توانـد انجـام دهد، 
بـاز هم بـا مشـکالت جـدی در ایـن حـوزه و رسـیدن به 

سـرانه های مطلـوب روبه رو هسـتیم.

مدیریت شهری پایتخت پیگیراتوبوس های اروپایی در تهران است:

دوطبقههادرپایتختمیرانند

 یلـدا توکلـی   اگـر چـه رسـتم 
قاسـمی وزیـر راه و شهرسـازی چند 
روز پیـش اعـالم کـرد کـه قـرارداد 
مسـتاجران بـه طـور خـودکار تمدید 
می شـود و یـک افزایـش 20 تـا 25 
درصـدی بـرای کرایـه سـال جاری 
در نظـر گرفتـه شـود امـا تعـدادی از 
صاحـب خانه هـا از ایـن دسـتور سـر 
بـاز زده و بـا مسـتاجران خـود یـا بـا 
افزایـش بسـیار زیـاد کرایه قـرارداد 
را  عذرشـان  یـا  و  بسـته  جدیـد 
خواسـتند. در ادامـه ایـن مشـکالت 
دامنـه دار مسـکن، دولـت بـرای 
حمایـت از مسـتاجران وام ودیعـه 
مسـکن را تصویـب کـرد کـه بانـک 
مرکزی بخشـنامه مربوط به آن را در 
روز 10 خردادمـاه بـه بانک هـا ابالغ 
نمود امـا با گذشـت بیـش از یک ماه 
از تصویـب افزایـش سـقف ودیعـه 
مسـکن، انتقاداتـی مبنـی بـر اینکـه 
بخشـنامه تسـهیالت ودیعه مسـکن 
بـرای اجرا بـه بانک هـا ابالغ نشـده 

اسـت مطـرح شـد.
• اجـاره نامـه و کـد رهگیری 

الزم
امـا بـا ایـن وجـود اعـالم بانـک 
مرکـزی حاکـی از آن اسـت کـه 
بخشـنامه مربـوط بـه وام ودیعـه 
مسـکن در 10 خـرداد بـه بانک هـا 
ابـالغ شـده اسـت و دسـتورالعمل 
نحـوه معرفـی متقاضیـان از سـوی 
وزارت راه و شهرسـازی بایـد اعـالم 
می شـد کـه ایـن موضـوع بـا حضور 
معاون مسکن و سـاختمان وزارت راه 
و شهرسـازی و مدیـران مربوطـه در 
بانـک مرکـزی نهایـی شـد. ثبت نام 
ودیعـه  وام  دریافـت  متقاضیـان 
مسکن از 12 خرداد در سـامانه جامع 
طرح هـای حمایتـی مسـکن آغـاز 
شـد. افـرادی کـه متقاضـی دریافت 
تسـهیالت ودیعـه اجـاره مسـکن 
هسـتند بایـد دارای اجاره نامـه و کـد 

رهگیـری باشـند.
• بانک ها معطل شیوه نامه

اگـر چـه ایـن بخشـنامه بـه بانک ها 
ابـالغ شـده، امـا معطـل شـیوه نامه 
اجرایی وزارت راه و شهرسـازی است 
کـه ایـن موضـوع بـا حضـور معاون 
مسـکن و سـاختمان وزارت راه و 

شهرسـازی و مدیـران مربوطـه در 
بانـک مرکـزی نهایـی شـد. پـس از 
ارائـه شـیوه نامه مربوطـه از سـوی 
مقـرر  شهرسـازی  و  راه  وزارت 
شـد کـه ایـن شـیوه نامـه نهایـی و 
بـه شـبکه بانکـی ابـالغ شـود و در 
نتیجه پـس از این عملیـات، پرداخت 
تسـهیالت کمـک ودیعه مسـکن به 
زودی عملیاتـی شـود. بـر اسـاس 
مصوبـه شـورای پـول و اعتبـار ایـن 
وام از محل تسـهیالت ماده 4 قانون 
جهـش تولیـد مسـکن بـه منظـور 
حمایت از مسـتاجران در سال جاری 
تـا سـقف 40 هـزار میلیـارد تومـان 
تسـهیالت کمـک ودیعـه مسـکن 
و  راه  وزارت  معرفـی  طریـق  از 
شهرسـازی توسـط بانک های عامل 
پرداخت می شـود. سـقف تسهیالت 
کمـک ودیعه مسـکن در تهران 100 
میلیـون تومـان، مراکز اسـتان ها 70 
میلیـون تومان و سـایر نقاط شـهری 
40 میلیـون تومـان مصـوب شـد. 
نـرخ سـود تسـهیالت 13 درصـد و 
دوره بازپرداخـت پنـج سـاله اسـت. 
اما بـا گذشـت چهـار هفته از دسـتور 

دولـت بر پرداخـت تسـهیالت ودیعه 
مسـکن، بانک هـا می گوینـد هنـوز 
نـد.  بخشـنامه ای دریافـت نکرده ا
بسـیاری از بانک ها در اظهارات خود 
مدعـی شـدند کـه هنـوز بخشـنامه 
جدید برای آنها ارسـال نشـده اسـت 
و عنـوان می کنند کـه حداقـل زمان 
ارسـال بخشـنامه جدید بـه بانک ها 
دو تـا سـه مـاه زمـان نیـاز دارد و بـه 

