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چیستی، چرایی و جایگاه فعلی مفهوم تعاون در اقتصاد ایران در گفت و گو با کارشناسان؛

تعاون ظرفیتی که مغفول مانده است
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آیین بهره برداری از خط  چهارم اتوبوس های تندرو، پایانه ترکیبی جی و سامانه هوشمند حمل ونقل عمومی برگزار شد:

گام بلند مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل عمومی

آیین اختتامیه هشتمین دوره جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار و از رتبه های 
برتر تقدیر شد. 

پژمان گنجی پور / ایمنا 
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آسیب شناسـی درتمامی کارها ازبدیهیات است. از 
کشاورزی تاسیاسـت گرفته ازعلم طب وازفرهنگ 
گرفتـه تاعلـوم گوناگـون دیگـر، همه وهمـه باید 
آفـت زدایی گردیـده و پس از آسـیب شناسـی آنها 

مورد اسـتفاده قرارگیرد، امـا چگونه؟
یکی از آسـیب های کتابخوانی عـدم رعایت اصل 
اهـم ومهـم وعـدم تشـخیص اولویت هـا اسـت، 
چراکه کتابهای مهم وفراوانی نوشـته شده ومانمی 
توانیـم از همگـی آنهااسـتفاده کنیـم، از آن روباید 
کتاب هایی رامطالعه کنیم کـه از اهمیت دوچندانی 
بهره مندندوسـپس کتاب های مهم رادرمرتبه دوم 

مـورد بهره بـرداری قراردهیـم. که ایـن بامدیریت 
زمـان واصـل انتخاب گـری امکان پذیر اسـت.

سـرعت وسـبقت درمطالعـه سـتودنی اسـت، 
همـان گونـه کـه شـتاب زدگـی عملـی نکوهیده 
اسـت. بنابرایـن درعیـن سـرعت وسـبقت درآن 
بایـد ازشـتاب وتعجیـل دوری جوئیـم. کـه آن نیز 

بامهـارت وممارسـت امـکان پذیـر اسـت.
مریـد گرایی باندبـازی یکـی از خطراتی اسـت که 
دانشـمندان را تهدیـد می نماید. عالم بـا گرایش به 
یار مهربان و دانش اندوزی و درنهایت جلسـه های 
علمـی مریدانـی را جـذب می کنـد کـه هرلحظه 

امکان دارد با سو اسـتفاده همراه باشد. تنها گرایش 
به کتـاب هـدف ما نباشـد، بلکه رسـیدن بـه قرب 
الهـی و نزدیکـی بـه خداونـد متعـال نیـز باشـد و 
سـعادتمند واقعـی کسـی اسـت کـه مطالعـات او 
در چارچوبـی مشـخص بـوده کـه همـان تقدس 

متدین اسـت.
پـس از گرایـش بـه کتـاب و آموختـن علـم نوبت 
نشروآموختن آن فرامی رسـد. بنابراین دانشجویان 
بایـد پـس از فراگیـری کامـل علـم بـه آمـوزش 
بپردازنـد. زیرا تعلیـم تعلم عبـادت بـوده و در دنیا و 

آخـرت موجب سـرفرازی اسـت. 

محمد رضا رجائی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

آفت زدایی از کتابخوانی
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هیئت های تجاری استان گلستان و جمهوری تاتارستان دیدار و گفت و گو کردند:

پارک علم و فناوری گلستان، کانون شکل گیری 
تعامالت دوجانبه ایران و تاتارستان

مزایای خارق العاده خیار برای پوست؛

 9 دلیل برای دوست داشتن
سبزترین میوه

مبلغ و زمان دور جدید یارانه ها در ابهام!

 کمـــک های
پر حـــاشیه
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مدیر اداره مدیریت رده بندی سنی بنیاد ملی بازی های رایانه ای:

آگاهی خانواده ها در حوزه بازی های 
رایانه ای بسیار پایین است

چهره روز

پست اصفهان خبر داد:

توزیع بیش از ۱۹۵ هزار گذرنامه 
در آستانه اربعین
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مدیـرکل پسـت اسـتان اصفهـان گفـت: ایـن اداره کل از 
ابتدای تیر امسـال تا کنون ۱۹۵ هـزار و ۸۷۹ فقره گذرنامه 
بـرای متقاضیان سـفر معنـوی اربعین حسـینی در اسـتان 

توزیـع کرده اسـت.

صفهان
منبع: اخبار ا

Top 10 Biggest Sport Stadiums In The World 2022
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 3000 تومان شنبه| 14 اسفند 1400| 5  مارس  2022 |  2 شعبان  1443 | سال دوم| شماره 1010 |  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S
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شهرداری مبارکه در نظر دارد طبق مجوز شماره 01/466 مورخ 1401/4/29 شورای اسالمی شهر مبارکه نسبت به فروش خودروهای سبک و سنگین با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی به افراد 
حقیقی و یا حقوقی به شرح و شرایط زیر اقدام نماید:

شرایط شرکت در مزایده: 
1- شرکت کنندگان مزایده می بایستی مبالغ سپرده شرکت در مزایده هر دستگاه خودرو را به صورت نقد بحساب سیبای 0105193396003 بنام شهرداری واریز و یا ضمانتنامه بانکی معتبر تهیه نمایند.

2- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.
3- محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد«

4- مهلت دریافت اسناد: در ساعات اداری از تاریخ درج آگهی و درج در سامانه ستاد تا روز پنجشنبه مورخ 1401/6/31 خواهد بود.
5- مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشنهادات: مزایده گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/7/11 در سامانه ستاد بارگذاری نموده و اصل ضمانتنامه بانکی خود را 

به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری تحویل نماید. 
6- پیشنهادات مزایده از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، قلم خوردگی، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد.

7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد و به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده، مشروط و کمتر از قیمت پایه اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 13:30 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 1401/7/12 با حضور اعضای کمیسیون معامالت در محل ساختمان شهرداری

9- زمان و مکان بازدید از خودروها: در ساعات اداری از ساعت 8 صبح لغایت 15 در محل مبارکه، بلوار خیام، جنب شرکت پگاه، تعمیرگاه مرکزی واحد نقلیه شهرداری مبارکه
10- سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماند. چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی شهرداری ظرف مدت هفت روز نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننماید در این صورت 

ضمن عدم پذیرش هیچگونه عذر و بهانه ای، سپرده وی بنفع شهرداری ضبط گردیده و شهرداری با نفرات بعدی قرارداد منعقد می نماید.
11- موازین قانونی مالیات بر ارزش افزوده بر این مزایده مصداق دارد.

تجدید آگهی مزایده عمومی
دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه

محمدمهدی احمدی_ شهردار مبارکهشناسه: 1378798

مبلغ سپرده شرکت در مزایده )ریال(قیمت پایه کارشناسی )ریال(نوع سوختوضعیت ظاهریوضعیت فنیمدلتعداد )دستگاه(نوع سیستم و تیپ و رنگ

وانت مزدا 1600 فیروزه ای  
متالیک

400/000/00020/000/000بنزیننیاز به تعمیر داردنیاز به تعمیر دارد11370

380/000/00019/000/000بنزیننیاز به تعمیر داردنیاز به تعمیر دارد11369وانت مزدا 1600 آبی متالیک

150/000/0007/500/000بنزینفرسودهفرسوده11370سواری رنو

700/000/00035/000/000بنزیننیاز به مرمت داردسالم11382پژو پارس نوک مدادی – متالیک

نوبت اول

عکس خبر



در شـــهر

Isfahan News

ISFAHAN
N E W S

در نشست نقد و بررسی کتاب »سرگذشت 
عشق« در کنار اشاره به تعریف عشق از 
نقش  اهمیت  به  مختلف  منظرهای 
اسطوره ها در ادبیات عاشقانه فارسی 

پرداخته شد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، به همت مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان نشست نقد 
و بررسی کتاب »سرگذشت عشق« اثر 

مرضیه گالبگیر و زهرا فنایی برگزار شد.
در این نشست اکبر اخالقی با بررسی 
بینامتنی در اسطوره عشق اظهار کرد: 
نظریه های متفاوتی در مورد عشق مطرح 
است و هر کدام از حوزه های مختلف علم، 
عرفان، روانشناسی و غیره تعاریفی متفاوت 
از عشق دارند و از دیرباز از منظرهای مختلف 

در مورد عشق سخن گفتند.
وی افزود: عشق را همچون پدیده های دیگر 
نمی توان یک عاملی و به تنهایی معرفی 
کرد، به عنوان مثال شیء مفرغی باستانی که 
در کاوش های باستانی کشف می شود، دیگر 
به عنوان یک شیء که نوع جنس آن مفرغ 
است، تعریف نمی شود بلکه این شیء به 
عنوان نمونه ای از فرهنگ، تمدن و هنر مردم 
آن زمان تعریف می شود، در مورد مسئله 