ایـن زودی ابـالغ نمی شـود.
• اعتبـار الزم بـرای پرداخت 

ریم ندا
البته مسـئوالن تسـهیالتی بانک ها 
نیز اعـالم کردند در صـورت دریافت 
بخشـنامه اعتبار الزم بـرای پرداخت 
ندارنـد و حتـی یکـی از بانک هـا 
اعـالم کـرد کـه در ماه هـای پایانـی 
سـال گذشـته نزدیک بـه 20 تـا 30 
نفـر از افـرادی کـه در صـف دریافت 
تسـهیالت بودنـد از دایـره پرداخـت 
خـارج شـدند، چـون بانـک دیگـر 
اعتبـار الزم بـرای پرداخت نداشـت. 
متصـدی تسـهیالت یکـی از شـعب 
بانـک ملـی گفـت: در ابتـدای سـال 
1401 شـعبه مرکـزی بانـک ملی در 

سـه نامـه به طـور جـد تاکید داشـت 
که امسـال به هیـچ عنـوان پرداخت 
تسـهیالت ودیعـه مسـکن نـدارد. 
سـال گذشـته نیز پرداخت تسهیالت 
برحسـب بخشـنامه بانـک مرکـزی 
انجام می شـد اما در روزهـای پایانی 
سـال در حالـی کـه 20 تـا 30 نفـر از 
متقاضیـان کـه در نوبـت دریافـت 

تسـهیالت بودنـد
مرکـزی  شـعبه  دسـتور  بـه  بنـا 
پرداخـت آنهـا به دلیـل نبـود اعتبـار 
الزم متوقف شـد و اعـالم کردند که

• افـراد بـه بانک هـای دیگـر 
مراجعـه کنند

متصـدی دیگـری نیـز تسـهیالت 
بانـک دیگـری نیـز اعـالم کـرد که 
بخشـنامه اعطای وام ودیعه مسـکن 
ابالغ شـده اما هنـوز جزئیات بیشـتر 
ارائه نشـده اسـت. وی گفت: تا زمان 
دریافـت جزئیـات بیشـترنمی توان 
متقاضـی جدیدی ثبت نام کـرد. بهتر 
اسـت ابتدا به سـایت اعالمی وزارت 
راه مراجعه شـود و بعد از ایـن مرحله 
فـرد می توانـد بانـک مربوطـه که در 
سـایت معرفـی می شـود را انتخـاب 

کنـد. متصـدی یـک بانـک دیگـر 
هـم کـه اصـاًل از اطالعیـه وزارت 
راه و شهرسـازی در سـال جـاری 
بـرای پرداخـت وام ودیعـه مسـکن 
خبرنداشـت. وی گفت: در دوره کرونا 
پرداخـت تسـهیالت ودیعه مسـکن 
در شـعبات بانـک انجـام می شـد اما 
امسـال هیـچ بخشـنامه ای در ایـن 
خصـوص دریافـت نکـرده اسـت. او 
تصریـح کـرد: بعیـد می دانـم بانـک 
در ایـن دوره جـزو بانک هـای عامل 
پرداخت وام ودیعه مسـکن باشـد. در 
ادامـه این گـزارش میدانـی متصدی 
تسـهیالت دهـی بانـک صـادرات 
نیـز گفـت: هنـوز بخشـنامه جدیدی 
درخصـوص پرداخـت تسـهیالت 
ودیعـه مسـکن بـه بانـک ابـالغ 
نشـده اسـت. وی تاکیـد کـرد: 2 تـا 
3 مـاه زمـان زمـان صـرف می شـود 
تـا بخشـنامه پرداخـت تسـهیالت از 
بانـک مرکـزی بـه بانک هـا برسـد. 
بـرای مثـال در پرداخـت تسـهیالت 
فرزنـدآوری نیـز پـس از دسـتور 
رییس جمهـور بخشـنامه ایـن وام به 

بانـک مربوطـه رسـید.

چهار شنبه 8 تیر 1401  | شمـاره 1090

 فرهاد کلهـر  کاربـران سوپراپلیکیشـن ایرانسـل من، بـا اسـتفاده از خدمات 
موجـود در بخـش »سـرویس های طالیـی« ایـن اپلیکیشـن، در قرعه کشـی 
30 ربـع سـکه بهـار آزادی شـرکت می کننـد. شـرکت کنندگان در جشـنواره 
»سـکه باروِن سوپراپلیکیشـن ایرانسـل من«، بـه قیـد قرعـه، ربـع سـکه طال 

جایـزه می گیرنـد.
مشـترکان اولیـن و بزرگتریـن اپراتـور دیجیتـال ایران، بـرای شـرکت در این 
جشـنواره، می تواننـد بـا نصـب سوپراپلیکیشـن »ایرانسـل من« و مراجعـه 
بـه بخـش »سـرویس های طالیـی« در قسـمت »خدمـات ویـژه« ایـن 

سوپراپلیکیشـن، از خدمات موجود در این بخش اسـتفاده و امتیاز کسـب کنند.
• فرصت شرکت در جشنواره تا ۳۱ تیر

فرصـت شـرکت در ایـن جشـنواره تـا 31 تیـر 1401 اسـت. کاربـران 
سوپراپلیکیشـن ایرانسـل من، با خرید و اسـتفاده از هـر یک از خدمـات مذکور، 
یـک امتیـاز دریافـت می کننـد. کسـب امتیـاز بیشـتر، شـانس برنـده شـدن 
در جشـنواره را افزایـش می دهـد. از جملـه خدمـات فعلـی موجـود در بخـش 
»سـرویس های طالیـی« سوپراپلیکیشـن ایرانسـل من، می تـوان اسـنپ، 
اسـنپ فود، پیشـواز، اسـنپ مارکت، اعتبار بانکی، پسـتِکس، اسـنپ هتل، بیمه 

بـازار، اسـنپ اکسـپرس، بازیگوشـی و اسـنپ فالیت را نـام بـرد.
ایرانسـل بـا هـدف کمـک بـه رشـد و توسـعه کسـب وکارهای دیجیتـال، 
امـکان حضـور ایـن کسـب وکارهای در سوپراپلیکیشـن ایرانسـل من، یکی از 

پربازدیدتریـن اپلیکیشـن های ایرانـی را فراهـم کـرده اسـت.
صاحبـان کسـب وکار کـه عالقه مند بـه معرفی خدمات شـان بـه کاربـران این 
سوپراپلیکیشـن هسـتند، می تواننـد بـرای دریافـت اطالعـات بیشـتر و ثبـت 
 irancell.ir/p/292874/p درخواسـت خود، به وب سـایت ایرانسـل به نشـانی

مراجعـه کنند. 

تحولدیجیتالنه
یکانتخاب،بلکه
یکضرورتاست

آغاز جشنواره »سکه باروِن 
سوپراپلیکیشن ایرانسل من«

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

یک پزشک هشدار داد: 

عفونت های گوارشی 
شایع در فصل گرما  

حاال آن انفعـال اروپایی و بیعملـی غربی ها کـه داد زلنسـکی را درآورده در 
برابر بیش فعالـی پوتین تسـری پیدا کـرده تا به چنـد سـفردیگر و تحریم 
یـا بیانـه دیگر ختـم بشـود؛ ایـن بـار نشسـت سـران 7، دموکراسـی های 

ثروتمنـدی که محکـوم می کننـد و بیانیـه امضـا می کنند.
• نگرانی ها از پوتین و تردیدها درباره چین

مقامات ارشـد آمریـکا اعـالم کردنـد، رهبـران دموکراسـی های ثروتمند 
گـروه هفـت و ائتـالف ناتـو در نشسـت قریب الوقـوع هفته آینـده تالش 
خواهند کرد تا فشـارها بر روسـیه را به خاطـر جنگـش در اوکراین افزایش 
دهنـد؛ در حالی که بـر نگرانی هـای مـداوم خود نسـبت به اقدامـات چین 

تاکیـد خواهنـد کرد.
جو بایـدن، رئیس جمهـور آمریـکا به زودی بـرای دیـدار با رهبـران گروه 
هفت عـازم جنـوب آلمـان می شـود و پـس از آن بـه مادریـد مـی رود تا با 

رهبـران ناتو دیـدار کند.
ناتو قرار اسـت در این نشسـت برنامه های خود برای گسـترش نیروهایش 
در شـرق اروپا را اعالم کند و واشـنگتن نیز اقداماتی را بـرای تقویت امنیت 

اروپا مطـرح خواهد کرد.
مقامـات مذکـور آمریکایـی گفتند، حضـور رهبـران اسـترالیا، ژاپـن، کره 
جنوبی و نیوزلند برای نخسـتین بار در نشسـت رهبران ناتو با هدف نشـان 
دادن این امر اسـت کـه جنگ در اوکرایـن توجه کشـورهای غربی بر چین 

را کاهش نداده اسـت.
یکی از این مقامـات اظهار کرد، رهبران گروه هفت نیز در نشسـت بیسـت 
و ششـم تا بیسـت و هشـتم ژوئـن )پنجـم تا هفتـم تیرمـاه( سـال جاری 
میالدی در جنـوب مونیخ قرار اسـت بـه »اقدامـات اقتصـادی تهدیدآمیز 
چین که در سـال های اخیر بسـیار تهاجمی تر شده اسـت«، بپردازند. یکی 
دیگر از مقامات آمریکایی گفت: جنگ روسـیه علیه اوکراین مشـارکت ما 
در سراسـر جهان را پویاتر کرده است. همچنین مشخص شـد که اوکراین 
باعث نمی شـود که مـا توجهمان از چیـن کاهش یابـد. در حقیقـت کاماًل 

برعکس، مـا با دقت تحـرکات چیـن را زیر نظـر داریم.
وی افزود: در حقیقت مفهوم اسـتراتژیک جدیدی که قرار است در نشست 
بیسـت و نهم تا سـی ام ژوئن )هشـتم تا نهم تیرماه( سـال جاری میالدی 
رهبـران ناتـو در مادریـد تأیید شـود، به تهدیـدات به وجـود آمده از سـوی 
روسـیه و برای نخسـتین بار بـه تهدیـدات بـه وجود آمـده از سـوی چین 

رسـیدگی خواهد کرد.
آلمان که ریاسـت نشسـت امسـال گروه هفـت را برعهـده دارد همچنین 
از آرژانتیـن، هنـد، اندونزی، سـنگال و آفریقـای جنوبی دعوت کـرده تا در 

جلسـات منتخب در این نشسـت شـرکت کنند.
مقامـات مذکـور اعـالم کدنـد، رهبـران گـروه هفـت یـک ابتکارعمـل 
زیرسـاختی جدیـد را با هـدف پیشـنهاد جایگزین هـای سـرمایه گذاری با 
کیفیت و شـفاف به کشـورهای کم درآمد و کشـورهایی با درآمد متوسـط 
راه انـدازی خواهند کـرد؛ اظهاراتی که یک اشـاره صریح به پـروژه کمربند 
و جاده چین اسـت که بـه خاطر قراردادهای غیرشـفاف و شـرایط سـخت 

وام دهـی به شـدت مـورد انتقاد قـرار گرفته اسـت.
یکـی از ایـن مقامـات گفـت: در این نشسـت مـا یک سـری پیشـنهادات 
برای افزایش فشـار بر روسـیه و نشـان دادن حمایت مـان از اوکرایـن ارائه 

خواهیـم داد.
وی افـزود: جنـگ روسـیه در اوکراین باعث شـده تـا قیمت مـواد غذایی، 
سـوخت و انرژی به شـدت باال برود و کشـورهای کم درآمد و کشـورهای 