عشق هم بدین گونه است.
این پژوهشگر حوزه اسطوره شناسی تصریح 
کرد: عشق یک پدیده چند ساحتی است همه 
زوایای علمی، روانشناسی، جامعه شناسی، 
هنری را می تواند داشته باشد و به همین 
جهت است که این پدیده در تمامی علوم 
و رشته های انسانی از زوایای گوناگون مورد 

بررسی قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: عشق حتی در دین هم به 
آن پرداخته شده است که نمونه بارز آن را 
می توان در داستان قرآنی یوسف و زلیخا 
مشاهده کرد و حتی در خود قرآن اشاره 
شده است که برای تو زیباترین قصص را 

نقل می کنیم.
اخالقی با بیان اینکه در عرفان عشق به 
گونه ای دیگر تفسیر می شود، گفت: در عرفان 
عشق اصل اساسی و بنیادی است که هم 
در ساحت انسان و هم در ساحت هستی 
معنا پیدا می کند، در واقع عشق عالوه بر 
ساحت انسانی شأن هستی شناسانده به خود 

می گیرد و ارزش سلوکی پیدا می کند.
وی اظهار کرد: در اسطوره ها به ویژه 
اسطوره های یونانی داستان های فراوانی در 
مورد عشق است در واقع انسان ها در گذشته 
به خاطر درک صحیح از خود و جهان هستی 
اسطوره ها را برای خود تعریف می کردند تا 
ابزار شناختی بهتری نسبت به جهان پیرامون 
داشته باشند به همین خاطر عشق یکی از 
محورترین مباحث در داستان اسطوره ها 

است.
این پژوهشگر افزود: هر چند در گذشته اطبا 
عشق را نوعی شوریدگی تعریف می کردند اما 
در جهان معاصر به ویژه علم روانشناسی این 
تعریف فرق کرد به گونه ای که فروید عشق 
را میل جنسی دانسته و حتی عشق عرفانی را 

آالیش شده این خواستگاه می داند.

بررسی نقش 
اسطوره ها در ادبیات 

عاشقانه فارسی 

جلسه نقد کتاب »سرگذشت عشق« 
برگزار شد؛

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامـه فرماندهی انتظامی 
اسـتان اصفهان با بیـان اینکه همه مرزهـای زمینی 
شـش گانه تا اطالع ثانوی بسـته شـده اسـت، گفت: 
شـهروندان بـرای صـدور و تمدیـد گذرنامه هـای 

منقضی شـده به ایـن اداره مراجعـه نکنند.
سـرهنگ نعمـت اهلل طاهرپـور در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار ایمنـا، اظهـار کـرد: برابـر اطالعیـه سـتاد 
اربعیـن و قـرارگاه اربعیـن فراجـا، کمبـود امکانات و 
ضعـف زیرسـاخت های خدماتـی در کشـور عـراق 
منجر بـه ازدحام جمعیـت در مرزها شـده و به منظور 
جلوگیـری از ایجـاد مشـکل بـرای زوار اربعین همه 
مرزهـای زمینـی شـش گانه تا اطـالع ثانوی بسـته 

شـده اسـت.
وی افـزود: بـا توجـه بـه هماهنگـی سیسـتم اداره 
مهاجـرت و گذرنامه اسـتان اصفهان با سـامانه های 
موجـود در مرزها، امـکان ادامه تمدیـد گذرنامه های 
منقضـی شـده و چـاپ گذرنامه هـای ویـژه اربعیـن 

وجود نـدارد.
رئیس اداره مهاجرت و گذرنامـه فرماندهی انتظامی 
اسـتان اصفهـان خاطرنشـان کـرد: شـهروندان تـا 
اطالع ثانـوی بـرای ایـن امـور بـه اداره مهاجرت و 
گذرنامـه مراجعـه نکننـد. در صـورت بهبود شـرایط 
و از سـرگیری مجـدد صـدور و تمدیـد گذرنامـه، 
اطالع رسـانی از طریـق رسـانه ها انجـام می شـود.

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه استان اصفهان:

برای صدور و تمدید گذرنامه مراجعه نکنید

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
ــا شــعار  از تشــکیل ســتاد مهــر شــهرداری اصفهــان ب

ــر داد. »تمــام شــهر مدرســه اســت« خب
ــه وقفــه دو ســاله در  ــا اشــاره ب حســین حــق شــناس ب
فعالیــت مراکــز آموزشــی شــهر اصفهــان و پیش بینــی 
ــر  ــاز مه ــا آغ ــی ب ــی و مل تداخــل مناســبت های مذهب
مــاه و همچنیــن افزایــش 30 درصــدی وســایل حمــل 
و نقــل عمومــی در شــبکه معابــر شــهری و مشــکالت 
ــاذ  ــرد: اتخ ــار ک ــدارس اظه ــرویس م ــا س ــط ب مرتب
تدابیــر کارگشــا و اثربخــش جهــت جلوگیری از انســداد 

ــر بیــش از پیــش ضــروری اســت. شــبکه معاب
او بـا اشـاره بـه تشـکیل سـتاد مهـر در مناطـق پانـزده 
گانـه و سـازمان های خدمت رسـان بیـان کـرد: کلیـه 
ظرفیت هـای شـهرداری با تمـام توان بـه منظـور ارائه 
خدمـات در حوزه های ترافیک، عمران شـهری، خدمات 
شـهری و فرهنگی بسـیج شـده تا ضمـن آماده سـازی 
شـهر برای بازگشـایی مـدارس و حضور دانـش آموزان 
در شـهر از بـروز هرگونـه بحـران جلوگیـری شـود و با 

کاهش سـوانح و حـوادث شـهری ایمـن مهیـا کنیم.
ــای  ــب تابلوه ــت نص ــزی جه ــناس از برنامه ری حق ش
ــر داد و  ــی خب ــر فرع ــیر در معاب ــای مس ــت راهنم موق
ــای اول بازگشــایی  ــای روزه ــزود: یکــی از چالش ه اف
مــدارس حجــم بــاالی تــردد وســایل نقلیــه شــخصی 
ــدارس  ــاور م ــی مج ــر فرع ــدارس و معاب ــم م در حری

اســت کــه بــه دلیــل تداخــل ترافیــک و عــدم آشــنایی 
ــر اصلــی  ــه معاب ــه محــدوده و دسترســی ب راننــدگان ب

اتفــاق می افتــد.
ــی«  ــم پیمای ــارکتی »ه ــل مش ــل و نق حم

ــک ــش ترافی ــرای کاه ــی ب راه
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
ــارکتی  ــل مش ــل و نق ــتفاده از حم ــر اس ــد ب ــا تأکی ب
ــرای  ــدارس و دوچرخــه ب "هــم پیمایــی"، ســرویس م
دسترســی بــه مــدارس گفــت: بــا هماهنگــی روســای 
ــایی  ــک مناطــق درصــدد هســتیم ضمــن شناس ترافی
گلوگاه هــا و نقــاط پرتراکــم بــه ویــژه در ســطح معابــر 
ــه نصــب تابلوهــای موقــت هدایــت  فرعــی، نســبت ب
ــر  ــه معاب ــدف تســهیل در دسترســی ب ــا ه ــی ب ترافیک

ــم. ــدام کنی ــی اق اصل
ــر  ــتاد مه ــای س ــه گســتردگی فعالیت ه ــاره ب ــا اش او ب
امســال و حضــور پــر رنــگ تمامــی بخش هــای 
شــهرداری در ایــن طــرح بیــان کــرد: افزایــش ایمنــی، 
تســهیل عبــور و مــرور و جلوگیــری از اختــالل 
ــر و ســردرگمی وســایل  ترافیکــی انســداد شــبکه معاب

ــت. ــه اس ــن برنام ــداف ای ــی از اه ــه بخش نقلی
حق شـناس بـا اشـاره بـه ضـرورت همـکاری والدین و 
رانندگان وسایل نقلیه شـخصی جهت کاهش حضور در 
شـبکه معابر شـهری به ویژه در سـاعات پیک ترافیک، 
اذعـان کـرد: شـرایط ویـژه مهـر امسـال بـه کمـک و 

همـکاری شـهروندان، تمامـی ارگان هـا، سـازمان ها و 
نهادهـای مرتبـط نیازمند اسـت.