با درآمـد متوسـط را در معرض خطـر قرار داده اسـت.
این مقام ادامـه داد: رهبران همچنیـن دیدگاهی از جهان مبتنـی بر آزادی 
و باز بودن و نـه مبتنی بر اجبـار، تهاجـم و حوزه های نفـوذ را پیش خواهند 
برد. آن هـا همکاری های ما را در زمینه مسـائل اقتصـادی، فضای مجازی 
و کوانتومـی و به ویـژه چالش هـای به وجـود آمده از سـوی چیـن تقویت 

خواهنـد کرد.
ولودیمیـر زلنسـکی، رئیـس جمهـور اوکراین در هـر دو نشسـت از طریق 
ویدئوکنفرانـس سـخنرانی خواهـد کـرد، برنامـه خـود را بـرای مقابلـه با 
روسـیه ارائه می دهـد و کمک هـای امنیتی را که کشـورش در این مسـیر 

نیـاز دارد، اعـالم می کنـد.

 امین سریزدی  نبردهای شرق اروپا که هنوز هم به 
اعتقاد برخی جنگ جهانی سوم را کلید خواهد زد و البته 
در اقتصاد زده است، ادامه دارد. در شهرها و سنگرهای 
اوکراین سربازان دو طرف می میرند و می کشند و 
کیلومترها آن سوتر اروپا بعد از 4 ماه اکراین را عضو 

اتحادیه اروپا کرد )البته به عالوه مولداوی(.

گزارش ویژه

 رهبران گروه هفت و ناتو فشار بر روسیه را
افزایش می دهند؛

تداومانفعالغرب
دربرابربیشفعالیپوتین!

 سرپرست معاونت درمان بیمارستان شهدای 
تجریش، عفونت های گوارشی را شایع در فصل 
گرما دانست و تاکید کرد که در صورت بروز خون 
در اسهال یا عدم بهبودی بعد از 4۸ ساعت حتمًا 
به پزشک مراجعه شود. علیرضا فاطمی با اشاره 
به اینکه در برخی از پیک های کوویدـ 19 در 
ایران شاهد رخ دادن عالئم گوارشی همراه با 
ابتالی بیماری کووید 19 بودیم،  اظهار کرد: در 
حال حاضر آمار ابتال به کوویدـ 19 بسیار کاهش 
پیدا کرده است،  اما هنوز آمار مبتالیان صفر نشده 
است و زمانی پزشکان به ابتالی فرد به کوویدـ 19 
شک می کنند که شاهد مجموعه ای از عالئم مثاًل 
عالئم تنفسی، تب، لرز، بی حالی، خستگی مفرط و 
... با یا بدون عالئم گوارشی باشند؛  که در این حالت 
درخواست تست کووید 19 می دهیم تا مطمئن 
شویم فرد به کرونا مبتال شده یا صرفاً یک بیماری 

گوارشی است.
وی در ادامه افزود: در صورت مشاهده عالئمی 
چون دل درد، اسهال با یا بدون تهوع، در فقدان 
عالئم دیگر کمتر به کووید 19 شک می کنیم،  از 
طرفی همیشه در فصل تابستان و گرما با توجه 
به احتمال افزایش فاسد و خراب شدن مواد غذایی 
افرادی مبتال به گاستروانتریت )التهاب دستگاه 
گوارشی( یا عفونت گوارشی وجود داشته است. 
این متخصص عفونی با اشاره به اینکه االن )در 
فصل تابستان( شیوع گاستروانتریت ها دور از انتظار 
نبوده و نیست، تصریح کرد: وقتی در خانواده یک 
نفر مبتال شود امکان ابتالی سایر افراد خانواده به 
علت استفاده از غذای آلوده مشترک یا تمیز نبودن 
دستان و ... وجود دارد. شاید امسال نیز با توجه شیوع 
کرونا در دو سال گذشته و محدودیت های ناشی از 
آن، اکنون مقداری حساسیت مردم به سالمتی 
خود و مشاهده هر نوع عالمتی بیشتر شده باشد 
و این قضیه موجب نگرانی آن ها شود. فاطمی با 
بیان اینکه گاستروانتریت یک اصطالح کلی است 
و به هر عاملی که باعث التهاب سیستم گوارشی و 
روده ها شود،  گاستروانتریت گفته می شود، توضیح 
داد: لذا هر عاملی اعم از ویروس ها یا باکتری ها 
می تواند التهاب و عالئم گوارشی را ایجاد کنند. 
این متخصص عفونی ضمن یادآوری اینکه فقط 
ویروس ها عامل گاستروانتریت ها نیستند،  تصریح 
کرد: اگر بیمار مبتال به تب باال باشد و خون در 
اسهال دیده شود، احتمال عامل باکتریایی افزایش 
می یابد. فاطمی با بیان اینکه اگر عالئم بیماری 
خفیف است و بیمار قابلیت مصرف مایعات کافی 
و.. را دارد در منزل استراحت کند و مایعات مختلف 
شامل آب و حتی او آر اس )ORS( که به صورت 
پودر در بازار موجود است، مصرف کند،  افزود: 
معمواًل در عرض یک الی دو روز عالئم برطرف 
می شود، اما اگر عالئم به قدری شدید است که 
حتی نمی تواند آب بخورد و توانایی انجام کارهای 

روزانه را ندارد باید به پزشک مراجعه کند. 

زورکسیبهماجرایموجرومستأجرنمیرسد
وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که قرارداد مستاجران به طور خودکار تمدید می شود!



اصطالح خودکارآمدی به اعتماد فرد به توانایی خود 
برای تکمیل یک کار یا رسیدن به یک هدف است. این 
مفهوم در ابتدا توسط آلبرت بندورا معرفی شد. امروزه، 
بسیاری ازروانشناسان بر این باوراند که حس خودکارآمدی 
شخص می تواند بر موفقیت او تأثیر به سزایی داشته باشد. 
خودکارآمدی به مجموعه باورهایی گفته می شود که ما 
در مورد توانایی خود برای انجام یک کار خاص آن را دارا 
هستیم. خودکارآمدی محصول تجربیات گذشته، مشاهده، 
متقاعدسازی و احساسات است. خودکارآمدی با پیشرفت 
تحصیلی و توانایی غلبه بر ترس خصوصًا اجتماعی در 
ارتباط است. خودکارآمدی نه تنها می تواند در احساس 
شما نسبت به خودتان، بلکه در دستیابی یا عدم موفقیت 
شما به اهداف زندگی نقش داشته باشد. خودکارآمدی 
بر نقش یادگیری مشاهده ای، تجربه اجتماعی در شکل 
گیری شخصیت تأکید می کند. خودکارآمدی بخشی از 
سیستم خود شناسی است. که از نگرش ها، توانایی ها و 
مهارت های شناختی فرد تشکیل شده است. این سیستم 
نقش عمده ای در نحوه درک ما از موقعیت ها و نحوه 
رفتار ما در پاسخ به موقعیت های مختلف دارد. همچنین 
خودکارآمدی در ما تعیین می کند که چه اهدافی را انتخاب 
کنیم. و چگونه برای دستیابی به آن اهداف پیش رویم، و 
چگونه بر عملکرد خود تأمل کنیم. در واقع باور ما به توانایی 
خودمان برای موفقیت در نحوه فکر کردن، نحوه عمل و 
احساس ما نسبت به جایگاه خود در این دنیا و زندگی در 

کنار دیگران نقش مهمی دارد.
• اهمیت و نقش خودکار آمدی در زندگی

همه ما می توانیم به اهدافی که می خواهیم برسیم. و 
موضوعاتی را که در زندگی ما قابل تغییر می باشند را برای 
بهتر شدن تغییر دهیم. با این حال، اکثر مردم بر این باورند، 
که اجرای همه این برنامه ها چندان ساده نیست. یکی 
از کمک های خودکار آمدی برای ما به ارمغان می آورد. 
و نقش عمده ای و اهمیت باالیی در نحوه رویکرد به 
اهداف، وظایف و به چالش ها و موانع در مسیر رسیدن به 
اهداف دارد؛ که می تواند نتیجه مثبت برای فرد داشته باشد. 
فردی با سطوح باالی خودکارآمدی برای انجام و به ثمر 

رساندن کاری معین و خاص، در مواجهه با شکست ها 
انعطاف پذیر و پایدار باقی می ماند. در حالی که فردی با 
سطح خودکارآمدی پایین برای انجام همان کار مشابه 
کار ممکن است؛ موقعیت را رها کند یا از آن اجتناب کند. 
نکته مهم این است؛ که سطح خودکارآمدی ما از یک 
موضوع به موضوعی دیگر متفاوت است. به طور کلی، 
سطح خودکارآمدی یک فرد برای یک کار نمی تواند برای 
پیش بینی خودکارآمدی او برای کار دیگر مورد استفاده 
قرار گیرد. اشخاصی که از خودکارآمدی پایینی برخوردار 
هستند، معمواًل وظایف دشوار را تهدیدی برای پیشروی 
می بینند که باید از آن ها دوری کنند. به همین دلیل، آن ها 
تمایل دارند از تعیین اهداف اجتناب کنند و تعهد پایینی 
نسبت به اهدافی که انجام می دهند دارند. وقتی شکست ها 
اتفاق می افتد، تمایل دارند به سرعت تسلیم شوند. از 

آنجایی که آن ها به توانایی خود برای رسیدن به موفقیت 
اعتماد ندارند، احتمال بیشتری دارد، که احساس شکست و 
افسردگی را تجربه کنند. مقابله با موقعیت های استرس زا و 
اضطراب آور نیز می تواند؛ بسیار دشوار باشد. و آن هایی که 
از خودکارآمدی پایینی برخوردار هستند؛ در بیشتر مواقع و 

شرایط انعطاف پذیری کمتری دارند.
• چطور خود کارآمدی را در خود افزایش دهیم

همه ما دوران کودکی از راه برخورد با طیف گسترده ای 
از تجربیات، وظایف و موقعیت ها شروع به شکل گیری 
احساس خودکارآمدی خود می کنیم. با این حال، رشد و 
توسعه خودکارآمدی در دوران جوانی ما به پایان نمی یابد، 
بلکه در طول زندگی با کسب مهارت ها، تجربیات و درک 
جدید به تکامل خود ادامه می دهد. برای افزایش و توسعه 
خودکارآمدی چهار منبع اصلی توسط آلبرت بندورا توسعه 

گر مفهوم خودکارآمدی معرفی شده است. این چهار منبع 
عبارت اند از:

شبیه سازی اجتماعی: مشاهده و بررسی موفقیت افراد 
مشابه خود که با تالش مداوم، به اهداف خود رسیده اند. 
بررسی و ارزیابی مسیر زندگی افراد موفق که خصوصیات 
و ویژگی های مشابه دارند، به ما توانایی شبیه سازی 
خودمان و تصور خودمان در موقعیت موفقیت آمیز می دهد. 
همچنین این بررسی به کمک می کند تا متوجه شویم در 
برخورد با سختی ها و چالش ها تنها نیستیم و می توانیم از 

آن ها گذر کنیم.
استفاده از تجربه های گذشته: یکی راه های مؤثر برای 
ایجاد حس مثبت کارآمدی از طریق استفاده از تجربه ها و 
درس گرفتن از آن ها است. به ثمر نشستن کاری موفقیت 
آمیز، حس خودکارآمدی را در ما تقویت می کند. با این حال، 

شکست در برخورد مناسب در یک کار یا چالش می تواند 
خودکارآمدی را تضعیف کند. ما نحوه برخورد ثانویه با آن 
اهمیت دارد. ممکن است؛ در اوایل مسیر در تقویت حس 
خودکارآمدی در خودمان ناامید شویم. آن چه اهمیت دارد 
هدف نهایی ما است نه صرفًا شکست های که تجربه 
می کنیم. این تجربیات با آزمون و خطا باعث بهتر شدن 
ما می شود. تا میزان خطا را در دفعات بعدی کاهش دهیم.