• تجهیز 80 مدرسه به گیره های دوچرخه
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
ــس  ــا پلی ــتمر ب ــات مس ــکیل جلس ــه تش ــاره ب ــا اش ب
ــازمان های  ــرورش و س ــوزش و پ ــور، اداره کل آم راه
ــر  ــتاد مه ــکیل س ــت تش ــان جه ــط و خدمات رس مرتب
در مناطــق و ســازمان ها افــزود: خوشــبختانه بــا 
حمایت هــای شــورای اســالمی شــهر و شــهردار 
ــدل  ــراه و هم ــای هم ــالش مجموعه ه ــان و ت اصفه
ــه گیره هــای  ــر 80 مدرســه ب ــغ ب ــون بال در شــهر تاکن
دوچرخــه تجهیــز شــده و رنگ آمیــزی گذرهــای عابــر 
ــل  ــهری تکمی ــر ش ــاور معاب ــه مج ــاده 74 مدرس پی

ــت. ــده اس ش
• نصب 100 سرعتکاه در نقاط مختلف شهر

حــق شــناس بــا تأکیــد بــر ضــرورت رعایــت ســرعت 
ــور  ــرایط حض ــی و ش ــی و فرع ــر اصل ــاز در معاب مج
ــر  ــغ ب ــب بال ــهری از نص ــر ش ــوزان در معاب دانش آم
100 ســرعتکاه در نقــاط مختلف شــهر خبــر داد و افزود: 
جهــت ســرویس دهــی مطلــوب و ارتقــای ایمنــی تردد 
ــر نصــب ایســتگاه  ــر شــهری عــالوه ب در شــبکه معاب
اتوبــوس، نصــب گل میــخ جهــت رویت پذیــری، 
اصــالح چراغ هــای ترافیکــی و کاتالیــزه کــردن مســیر 

ــت. ــده اس ــام ش ــا انج خودروه

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

تشکیل ستاد مهر شهرداری اصفهان با شعار »تمام شهر مدرسه است«

یوسف نوری در آیین اختتامیه هشتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی در سالن 
همایش نگین اصفهان افزود: تاکنون بیش از 10 آیین نامه برای حمایت از کارهای 
دانش بنیان در دولت به تصویب رسیده و اقدامی که توسط وزارت آموزش و پرورش 
انجام شده کمک به دانش آموزان خالق در زمینه ثبت مالکیت معنوی، پشتیبانی از 

فعالیها و فراهم کردن تسهیالت برای آنهاست.
وی، ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان با استعداد برای ورود به دانشگاه و بازار 
کار را نیز در دستور کار این وزارتخانه دانست و گفت: این مهم مورد تاکید بسیار 

دولت قرار دارد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: بستر زایش، رویش و پرداختن به فعالیت های علمی 

در دوره آموزش عمومی و نه دانشگاه است.
وی ادامه داد: وظیفه دستگاه تعلیم و تربیت فراهم کردن بستر و فضای الزم 
برای شکوفایی استعداد و خالقیت دانش آموزان است که به این منظور اکنون 
3۵0 اردوگاه و ۶80 پژوهشسرای دانش آموزی در کشور وجود دارد که باید در کنار 
تجهیز بیش از پیش آنها، مربیانی برای پرورش این دانش آموزان آموزش داده شوند.

نوری تاکید کرد: برای تربیت مربیان باید از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، پارک های علمی و فناوری، دانشگاه های مهمی همچون صنعتی 
اصفهان و اصفهان کمک گرفته شود تا زودتر سکوی استعدادیابی برای شناخت 

بهتر دانش آموزان راه اندازی شود.
وی ادامه داد: باید دانش آموزان را براساس زمینه استعدادی که دارند فعال کنیم 
چون مسائل زیادی در درون کشور وجود دارد که نیاز به حضور و ورود آنها به این 

عرصه است.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ارتقای این جشنواره ملی به رویدادی بین 
منطقه ای و بین المللی در گام های بعد گفت: مردم خواهند دید که فرزندانشان با 
کمترین امکاناتی که خودشان پیگیری و هزینه کردند، چه کارهای بزرگی انجام 
دادند و باعث افتخار ایران شده اند. وی تصریح کرد: اگر این اتفاق رقم بخورد و 
دانش آموزان به سمت تجاری سازی از طریق مراکز نوآوری و شتاب دهنده یا 
خانه های خالق و پارک های علمی و فناوری هدایت شوند به جایگاه هایی که زمینه 

آن را دارند می رسند و نیاز مملکت در این زمینه تأمین می شود.
نوری تاکید کرد: کافی است مسائل و مشکالت را به این نوجوانان با استعداد بگوییم 
و خواهیم دید که بسیار می توانند کمک حال ما باشند و اگر این اعتماد باشد به جایی 
خواهیم رسید که نقش آموزش و پرورش در اعتبار بین المللی و سرانه های مختلف از 
جمله اقتصادی و شاخص های تولید ناخالص داخلی و توسعه سرمایه انسانی منجر 

به کاهش ضریب جینی به سمت صفر و کم شدن نابرابری ها می شود.
وی خاطرنشان کرد: جشنواره نوجوان خوارزمی با توجه به اهمیت علم و پژوهش 
به نام خوارزمی که فردی ریاضیدان، ستاره شناس، جغرافیدان، فیلسوف، مورخ و 

در اصطالح حکیم بوده، نامگذاری شده است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: از سویی نامگذاری دوره هشتم این جشنواره به نام 
"سعید کاظمی آشتیانی"از مفاخر استان اصفهان صورت گرفته است که در ابتدا از 
مسیر معلمی با همت باال در عرصه سلول های بنیادی به جایی رسید که ایران را در 

ردیف سه کشور بزرگ دنیا در این عرصه قرار داد.
وی خطاب به دانش آموزان گفت: موانع بر سر راه شما بسیار است ولی نباید مأیوس 

باشید زیرا اکنون عرصه برای فعالیت شما فراهم است.
به گفته وی، ماندن مفاخر بزرگی همانند دکتر حسابی و کاظمی آشتیانی در داخل 

کشور و مهاجرت نکردن به خارج موجب شد که اکنون دنیا آنها را بشناسد.

وزیــر آمــوزش و پــرورش از تهیه طرحــی بمنظور 
ــوزان  ــه دانش آم ــای خالقان ــت از فعالیت ه حمای
خبــر داد و گفــت: ایــن مهــم با هــدف پشــتیبانی 
از فعالیت هــای دانش بنیــان تــا یــک مــاه آینــده 

ــه تصویــب دولــت خواهد رســید. ب

طرح حمایت از فعالیت های 
خالقانه دانش آموزان تا یک 

ماه آینده تصویب می شود

وزیر آموزش و پرورش:

گزارش

مدیـر اداره مدیریـت رده بندی سـنی 
بنیاد ملـی بازی های رایانـه ای گفت: 
سـطح آگاهـی خانواده هـا در حـوزه 
بازی هـای رایانـه ای و محتـوای این 
بازی هـا در کشـور مـا بسـیار پاییـن 

اسـت.
رضـا احمـدی در نخسـتین ایسـتگاه 
»سـواد بـازی بنیـاد ملـی بازی هـای 
رایانـه ای« بـرای پرسـنل اداره کل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در سـالن 
جلسـات ایـن اداره کل افـزود: سـواد 
موضـوع  رایانـه ای  بازی هـای 
بسـیار مهمـی اسـت و بایـد از طریق 
برگزاری اینگونه دوره های آموزشـی 
و فیلم هایـی کـه ارائـه می شـود بـه 
افزایـش آگاهـی خانواده هـا کمـک 

. کنیـم
وی ادامـه داد: بنیـاد ملـی بازی هـای 
رایانـه ای از سـال 1387 در زیـر 
مجموعـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی تأسـیس شـد و یکـی از 
وظایفـی کـه بـر عهـده ایـن بنیـاد 
گذاشـته شـد، بررسـی محصـوالت 

متناسـب بـا رده سـنی اسـت.
مدیـر اداره مدیریـت رده بندی سـنی 
بنیاد ملـی بازی های رایانـه ای با بیان 
اینکـه نظام هـای رده بنـدی سـنی 
بـرای بازی هـای رایانـه ای در دنیـا 
وجـود دارد، اظهـار داشـت: اینگونـه 
بازی ها بر اسـاس محتواهای آسـیب 
رسـان موجود در آنها رده بندی سـنی 
می شـوند تـا کمتریـن آسـیب بـه 
مخاطبـان ایـن بازی هـا وارد شـود.

وی اضافـه کـرد: اولیـن نظـام رده 
بنـدی سـنی بازی هـای رایانـه ای 
توسـط کشـور آمریکا در سـال 1۹۹۲ 
ایجـاد شـد و پـس از آن نظام هـای 
مختلفی در سراسـر دنیا ایجاد شـدند.