پاسخ های روانی مناسب به وقایع: واکنش های عاطفی 
و پاسخ های ما نسبت به موقعیت ها نیز نقش مهمی 
در خودکارآمدی دارند. خلق و خوی، حاالت عاطفی، 
واکنش های فیزیکی و سطح استرس و اضطراب همگی 
می توانند؛ بر احساس فرد در مورد توانایی های شخصی 
خود در یک موقعیت خاص تأثیر بگذارند. فردی که قبل از 
صحبت در جمع به شدت عصبی می شود، ممکن است؛ در 
این موقعیت ها احساس ضعف خودکارآمدی داشته باشد. 
بررسی و آگاهی داشتن از واکنش ها و پاسخ ها روانی ما 
نسبت به شرایطی که ما را در پایین ترین حالت روانی مانند 
احساس ناامیدی، بی مصرف بودن، استرس و اضطراب 
می کشاند. به ما کمک می کند تا مسیر این واکنش ها به 
سمت ارزشمندتری و متعادل تری هدایت کنیم و انگیزه 

خود را برای ادامه دادن حفظ کنیم.
متقاعد سازی اجتماعی: متقاعد سازی اجتماعی 
می تواند؛ از سوی افراد دیگر ما به این باور وادر که ما 
در انجام کارها توانمد هستیم. لزومًا این موضوع نباید 
از طرف افراد غریبه و یا خاص باشد بلکه می تواند از 
طرف آدم ها نزدیک زندگی ما باشد مغز انسان تعریف را 
مانند یک سوخت می پذیرد و انگیزه را افزایش می دهد 
و ما را به طور ناخودآگاه متقاعد می کند که در انجام 
کاری خاص توانمد هستیم در نتیجه این موضوع 
خودکارآمدی ما را باال می برد. زمانی را در نظر بگیرید که 
شخصی چیز مثبت و دلگرم کننده ای گفت که به شما در 
رسیدن به هدف کمک کرد. تشویق شفاهی دیگران به 
افراد کمک می کند بر شک و تردید خود غلبه کنند و در 
عوض بر انجام بهترین تالش خود برای انجام وظیفه 

متمرکز شوند.

گونـــاگون
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مدیرکل گمرک اصفهان گفت: درآمد گمرک استان در سال جاری ۳۷ درصد اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت. رسول کوهستانی پزوه افزود: 
گمرک استان در مدت یادشده سه هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال درآمد داشت که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش نشان می دهد. وی، 
درآمد حاصل از عوارض صادراتی در سه ماهه ابتدای امسال گمرک استان 
را ۶۰۹ میلیارد ریال اعالم و اضافه کرد: گمرک اصفهان در این مدت یک 
هزار و ۲۳۶ میلیارد ریال حقوق گمرکی و سود بازرگانی از کاالهای وارداتی 
دریافت کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد افزایش داشت.

مدیرکل گمرک اصفهان ادامه داد: ضمانت نامه های بانکی مأخوذه گمرکات 
استان در سه ماهه سالجاری بیش از یک هزار و ۲۳ میلیارد ریال بود که در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۱۰ درصد رشد نشان می دهد.

وی اضافه کرد: امسال برای حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض 
شهرداری بیش از یک هزار و ۲۳ میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی مدت دار 
گرفته شد که ضمانت نامه های اخذ شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه 

سال قبل بیش از ۶ برابر رشد داشت.
کوهستانی پزوه خاطرنشان کرد: در سه ماهه سالجاری بیش از یک هزار 
۵۵۸ میلیارد میلیون ریال مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری 
توسط گمرکات استان وصول شده که در مقایسه با بهار سال گذشته ۱۴۳ 
درصد افزایش داشته است. وجود ُقطب های صنعتی نظیر فوالد، منسوجات، 
هواپیماسازی، لوازم خانگی، رنگ سازی و صنایع نظامی از دالیل اهمیت 
گمرک اصفهان محسوب می شود. گمرکات استان اصفهان با پنج گمرک 

تابعه فعال، در کیلومتر پنج جاده اصفهان- شیراز قرار دارد.