احمدی با بیـان اینکه نظام هـای رده 
بنـدی سـنی مختلفـی در دنیـا وجود 
دارد خاطرنشـان کـرد: هـر کـدام از 
ایـن نظام هـا دالیـل خـاص خـود 

را بـرای ایجـاد دارنـد کـه از جملـه 
بـه هنجارهـای  آن هـا می تـوان 
اجتماعی مختلـف، قوانین کشـورها، 
آموزشـی متفـاوت،  سیسـتم های 
و  سـنت ها  دینـی،  ارزش هـای 
باورهـای فکـری متفـاوت و بطـور 
کلی تفاوت هـای فرهنگـی در جوامع 

مختلـف اشـاره کـرد.
وی بیان کرد: در گذشـته هیچ الگوی 
مناسـبی بـرای انتخـاب بازی هـای 
رایانه ای در کشـور ما وجود نداشـت و 
تاثیرات سـوء بازی ها از نظر جسمانی 
و روانـی مـا را بـه تأسـیس نظـام رده 

بندی سـنی مجـاب کرد.
مدیـر اداره مدیریـت رده بندی سـنی 
بنیاد ملـی بازی های رایانـه ای گفت: 
خانواده هـا و جامعـه نگرانی هـای 
بسـیاری در زمینـه محتـوای آسـیب 
رسـان بازی هـا و محتوای نامناسـب 
بـرای سـن فرزنـدان خـود داشـتند و 
بنیـاد ملـی بازی هـای رایانـه ای را در 
راسـتای پرهیـز از رویکـرد انفعالی در 
ایـن حوزه مجـاب کـرد که نظـام رده 
بنـدی سـنی "اسـرا" را بعنـوان اولین 
نظام رده بندی سـنی رسـانه در ایران، 
منطقه خاورمیانه و در بین کشورهای 

اسـالمی راه انـدازی کند.
وی یادآور شد: سـه رویکرد مطالعاتی 
در زمینـه علـوم و معـارف اسـالمی، 
روانشناسـی و جامعـه شناسـی برای 
ایجـاد نظـام رده بنـدی سـنی اسـرا 

وجـود دارد.
احمـدی اظهـار داشـت: بازی هـای 
رایانـه ای در نظـام رده بنـدی سـنی 
اسـرا بـر اسـاس هفـت معیـار اصلی 
رده بنـدی سـنی می شـوند کـه ایـن 
معیارهـا دارای زیـر مجموعه هـای 
زیـادی هسـتند کـه شـامل نقـض 
ارزش هـای ایـران اسـالمی، تـرس، 
خشـونت، ناهنجاری هـای اجتماعی، 
مواد ُمخـدر و دخانیـات، ُمحرک های 
جنسـی و یاس و نـا امیدی می شـوند.

به گفتـه وی، ایـن بازی ها بر اسـاس 
محتواهـای خـود نیـز بـه پنـج گروه 
اصلـی رده مثبـت سـه سـال، مثبـت 
هفت سـال، مثبت 1۲ سال، مثبت 1۵ 
و مثبـت 18 تقسـیم بندی می شـوند 
و توزیـع قانونـی بازی هایـی کـه بـا 
فرهنـگ کشـور ما سـازگاری نـدارد، 

ممنوع اسـت.
مدیـر اداره مدیریـت رده بندی سـنی 
بنیاد ملـی بازی هـای رایانـه ای ادامه 
داد: سایت مرجعی در راستای آموزش 
و فرهنگ سـازی در حـوزه بازی های 
رایانـه ای ایرانـی و خارجی با نـام "چه 
https://chebazi. بـازی " بـا آدرس

ircg.ir طراحی شـده که در این سایت 
به معرفـی بازی ها همراه با رده سـنی 
و داسـتان آنهـا و آنچه والدیـن باید در 
باره محتـوای بازی ها بداننـد توصیح 
داده شـده و همچنیـن مقاالتـی در 
مورد نحـوه اسـتفاده از بازیهـا در این 
سـایت بـرای خانواده هـا قـرار داده 

شـده است.
وی اضافـه کـرد: بیـش از 3۵ هـزار 

عنوان بـازی در این سـایت قـرار داده 
شـده اسـت و رده سـنی همـه ایـن 
بازی هـا مشـخص شـده و خانواده ها 
با مراجعه به این سـایت و انتخاب رده 
سـنی فرزندشـان و جسـتجوی ساده 
می تواننـد تعـداد زیـادی از بازی هـا 
نمایش داده شـده را از بین آنها بعنوان 
بـازی مـورد نظر خـود انتخـاب کنند.

احمـدی گفـت: چشـم انـدازی که 
بـرای نظـام "اسـرا" در نظـر گرفته 
شـده "بهترین سـن برای هـر بازی 
و بهتریـن بـازی بـرای هـر سـن" 

اسـت.
مدیـر اداره مدیریـت رده بندی سـنی 
بنیـاد ملـی بازی هـای رایانـه ای 
افـزود: دغدغه های بسـیاری در مورد 
بازی هـای رایانـه ای در کشـور ایجاد 
شـده اما هنوز قانون درسـتی در حوزه 

بازی هـای رایانـه ای وجـود نـدارد.
وی ادامـه داد: قوانیـن مدونـی در 
کشـورهای توسـعه یافتـه در حـوزه 
سـواد بـازی و فرهنـگ اسـتفاده از 
بازی هـا تعیین شـده کـه جریمه های 

مالـی سـنگینی بـرای افـرادی کـه 
ایـن بازی هـا بـه کودکانـی با سـن نا 
مناسـب آن هـا می فروشـند، در نظـر 

گرفتـه شـده اسـت.
احمـدی ابـراز امیـدواری کـرد کـه 
در حـوزه بازی هـای رایانـه ای بـه 
جایگاهـی و نقطـه ای برسـیم کـه 
خانواده هـا، کـودکان و نوجوانـان از 
بازی هـای متناسـب بـا سـن خـود 

اسـتفاده کننـد.
به گـزارش ایرنا، نخسـتین ایسـتگاه 
سـواد بـازی بنیـاد ملـی بازی هـای 
رایانـه ای بـرای پرسـنل اداره کل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جهـت 
ارتقا سـواد بازی والدیـن و فرزندان در 
سالن جلسـات این اداره کل و بصورت 
وبیناری برای روئسـای ادارات ارشـاد 
شهرسـتانهای این اسـتان برگزار شد.

در ایـن جلسـه آموزشـی مطالبـی در 
مـورد نظام هـای رده بنـدی سـنی، 
نحـوه رده بنـدی سـنی بازی هـا و 
محتواهـای موجـود در بازی هـا ارائه 

شـد. 

آگاهی خانواده ها در حوزه بازی های رایانه ای بسیار پایین است
مدیر اداره مدیریت رده بندی سنی بنیاد ملی بازی های رایانه ای:
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 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشـور گفت: 3۹0 خدمات درمانی مستقیم 
تأمین اجتماعی به بیماران از سـوی درمانگاه تخصصی، عمومی و بیمارسـتانی 

ارائه می شـود.
میر هاشم موسوی عصر پنجشـنبه در مراسـم افتتاح درمانگاه تخصصی دولت 
آباد اصفهان، اظهار داشـت: تعهدات درمانی تأمین اجتماعی بصورت مستقیم و 
غیر مستقیم به بیمه شـدگان، کارگران، بازنشسـتگان و کارمندان ارائه می شود.

وی بیان داشـت: در درمان مسـتقیم بیش از ۵0 هزار نفر طرف قـرارداد خدمات 
درمانـی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی هسـتند.

مدیر عامل سـازمان تأمین اجتماعی کشـور با افتتاح درمانـگاه تخصصی دولت 
آباد افزود: ایـن درمانـگاه کار خود را با یک پزشـک عمومی و تخصصی شـروع 
کـرده اسـت و بدنبال برگـزاری آزمـون جذب نیـروی متخصـص در چند هفته 
گذشـته بزودی پزشـکان متخصص در جهت توسـعه خدمات مسـتقر خواهند 

. شد
وی مهمتریـن چالش پیـش روی تأمین اجتماعـی برای سـاخت درمانگاه های 
تخصصی تحت پوشـش را چالش منابع دانسـت که با همت تأمیـن اجتماعی و 
همکاری بین بخشـی و کمک مجلس و حمایـت دولت از تأمیـن اجتماعی این 

مشـکل رفع شـده است.
وی از افق روشـنی برای تأمیـن اجتماعی در حـوزه درمان خبر داد کـه نوید رفع 
چالش ها به ویژه منابـع را می دهد، افزود: توسـعه خدمات جزو اهـداف راهبردی 
اسـت که با همـکاری بین بخشـی دولـت ومجلـس و مابقـی شـرکای تأمین 

اجتماعی در مسـیر خدمت رسـانی مطلوب اسـتفاده خواهد شد.
مدیـر عامل سـازمان تأمیـن اجتماعی کشـور گفـت: در اسـتخدامی کـه اخیراً 
مطرح شـده، تأمین نیـروی انسـانی درمانگاه تخصصـی دولت آباد رفـع خواهد 

. شد

390 خدمت درمانی 
به بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی ارائه 
می شود

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی 
کشور:

خبر روز 
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N E W S



 شنبه 19 شهریور 1401  | شمـاره 1147

شهرستان

Isfahan News

اسمی  ظرفیت  گفت:  کاشان  فرماندار 
تولید فرش ماشینی در کشور طی یک 
که  است  مربع  متر  میلیون  سال، ۱۱۰ 
با سرمایه گذاری مطلوب و حمایت های 
منطقه  در  صنعت  این  از  که  مناسبی 
منطقه  سهم  گرفت،  صورت  کاشان 
کاشان از این میزان ۷۰ میلیون مترمربع 

است.
محمدشریف زارعی در حاشیه بازدید از 
اظهار  تهران،  ماشینی  فرش  نمایشگاه 
کرد: با اشتغال بیش از ۵۰ هزار نفر در 
صنعت فرش ماشینی و صنایع وابسته به 
آن در منطقه کاشان، ۲۷ کشور مطرح و 
بزرگ دنیا مقصد صادرات فرش ماشینی 

کاشان است.
وی افزود: صاحبان صنایع فرش ماشینی 
 ۱۴۵ مجموع  از  غرفه   ۶۰ در  کاشان 
شرکت از سراسر کشور، شرکت کرده اند 
که با طرح های جدید و به روز در نمایشگاه 
از طرفی ضرورت  و  افتخار است  باعث 

حمایت از آنان را دو چندان می کند.
حال  در  کرد:  تصریح  کاشان  فرماندار 
فرش  تولید  مازاد  از  درصد   ۲۰ حاضر 
در  که  می شود  صادر  کاشان  ماشینی 
صورت فراهم شدن شرایط مورد نیاز این 
حجم از صادرات می تواند تا ۵۰ درصد 

افزایش پیدا کند.
که  بینی شده  پیش  کرد:  تأکید  زارعی 
میزان  آینده  در  کاشان می تواند  منطقه 
از ۳۰۰  را  خود  ماشینی  فرش  صادرات 
میلیون دالر کنونی به یک میلیارد دالر 
ارتقا دهد که می تواند منبع ارزی خوبی 

برای کشور باشد.
گفت:  آیین  این  در  نیز  کاشان  شهردار 
فرش با هویت، فرهنگ و زیست مردم 
کاشان عجین شده است و فرش صرفًا 
یک فعالیت تجاری و اقتصادی در منطقه 
کاشان نیست، بلکه یک عنصر فرهنگی 
و اجتماعی در این منطقه فرهنگی است.

کرد:  اظهار  امنیه  بخشنده  حسن 
فرش  روی  پیش  مختلف  چالش های 
مواد  تأمین  که  است  کاشان  ماشینی 
اولیه، یکی از مهم ترین مشکالت فعاالن 
توسعه  و  است  فرش  تولید  واحدهای 
فناوری و تکنولوژی و شناسایی شیوه های 
جدید و مدرن عرضه محصوالت از دیگر 
دغدغه های تولیدکنندگان این حوزه به 

شمار می رود.
بازار  نیاز  عمده  تأمین  به  اشاره  با  وی 
کاشان،  منطقه  ماشینی  فرش  توسط 
تضمین  عرضه  این  نباید  کرد:  تصریح 
شده، واحدهای تولیدکننده فرش ماشینی 
موضوع  و  بین المللی  بازارهای  از  را 

صادرات غافل سازد.
شهردار کاشان تاکید کرد: فرش برای 
کاشان فراتر از جنبه اقتصادی و تجاری، 
جنبه هویتی و فرهنگی دارد و بر همین 
اساس مدیریت شهری اهتمام ویژه ای 
برای پاسداشت این هنر بومی و اصیل 

دارد.

فرماندار کاشان خبر داد:

 تولید سالیانه بیش از
 ۷۰ میلیون مترمربع

فرش ماشینی در منطقه 

خبر ویژه

ISFAHAN
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مدیـر جهـاد کشـاورزی کاشـان گفـت: توسـعه کشـاورزی 
و  کشـاورزان  سـازی  آگاه  نیازمنـد  اقتصـادی  و  مـدرن 
مشـارکت همـه فعـاالن ایـن حـوزه اسـت کـه بـا اجـرای 
برنامه هـای مختلـف پیگیـری می شـود و رسـانه ها نیـز باید 
بـه ایـن فرآینـد آگاهـی بخشـی شـهروندان کمـک کننـد.

رضـا مظلومـی، در جمـع خبرنـگاران، اظهـار کـرد: سـامانه 
زمین هـای  از  هکتـار   ۲۵۰ سـطح  در  مـدرن  آبیاری هـای 
 ۵۷۵ صرفه جویـی  باعـث  شهرسـتان  ایـن  کشـاورزی 

اسـت. آب شـده  در مصـرف  مترمکعـب 
وی افـزود: سـاماندهی و مرمـت ۲۵ رشـته قنـات در مناطق 

مختلـف ایـن شهرسـتان بـا توجه به شـرایط بحرانـی منابع 
آب زیرزمینـی باعـث شـد که یـک میلیـون و ۲۷۲ هزار متر 

مصـرف آب در بخـش کشـاورزی کاهش پیـدا کند.
وی تصریـح کـرد: عملیـات تسـطیح لیـزری در سـال ۱۶۴ 
برنامـه  از  دیگـر  یکـی  کشـاورزی  زمین هـای  از  هکتـار 
جهادکشـاورزی کاشـان بـود کـه منجـر بـه کاهـش ۳۲۴ 

هـزار مترمکعـب مصـرف آب کشـاورزی شـده اسـت.
بـا  زمین هـای  لیـزری  تسـطیح  کـرد:  تاکیـد  مظلومـی   
مسـاحت بزرگ، با شـیب بندی مناسـب سـطح زمین باعث 
توزیـع یکنواخـت آب می شـود، به طـوری که در هـر هکتار 

دو هـزار متـر مکعـب صرفـه جویـی آب می شـود.
سـازی  مـدرن  گفـت:  کاشـان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
کشـاورزی در نیمـه نخسـت سـال جـاری دو هـزار و ۲۳ 
میلیـارد ریـال هزینـه داشـته اسـت کـه ۱۰۵ میلیـارد ریـال 
آن اعتبارهـای دولتـی، یـک میلیـارد و ۸۵۲ میلیـون ریـال 
تسـهیالت بانکـی و ۶۷ میلیارد آن آورده سـرمایه گذار بوده 

. ست ا
وی افـزود: هنرسـتان کشـاورزی کاشـان فعالیت خـود را از 
ابتـدای سـال تحصیلـی آینـده آغـاز می کنـد تـا کشـاورزی 
صنعتـی و مـدرن بـه طـور تخصصـی و حرفـه ای توسـعه و 

ترویـج پیـدا کند.
گاز  و  بـرق  آب،  زیرسـاخت های  کـرد:  تصریـح  مظلومـی 

در شـهرک ماهیـان زینتـی انجـام شـده و براسـاس برنامـه 
ریزی هـا، ۲۲۰ واحـد پـرورش ماهـی در ایـن ناحیـه فعالیت 
در  آبزی پـروری  واحـد   ۵۴۰ کـه  حالـی  در  کـرد  خواهنـد 

شهرسـتان کاشـان فعـال اسـت.
وی گفـت: کاشـان به عنـوان قطب پرنـدگان زینتی کوچک 
جثـه کشـور معرفی شـده اسـت کـه به منظـور سـاماندهی 
ایـن صنعـت، تعاونـی فعـاالن ایـن حـوزه در حال تشـکیل 
اسـت و ایجـاد پایانـه صـادرات پرنـدگان زینتـی از دیگـر 
برنامه هـای جهـاد کشـاورزی بـرای سـاماندهی ۶۰۰ واحـد 

فعـال در ایـن حوزه اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی کاشـان با اشـاره به اهمیـت اصالح 
سـایت های  انـدازی  راه  و  ایجـاد  افـزود:  کشـت  الگـوی 
الگویـی در حـوزه آمـوزش و ترویـج گیاهـان دارویـی، گل 
محمـدی، شـاه توت، گـردو، گیـالس و دام از دیگـر برنامه 
جهادکشـاورزی بـوده کـه بـا اعتبـار ۵۰ میلیون ریـال انجام 

است. شـده 
مظلومـی تصریـح کرد: تشـکیل پرونده بـرای پرداخت ۵۳۸ 
مـورد تسـهیالت سـرمایه در گـردش پـرورش دام و طیـور 
بـه ارزش ۲۷۷۰ میلیـون ریـال در نیمـه اول سـال جـاری 
انجـام شـد که ۹۰۰ میلیارد ریال تسـهیالت دولتـی پرداخته 

است. شـده 
وی بـا اشـاره بـه توسـعه مشـاغل خانگـی گفـت: تشـکیل 

پرونـده و صـدور مجـوز بـرای ۴۰ واحـد اشـتغال زایی در 
بخـش کشـاورزی بـه ارزش یـک میلیـارد و ۵۵۰ میلیـون 

ریـال تاکنـون اجرایـی شـده اسـت.
پروانـه  صـدور  افـزود:  کاشـان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
بهره بـرداری دو واحـد صنعتـی بـا تولیـد اسـمی ۱۵۰۰ تـن 
و صـدور جـواز تأسـیس ۴۹ واحـد صنعتـی بـا تولید اسـمی 
۶۶ هـزار و ۷۷۴ تـن از دیگـر فعالیت هـای جهاد کشـاورزی 

کاشـان در شـش مـاه اول امسـال اسـت.
مظلومـی تصریـح کـرد: موافقـت اصولـی بارانـداز گیاهـان 
دارویـی بـا ظرفیـت ۵۰۰ و صـدور موافقـت اصولـی مرکـز 
پرتودهـی محصـوالت گیاهـی کشـاورزی بـا ظرفیـت ۲۰۰ 
هـزار تـن بـرای اولیـن بـار در کشـور بـرای کاشـان صـادر 

است. شـده 
وی تاکیـد کـرد: کاشـان، اولیـن شهرسـتان بـود کـه برای 
۱۲۰ مـورد سـرمایه در گردش خریـد گل محمدی به ارزش 
۷۰۰ میلیـارد ریـال پرونـده تشـکیل داده بـه بانـک عامـل 

ارسـال کرده اسـت.
مظلومـی گفـت: طـرح مبـارزه همگانـی با آفت سـن غالت 
در سـطح ۹۱۹ هکتـار از زمین های کشـاورزی اجرا شـد که 
۴۸۰ میلیـون ریـال هزینـه بـه دنبـال داشـته اسـت، ضمن 
اینکـه ۲۰۰ هکتـار از مـزارع غالت و باغ هـای گل محمدی 
شهرسـتان کاشـان با اسـتفاده از پهباد سمپاشـی شده است.