مدیرکل گمرک اصفهان:

درآمد گمرک استان ۳۷ درصد افزایش یافت

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: 
تاکنون ۱۰ استان کشور به سامانه 
پایش تصویری مجهز شده است و 
با توسعه این مراکز در همه استان ها، 
شبکه ملی پایش پلیس ایجاد خواهد 

شد.
سردار حسین اشتری، در آیین افتتاح 
مرکز پایش تصویری و مانیتورینگ 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
اصفهان افزود: افزایش سامانه های 
)فرماندهی  فراجا  در  هوشمند 
انتظامی جمهوری اسالمی(، عرصه 
و شتاب خدمت رسانی پلیس را 

افزایش می دهد.
وی تصریح کرد: هر چقدر از فناوری 
روز، تجهیزات هوشمند و دوربین ها 
بیشتر بهره ببریم و سامانه های خود 
را افزایش دهیم، بیشتر به سمت نظام 

پلیس هوشمند پیش خواهیم رفت.
سردار اشتری اظهار داشت: این 
سامانه ها عالوه بر افزایش سرعت 
انجام ماموریت های پلیس، مشکل 

کمبود نیرو را هم جبران می کند.
فرمانده کل انتظامی کشور افزود: با 
استفاده از این سامانه ها، می توانیم 
بدون نیاز به حضور فیزیکی ماموران، 
ماموریت های پلیسی خود را دنبال 

کنیم.
فرماندهان  زنده  ارتباط  از  وی 
به  مراجعه کنندگان  با  انتظامی 
یگان های پلیس از طریق این سامانه 
خبر داد و گفت: فرماندهان انتظامی 
بصورت برخط )آنالین( می توانند 
از طریق این مرکز با کالنتری ها و 
سایر یگان های انتظامی که مردم 
به آنها مراجعه می کنند، ارتباط برقرار 
کنند و از نزدیک بر نحوه مطلوب 
خدمت رسانی به شهروندان نظارت 

داشته باشند.
فرمانده فراجا از پایش تصویری 
مقرهای انتظامی سراسر کشور در 
ستاد فراجا در آینده نزدیک خبر داد 
و یادآور شد: در زمان حاضر سیستم 
پایش تصویری در سطح تعدادی 
از استان ها قابل استفاده است و به 
مرور در تمام استان ها نیز راه اندازی 
می شود که با کامل شدن آن در آینده، 
پایش تصویری ملی در ستاد فراجا 

صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: با این سامانه، 
تمام پاسگاه های مرزی، یگان های 
سراسر  کالنتری های  انتظامی، 
کشور و بیش از ۳۰ هزار گشت 
حتی  و  سیار  و  ثابت  انتظامی 
شناورهای دریابانی فراجا در شمال و 
جنوب کشور نیز بصورت شبانه روزی 

رصد خواهد شد.
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره 
به افتتاح مرکز پایش تصویری و 
مانیتورینگ فرماندهی انتظامی 
با  گفت:  اصفهان  شهرستان 
راه اندازی این مرکز، پایش تصویری 
شهر اصفهان به میزان ۹۰ درصد 

افزایش می یابد.
سردار اشتری، مرکز پایش تصویری 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
اصفهان را یکی از بهترین مراکز 
پایش تصویری در سطح این استان 
برشمرد و گفت: با استفاده از این 
مرکز، گره های کور ترافیکی در 
شهرها و جاده های استان اصفهان 
مدیریت می شود و در مواردی هم که 
نیاز به حضور سریع پلیس در صحنه 
اصفهان  پلیس  مجموعه  باشد، 
می تواند ماموریت های خود را با 

سرعت و دقت بیشتری انجام دهد.

خبر روز
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 شبکه ملی
پایش هوشمند پلیس 

ایجاد می شود

 فرمانده کل انتظامی کشور
در اصفهان:

ش تصویری
گزار

 حضور مدیرکل امور مالیاتی استان
در مرکز ارتباط مردمی 1526

خودکارآمدی چیست؟

گام های مستحکم اولیه در مسیر رشد

 چشم انداز تکمیل ۲۴ طرح خانه بهداشت و مرکز جامع 
سالمت شهری و روستایی تا پایان امسال در استان اصفهان 
یکی دیگر از گام های دولت سیزدهم به منظور تحقق عدالت 

و تعالی نظام سالمت در جهت رفع نابرابری هاست.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت سیزدهم، 
ارتقای وضعیت عدالت در سالمت را در رأس اهداف خود قرار 
داده است به همین منظور اجرای طرح "عدالت و تعالی نظام 
سالمت"، در دستور کار این وزارتخانه و دانشگاه های علوم 

پزشکی قرار گرفت.
از جمله ویژگی ها و اهداف این طرح می توان به محرومیت 
زدایی و دسترسی عادالنه همه آحاد جامعه به خدمات 
سالمت، بازسازی و گسترش نظام شبکه بهداشت و درمان 

کشور، دسترسی عادالنه همه مردم به خدمات سالمت 
)توزیع متوازن و عادالنه نیروی انسانی در بخش سالمت(، 
تغییر رویکرد نظام سالمت از درمان محوری به پیشگیری 
محوری و تأمین رضایت مندی گیرندگان خدمات در بخش 

سالمت اشاره کرد.
با توجه به این اهداف و چشم انداز، ایجاد و گسترش مراکز 
ارائه دهنده انواع خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و 
شهرهای مختلف بویژه در مناطق محروم و دور افتاده در 
دستور کار دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفته است تا 
مردم روستاها و شهرها بتوانند این خدمات را در نزدیکترین 

مکان به محل زندگی خود دریافت کنند.
استان پهناور اصفهان که شهرستان های آن از دامنه کوه های 

زاگرس در غرب تا جوار کویرهای مرکزی ایران در شرق 
گسترده شده است، ۱۱۲ شهر و حدود یکهزار روستای باالی 
۲۰ خانوار دارد که توزیع عادالنه امکانات بهداشتی و درمانی 
در آنها از اهمیت باالیی در گسترش خدمات نظام سالمت در 

جای جای این خطه برخوردارست.
بر اساس آمار موجود، استان اصفهان دارای حدود یکهزار و 
۴۰۰ مرکز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتی، حدود 
۱۵۵ مرکز خدمات جامع سالمت شهری، حدود یکصد مرکز 
خدمات جامع سالمت روستایی و حدود ۵۳۰ خانه بهداشت 
در ۲۸ شهرستان است اما با توجه به اهمیت خدمات رسانی 
هرچه بهتر و بیشتر به مردم در سراسر استان گسترش این 
مراکز بهداشتی همچنان در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان قرار دارد و هر سال طرح های جدید برای افزایش 

مراکز بهداشتی اجرا و بهره برداری می شود.
• تکمیل طرح های بهداشتی اصفهان به رسیدگی 

به مناطق محروم و روستاها منجر می شود
با توجه به اهتمام دولت سیزدهم در گسترش ارائه خدمات 
به مردم بویژه در بخش بهداشت و درمان، تکمیل طرح های 
نیمه تمام و بهره برداری هرچه سریعتر از آنها در این بخش 
از اولویت ویژه ای برخوردارست و همواره این موضوع مورد 

تاکید مسووالن قرار دارد.
به گفته شاهین شیرانی رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در این استان تعدادی طرح نیمه تمام در بخش بهداشت و 
درمان وجود دارد که تکمیل و بهره برداری از آنها به رسیدگی 
هرچه بیشتر به مناطق محروم و روستاها و گسترش عادالنه 
امکانات و تجهیزات پزشکی در سراسر استان منجر می شود تا 
همه مردم دسترسی مطلوبی به خدمات پزشکی داشته باشند.

وی اضافه کرد: این طرح ها در بیست و پنجمین سفر استانی 

رییس جمهور و هیات دولت، ارائه و پیشنهاد و مصوبات خوبی 
برای تکمیل و اجرای آنها در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه این طرح ها مربوط به شهرستان های 
مختلف استان و حدود ۷۰ درصد از آنها دارای پیشرفت 
باالی ۵۰ درصد است، گفت: بخش عمده ای از این طرح ها 
مربوط به خانه های بهداشت و مراکز جامع سالمت است که 
در شهرستان های مختلف استان اجرا شده اند و با تخصیص 

اعتبارات مورد نیاز بهره برداری می شوند.
• سفر رییس جمهور به اصفهان در بخش 

بهداشت کمک بسیار بزرگی کرد
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در سفر استانی 
رییس جمهور و هیات دولت به استان اصفهان در ۲۶ خرداد 
امسال در مجموع باالی ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
تکمیل طرح های نیمه تمام بهداشتی و درمانی استان 

مصوب شد.
شیرانی با تاکید بر اینکه سفر استانی رییس جمهور و هیات 
دولت به اصفهان کمک بسیار بزرگی به بخش بهداشت 
کرد و ُپر خیر و برکت بود، افزود: با توجه به اعتبارات مصوب 
شده تعدادی از طرح های نیمه تمام در حوزه بهداشت مانند 
بخش های دیالیز و خانه های بهداشت هرچه زودتر تکمیل 

می شود.
وی از دیگر طرح های نیمه تمامی که در سفر استانی رییس 
جمهور به اصفهان برای تکمیل آنها اعتباراتی مصوب شد 
به بیمارستان کودکان امام حسین )ع(، بیمارستان فیض، 
کلینیک تخصصی بیمارستان شهید بهشتی و بیمارستان 
چمران اصفهان، بیمارستان ساعی خمینی شهر، بیمارستان 

افضلیان نایین و بیمارستان ورزنه اشاره کرد.
• تکمیل ۲۴ طرح بهداشتی در اصفهان تا پایان 

سال ۱۴۰۱

از ۱۶ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریالی که در بیست و پنجمین 
سفر استانی رییس جمهور و هیات دولت در استان اصفهان 
برای بخش بهداشت و درمان مصوب شد، بیشترین سهم 
آن مربوط به تکمیل طرح های بهداشتی است. به گفته 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اگر 
به مصوبات سفر استانی رییس جمهور به اصفهان نگاهی 
بیندازیم باالترین اعتبارات یعنی چهار هزار میلیارد ریال 
برای تکمیل طرح های بهداشتی در شهرستان های مختلف 

تخصیص یافته است.
مهدی احمدی فر در گفت و گو با ایرنا، افزود: در سفر رییس 
جمهور و هیات دولت به استان اصفهان مقرر شد با تخصیص 
اعتبار در نظر گرفته شده برای پروژه های نیمه تمام دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان تعدادی از طرح ها تا پایان سال ۱۴۰۱ 
و سایر آنها نیز تا سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه امید است حدود ۲۴ خانه بهداشت، 
پایگاه سالمت و مرکز بهداشت و جامع سالمت شهری 
و روستایی با تخصیص اعتبارات مصوب سفر استانی تا 
پایان امسال تکمیل و بهره برداری شود، خاطرنشان کرد: 
این موضوع دستاورد بسیار مهمی برای استان و در جهت 
خدمات رسانی به شهرها و روستاهای مختلف بویژه 

مناطق محروم است.
بطور معمول خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی در سطح 
روستاهای با میانگین جمعیت ساکن حدود یکهزار و ۵۰۰ 
نفر در خانه های بهداشت، در روستاهای با جمعیت حدود 
چهار هزار نفر در مرکز خدمات جامع سالمت روستایی و در 
شهرهای با حدود ۳۵ هزار نفر جمعیت در مرکز خدمات جامع 

سالمت شهری ارائه می شود.
استان اصفهان بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ نفر جمعیت در 

۲۸ شهرستان، ۵۲ بخش، ۱۱۲ شهر و ۱۲۹ دهستان دارد.

همزمان با فرارسیدن موعد قانونی ارائه اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل 
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶ حضور یافت. 

یک گام دیگر به سمت عدالت در نظام سالمت برداشته شد؛

تکمیل ۲۴ مرکز بهداشتی در اصفهان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
امتیاز: 38/5
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