گفت و گو

مدیر جهاد کشاورزی کاشان مطرح کرد:

توسعه کشاورزی اقتصادی، نیازمند آگاه سازی همه فعاالن حوزه

نماینـده مـردم گلپایگان و خوانسـار در مجلس شـورای 
اسـالمی گفـت: کوچک تریـن اشـکال در قـوه قضائیـه 
بـرای مـردم قابل قبول نیسـت و در شهرسـتان و کالن 

کشـور بـه این موضـوع دقت شـود.
سـید مسـعود خاتمـی، در آییـن تکریم و معارفـه رئیس 
دادگسـتری و دادسـتان شهرسـتان گلپایـگان، اظهـار 
کـرد: سرکشـی های بدون تشـریفات توسـط رئیس قوه 
قضایی سـابق و فعلی سـبب شـد امید در دل مردم زنده 

شـود و نتیجـه آن را نیـز در احیـا شـدن کارخانه هـای 
تولیـدی شـاهد بودیم، ماننـد کارخانه ای که در خوانسـار 
۱۰ سـال تعطیـل بـود، امـا مجدد مشـغول به کار شـد.

وی بـا بیـان اینکـه مـردم امنیـت و اجـرای عدالـت را 
وابسـته بـه قـوه قضاییـه می داننـد، ادامـه داد: کمبـود 
نیروی انسـانی در دادگسـتری اطاله دادرسـی را به دنبال 
دارد، پـس باید قوانینی تصویب شـود که نیروی انسـانی 

در قـوه قضاییـه تأمیـن و تقویت شـود.

نماینـده مـردم گلپایـگان و خوانسـار در مجلـس گفت: 
تشـکیل شـورای حل اختالف اتفـاق خوبی بوده اسـت، 
امـا تـا حد ممکـن برخـی از دعـاوی را قبل از تشـکیل 
پرونده به سـمت ریش سـفیدان و معتمدان ارسـال کنید. 
باید قداسـت و اقتـدار روحانیت، قضات و قـوه و قضاییه 
حفـظ شـود. کوچک ترین اشـکال در قوه قضائیـه برای 
مـردم قابـل قبـول نیسـت و امیدواریم در شهرسـتان و 

کالن کشـور بـه ایـن موضوع دقت شـود.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس:

مردم امنیت و اجرای 
عدالت را وابسته به 
قوه قضاییه می دانند

مدیـر مؤسسـه عفـاف و حجاب طهـورا گفـت: عواملی 
چـون عـدم کنتـرل نـگاه و ارتبـاط کالمی بـا نامحرم، 
عـادی انـگاری روابـط زنـان و مـردان بیگانـه و نیـز 
تأخیـر در ازدواج افـراد را می تـوان از عوامـل تخریـب 

کننـده عفـت بیـان کرد.
بیاتـی در نشسـت علمـی- حجـت االسـالم مهـدی 

پژوهشـی تبییـن ابعاد زیسـت عفیفانه، مفهـوم عفاف و 
حجـاب را بیـان کـرد و گفـت: عفیف بـودن در حقیقت 
یـک امـر درونی اسـت و بـا حجاب و پوشـش در ظاهر 
فـرد نمایـان می شـود و هرچـه فـرد از عفـت باالتـری 
برخوردار باشـد از پوشـش مناسـب تری اسـتفاده خواهد 
نمـود. امـا در جامعـه مسـائل گوناگونـی می توانـد این 
پوشـش را تحـت تأثیـر خـود قـرار دهد کـه باید جهت 
درک ابعـاد آن و ارائـه راهکار مناسـب مسـاله حجاب و 
عفـاف بـه خوبـی مورد کنـکاش و بررسـی قـرار گیرد.

مدیر مؤسسـه عفـاف و حجـاب طهورا، مسـئله حجاب 
و عفـاف را بـر پایـه سـه عنصـر: تقویـت کننده هـای 

حجـاب، تخریـب کننده هـا و نمایـش گرهـای حجـاب 
اسـتوار دانسـت و در ادامـه گفـت: بـا توجه بـه روایات 
اهـل بیـت علیهـم السـالم، بـه عنـوان مثـال از جمله 
تقویـت کننده هـای امـر عفـاف و حجاب غیرت اسـت. 
طبـق روایـات عفـت مـرد بـه میـزان غیـرت اوسـت و 
ایـن امـر به مـا می آمـوزد کـه تقویـت غیـرت و ایجاد 
حـس مسـئولیت پذیـری در قبـال خانـواده می توانـد 
عفـت فـرد را تقویـت نمایـد. یـا مثـاًل ازدواج در زمـان 
مناسـب از دیگـر تقویـت کننده هـای عفـاف اسـت و 
می توانـد در حفظ عفت عمومی بسـیار تاثیرگذار باشـد. 
شـناخت ایـن عوامـل و عوامـل دیگـری چـون تقویت 
کرامـت انسـانی افـراد و تقویـت اعتمـاد بـه نفـس در 
افـراد و ماننـد آن می توانـد تأثیـر زیادی بـر حفظ عفت 

عمومی داشـته باشـد.
بـا بررسـی برخـی  ادامـه  بیاتـی در  حجـت االسـالم 
از آیـات مربـوط بـه حجـاب و دسـتورات آن، گفـت: 
عواملـی چـون عـدم کنتـرل نـگاه و ارتبـاط کالمـی با 

نامحـرم، عـادی انـگاری روابـط زنـان و مـردان بیگانه 
از عوامـل  را می تـوان  افـراد  ازدواج  در  تأخیـر  نیـز  و 
زمینـه  ایـن  در  کـه  برشـمرد  عفـت  کننـده  تخریـب 
بایـد سـعی بـر آن باشـد کـه بـا تبییـن جایـگاه کنترل 
نـگاه و دوری کـردن از عوامـل تخریـب عفـاف زمینـه 
 بـروز عفـت درونـی را در جـای جـای جامعـه فراهـم

نمود.
عفـت فـرد بایـد در محـل کسـب و کار، در معمـاری 
ابعـاد  انتخـاب نـوع تفریحـات و سـفر و  خانه هـا، در 

مختلـف زندگـی بـروز و ظهـور یابـد.
نشسـت علمی-پژوهشـی تبییـن ابعاد زیسـت عفیفانه، 
از سـوی کانون پژوهشـی صدرا شـامل مـدارس علمیه 
تیـران،  کوثـر  اصفهـان،  مرضیـه  زهـرای  خواهـران 
فاطمـة الزهـرا ورزنـه، الزهـرا زریـن شـهر، صالحـات 
فوالدشـهر، الزهـرا دهاقـان، الزهـرا نطنـز، معصومیـه 
شـهرضا، حضـرت فاطمه فالورجـان، الزهـرا مبارکه، و 

فاطمیـه انـدان، برگزار شـد.

مدیرکانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان 
قصه گویـی  جشـنواره  گفـت:  کـرون  و  تیـران 
و  کـودکان  فکـری  پـرورش  کانـون  همـت  بـه 
نوجوانـان و شـهرداری تیـران بـا حضـور نوجوانان 

شـد. برگـزار  مادربزرگ هـا  و  پدربزرگ هـا  و 
اکـرم یوسـفی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کرد: 
کانـون  قصه گویـی  جشـنواره  کانونـی  مرحلـه 
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان بـا حضـور 
نزدیـک بـه ۵۰ نوجـوان و پدر بزرگ و مـادر بزرگ 
انجـام شـد که برترین هـا به مرحله اسـتانی راه پیدا 

می کننـد.
ایـن  برگـزاری  در  شـهری  مدیریـت  افـزود:  وی 
جشـنواره بـا کانـون همـکاری کـرده و برترین هـا 
بـرای جشـنواره های محلـی اسـتفاده و هنـر آنـان 

بـرای شـهروندان عرضـه می شـود.

مدیرکانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان 
تیـران و کـرون، افـزود: یکـی از جلوه هـای ممتـاز 
جشـنواره قصه گویـی ارتباط بین نسـل های قدیمی 
و جدیـد و همچنیـن تأثیـرات تربیتی آن اسـت که 

بایـد این هنـر نهادینه شـود.
یوسـفی فراموشـی و محجـور شـدن ایـن هنـر را 
آسـیبی جدی دانسـت و تصریح کـرد: مهارت آموزی 
در قصه گویـی و احیـای این هنر منجر بـه اثرگذاری 
تربیتـی و کاهـش وابسـتگی بـه فضـای مجـازی و 

گوشـی های دیجیتـال در مهمانی هـا خواهـد شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: نقـش قصه گویـی در ارتباط 
بخشـی بین مسـائل شـهری و تربیتـی و همچنین 
آموزش فرهنگ شـهروندی در تعامل شـهرداری با 
کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان بیش 

از گذشـته روشـن می شود.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تیران و کرون::

جشنواره قصه گویی برگزار می شود

کتابخانه ای  گویی  قصه  نخست  مرحله 
شهرستان های شاهین شهر و گز برخوار 
با شعار »قصه، صدای زندگی است« به 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  میزبانی 
مدیریت  به  شهر  شاهین  نوجوانان  و 
چون  مسئوالنی  حضور  با  پسنده،  فریبا 
گل جهان شکر زاده، عضو شورای شهر 
از استان اصفهان،  شاهین شهر، داورانی 
کودکان، نوجوانان و عالقه مندان به قصه 
و قصه گویی، روز پنج شنبه، ۱۰ شهریور 
ماه، در سالن آمفی تئاتر کانون برگزار شد.

فریبا پسنده مسئول کانون پرورش فکری 
شاهین شهر ضمن  نوجوانان  و  کودکان 
استقبال  از  امیدواری  و  خرسندی  ابراز 
عالقه  بزرگساالن  نوجوانان،  کودکان، 
مند از این جشنواره فرهنگی گفت: مرحله 
کتابخانه ای این جشنواره روز ۱۰ شهریور 
استانی  مرحله  به  منتخبان  و  برگزار شد 

که، معرفی می شوند.
پسنده، ادامه داد: از تعداد ۶۲ نفر شرکت 

کننده کودک، نوجوان و بزرگسال، تعداد 
کودک،  گوی  قصه  شامل:۶  نفر   ۲۴
بزرگ  مادر   ۲ بزرگسال،  گوی  قصه   ۵
 ۳ و  نوجوان  گوی  قصه   ۱۱ گو،  قصه 
نفر در بخش ملی و پادکست به مرحله 

کتابخانه ای راه یافتند.
ارزیابی  اساس  بر  این جشنواره  پایان  در 
قصه  سه  داوران،  توسط  شده  انجام 
این  استانی  مرحله  به  شهر  شاهین  از 
جشنواره راه یافتند از جمله: قصه »سیاه 
گویی  قصه  به  عاشق«  مار  و  چشمون 
سمیرا کرمی، »یک آشی برات بپزم« به 
قصه گویی فریبا اسدی و قصه »چطوری 
نیش ات بزنم« به قصه گویی یونس فقیه 

زاده به مرحله استانی راه یافتند.
»افسانه  قصه  هم  برخوار  و  گز  مرکز  از 
روباه حیله گر« به روایت پریسا غفوریان و 
قصه »سه ترنج اسرار آمیز« به قصه گویی 
به  یسنا حاتمیان  و قصه  ریحانه ذکاوت 

مرحله بعدی راه یافتند.

در شهرستان های شاهین شهر و گز برخوار برگزار شد:

مرحله نخست قصه گویی کتابخانه ای

مدیـر جهـاد کشـاورزی سـمیرم از خسـارت ۲۰۰ میلیـارد تومانـی کاهـش دما به 
محصـوالت زراعی سـمیرم خبـر داد.

مصطفـی طایـی اظهار داشـت: کاهش دما در مناطق مختلف شهرسـتان سـمیرم، 
بـه ۲ هـزار و ۳۸۰ هکتـار از محصـوالت زراعی بهاره در این شهرسـتان خسـارت 

کرد. وارد 
او افـزود: این مناطق شـامل مزرعـه قبرکیخا، گاو تپه حنا، گرمـوک و نیز مناطقی 
از بخـش پادنـا اسـت کـه خسـارتی بالغ بـر ۲۱۱ میلیـارد و ۸۶۰ میلیـون تومان به 

محصوالت زراعی واردشـده اسـت.
طایـی تصریـح کـرد: محصوالت خسـارت دیده شـامل کـدو آجیلی، سـیب زمینی، 
خیـار، لوبیـا، ذرت علوفـه ای، هندوانـه، گوجـه و دیگـر محصـوالت صیفـی بـوده 

است.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـمیرم بیـان کـرد: بـا توجـه بـه این کـه 
سـرمازدگی باعث خسـارت بـه محصوالت زراعـی در برخی از مناطق شهرسـتان 
شـده، چنانچـه زمیـن زراعـی و یـا باغـی متحمـل خسـارت شـده، کشـاورزان و 
باغـداران بایـد مراتـب را به مراکز جهاد کشـاورزی تابعه مدیریـت و صندوق بیمه 

محصـوالت کشـاورزی گـزارش دهند.
او گفـت: در ایـن مـدت افـت دما در حـد زیر صفر درجه سـانتی گراد گزارش شـده 

اسـت کـه این روند کاهشـی ادامه خواهد داشـت.

مدیر جهاد کشاورزی سمیرم خبر داد:

 خسارت کاهش دما
مدیر مؤسسه عفاف و حجاب طهورا:به محصوالت زراعی سمیرم

عوامل تخریب کننده عفت بررسی شد

سخنگوی شورای اسالمی شهر اردستان گفت: مصطفی 
شورای  علنی  نشست  در  اردستان  شهردار  ایراندوست، 
اسالمی شهر اردستان با ۴ رأی از مجموع ۵ رأی اعضای 

شورا استیضاح شد.
سی  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  مهدانیان  معین 
ونهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اردستان شامگاه 
چهارشنبه، ۱۶ شهریور با موضوع استیضاح شهردار اردستان 

برگزار شد.
از  اعضای شورای شهر  به طرح سوال های  اشاره  با  وی 
شهردار در حوزه های مختلف شهرداری، افزود: پاسخ های 
شهردار اردستان در سه جلسه تک به تک مورد ارزیابی قرار 
گرفت و بعد از طی روال قانونی اعضای شورای اسالمی 
شهر اردستان با ۴ رأی موافق و یک رأی مخالف با استیضاح 

مصطفی ایراندوست شهردار کنونی اردستان موافقت شد.
سخگوی شورای شهر اردستان با بیان اینکه شورای شهر 

به این نتیجه رسیده بود که وضعیت شهرداری اردستان به 
گونه ای است که شرایط برای همکاری مهیا نیست ادامه 
داد: متاسفانه در سطح جامعه و فضای مجازی بازخوردهای 
خوبی از عملکرد شهرداری نمی گرفتیم و نیازمند این بود که 

یک تغییر ایجاد شود.
وی تصریح کرد: شهرداری اردستان نیاز به یک تفکر جدید 
و نو دارد که بتواند عقب ماندگی های گذشته را جبران کند. 
از فردا شهردار جدید در شهرداری اردستان حضور خواهند 
داشت و ایشان در همه امور مدیریت شهری اختیار کامل 
موظف  شهرداری  پرسنل  تمام  همچنین  داشت.  خواهند 
هستند طبق نظرات و دستورات شهردار جدید فعالیت داشته 

باشند.
رئیس شورای شهر اردستان در این جلسه گفت: حدود ۸۰ 
درصد از مردم شهر اردستان با استیضاح شهردار موافق بودند 
که شورای ششم اردستان تصمیم گرفت تا شهر را فدای 

شخص نکند و شهردار را پس از ۱۰ ماه فعالیت استیضاح 
کرد.

شورای  عضو  پنج  هر  کرد:  خاطرنشان  عالیشان  منصور 
شهر اردستان به نتیجه رسیده بودند که شهردار اردستان 
توانایی الزم برای اداره مسئولیت شهرداری را ندارد. حتی 
خود ایشان نیز به این نتیجه رسیده بود، ولی اسرار اعضای 
استیضاح  استعفا نکرد و  به  را راضی  ایشان  شورای شهر 

توسط شورای شهر انجام شد.
باید  انتقاد  افزود: اعضای شورای شهر معتقد هستند  وی 
از مدیریت شهری و شورای شهر وجود داشته باشد، ولی 
پیشرفت ها و خدماتی که توسط شهرداری انجام می شود 

نیز دیده شود.
اردستان  شهر  شورای  جلسه  پایان  در  ایسنا  گزارش  به 
اردستان  شهرداری  سرپرست  به عنوان  بابائیان  غالمرضا 

انتخاب شد.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اردستان:

شهردار اردستان استیضاح و برکنار شد
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Attendance and activity in spe-
cialized exhibitions in various 
fields, including tiles and ce-
ramics, are significant. Each 
of the people present in this 
market, including manufactur-
ers, brands, merchants, mass 
builders, architects, and con-
sumers can use and benefit 
from the communication and 
information paths available in 
such environments.
The 27th International Exhi-
bition of Tiles, Ceramics and 

Sanitary Porcelain in Iran - Teh-
ran is among these specialized 
exhibitions that create the men-
tioned opportunities for individ-
uals and businesses.
The time and place of holding 
the international specialized 
exhibition of tiles, ceramics, 
and sanitary porcelain
This exhibition will be held in 
Iran, Shahr Aftab Tehran, on 
October 2-5, 2022, and its vis-
iting hours will be from 10 am 
to 6 pm.

The venue of the international 
exhibition of ceramic tiles and 
sanitary porcelain
This exhibition is located in 
Shahr Aftab Tehran, on the 
Persian Gulf highway, km 10, 
adjacent to Imam Khomeini 
shrine, and the brands present 
in this exhibition will present 
their products in the booths 
prepared in this exhibition.
Brands participating in Shahr 
Aftab 2022 exhibition
According to the latest available 

statistics, more than 150 repu-
table brands are present in this 
exhibition, and most of them 
are manufacturers of tiles, sani-
tary porcelain, glazes, and busi-
nesses and brands active in this 
field. Many well-known brands 
from Iran and other countries 
have participated in this exhibi-
tion, and the number continues 
to increase.
Among the brands that have 
been confirmed to participate 
in the international exhibition of 
Shahr Aftab, are:
• The online market of Ceram 
Pakhsh
• EEFA Ceram
• Persepolis Tile
• Takceram
• Tabriz Tile Group
• Bastan Ceramic Tile
• Fakhar Group
• Emarat Tile
• Parsian Tile
• Setareh Tile
• Amin Tile
• Golceram
• Bistoontile
• Aras Tile
• Echtile
• Mahan Ceram
• Eram Tile
• Ceram Negar
• Kimia Ceram Tile
• Khatam Tile
• Afagh Ceram
• Shams Tile
• Leon Tile

• Nafis Tile
• Ehsan Meybod Tile
• Robat Ceram
• Kavir Tile
• Negar Tile
• Mehrdad Ceram
• Brillian Tile
• And …
Contact number and address of 
Shahr Aftab International Exhi-
bition.
If you have any questions about 
participating in the Iranian tile 
exhibition, you can contact 
(+98)9126166588 or visit the 
website cerampakhsh
The presence of Ceram Pa-
khsh in the Tehran 2022 tile 
and ceramic exhibition
After making significant suc-
cesses in the field of export to 
different countries of the world, 
being able to sell the best tiles 
produced in the world such as 
Spanish tiles in domestic and 
even foreign markets, it has 
been entering online markets 
for several years. According 
to the capacities available in 
the web space, Ceram Pakhsh 
tends to provide services in 
the Iranian and global tile and 
ceramic markets and will have 
a lot to say in this field in this 
exhibition. 
Ceram Pakhsh will be present 
at this year’s exhibition in hall 
A4, pavilion... and will welcome 
visitors.

The 27th International Exhibition of 
Ceramic Tiles and Sanitary Porcelain in Tehran 2022

Alumina powder pro-
duction up 7% in 4 
months on year
Production of alumina powder in 
Iran rose seven percent in the first 
four months of the current Iranian 
calendar year (March 21-July 22), 
as compared to the same period of 
time in the past year, according to 
the data released by Iranian Mines 
and Mining Industries Development 
and Renovation Organization (IMI-
DRO).
The IMIDRO’s data put the alumina 
powder output at 80,896 tons in 
the four-month period of this year, 
while the figure was about 75,396 
tons in the same time span of the 
previous year.
As the organization has previously 
reported, alumina powder produc-
tion increased 11 percent in the first 
quarter of the present year, from the 
first quarter of the past year.
The IMIDRO’s data put the alumina 
powder output at 62,291 tons in 
the three-month period of this year, 
while the figure was about 55,974 
tons in the same time span of the 
previous year.
Based on the data previously re-
leased by IMIDRO, Iran has pro-
duced 230,682 tons of alumina 
powder in the past Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 20).
The IMIDRO’s data put the alumina 
powder output at 231,612 tons in 
year 1399.
Aluminum oxide, which is com-
monly called alumina, is an inert, 
odorless, white amorphous materi-
al often used in industrial ceramics.
Alumina is an important ceramic 
material for industrial applications. 
The numerous fields of application 
range from construction materials, 
to filling materials, as well as abra-
sives and catalysts.
In plants and mechanical engineer-
ing, alumina ceramics are mainly 
used for wear and corrosion pro-
tection.
The particle size distribution largely 
determines the application range 
and the quality of an alumina pow-
der. Reliably identifying the differ-
ences in particle size is therefore an 
essential requirement of the meas-
uring instrument.

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

Iran, Uzbekistan draw 
roadmap for energy 
cooperation
Iran and Uzbekistan have drawn a 
roadmap to determine the frame-
work of energy cooperation be-
tween the two countries, Shana 
reported.
In a meeting between Iranian Dep-
uty Oil Minister for International 
Affairs Ahmad Assadzadeh and Uz-
bekistan’s Acting Energy Minister 
Azim Ahmed Khojayev in Tashkent 
on Monday, the two sides dis-
cussed the roadmap of short and 
long-term cooperation between the 
two countries in the energy sector 
and determined the framework of 
cooperation.
As reported, Asadzadeh traveled to 
the Central Aian country on top of 
a high-ranking delegation in order 
to make the necessary preparations 
for the two countries’ first energy 
cooperation memorandum of un-
derstanding (MOU) which is due to 
be signed at the Shanghai summit.
The representatives of the Iranian 
companies present in this meeting, 
while introducing their abilities and 
capacities, discussed the existing 
fields of cooperation with Uzbek-
istan, with the Acting Minister of 
Energy and other managers of that 
ministry.
In this meeting, the MOU on the 
development of bilateral energy co-
operation between Iran and Uzbeki-
stan was also finalized.
This document is supposed to be 
signed by Iranian Oil Minister Ja-
vad Oji and his Uzbek counterpart 
during President Ebrahim Raisi’s 
state visit to Uzbekistan to par-
ticipate in the Shanghai Summit 
due on September 15-16, 2022 in 
Tashkent.

Iran’s export to 
India increases 
35% in 7 months 
yr/yr

The value of Iran’s export to 
India increased by 35 percent 
in the first seven months of 
2022, from the same period 
of time in 2021, Tasnim news 
agency reported citing the 
data released by the Indian 
Ministry of Commerce and 
Industry.
As reported, Iran exported 
commodities worth $361 
million to India in the sev-
en-month period of this year, 
while the figure was $267 
million in the same time span 
of the past year.
Fruits were the major prod-
ucts Iran exported to India, 
accounting for 26 percent of 
the total exported items. Iran 
exported $96 million of fruits 
to India in the mentioned 
time span.
During January-July of the 
present year, India’s export 
to Iran has also risen 54 
percent to stand at $1.243 
billion, while the figure was 
$807 million in the first seven 
month of 2021.
Rice was India’s major prod-
uct exported to Iran in the 
said time, as the product ac-
counted for 66 percent of the 
country’s total export to the 
Islamic Republic.
India exported $825 million 
of rice to Iran in the first sev-
en months of this year, while 
the figure was $641 million 
in the first seven months of 
2021.
According to the Indian 
Ministry of Commerce and 
Industry, the value of trade 
between Iran and India stood 
at $1.604 billion during Jan-
uary-July 2022, rising 49 
percent from $1.074 billion 
in the same period of time in 
2021.
In late May, Iranian ambassa-
dor to India said that Iran and 
India are trying to diversify 
the channels of payments to 
expand the bilateral trade.
In an exclusive interview with 
Financial Express Online, Ali 
Chegeni said, “We are trying 
to diversify the channels of 
payments and accordingly 
wish to extend and expand an 
already existing mechanism 
in order to cover all of the 
goods and services including 
all of non-oil goods and to 
achieve this”.
During the past two years, 
because of Covid restric-
tions, we pursue the issue 
via virtual dialogues and cur-
rently our officials are follow-
ing the matter through the 
exchange of delegations, the 
envoy stated.
“We want to develop our 
economic and trade relations 
beyond energy and petro-
chemical products. Since 
due to the complementarity 
of Iran and India econo-
mies, an extensive range of 
non-oil trade exists between 
two sides including trade on 
goods and services, invest-
ment, tourism, education and 
… which may pave the way 
for multiplying our economic 
relations ten times more than 
current relations in mid and 
long terms”, Chegeni said.

The value of export from Kermanshah 
province, in the west of Iran, rose 14 
percent in the first five of the current 
Iranian calendar year (March 21- Au-
gust 22), as compared to the same 
period of time in the previous year, an 
official with the customs department 
of the province announced.
Bakhtiar Rahmanipour said that 2.597 
million tons of commodities worth 
$1.079 billion were exported from the 
province in the said time span, indi-
cating also eight percent rise in terms 
of weight.
He named rebar and ironware, tiles 
and ceramics, fruits and vegetables, 
constructional stones, dairy products, 
plastic products, and disposable con-
tainers as the major exported items.
The official further announced that 
4,621 tons of products worth $15.377 
million have been imported to the 
province in the first five months of 
the present year, indicating 55 percent 
and 58 percent drop in terms of value 
and weight, respectively.
He named aluminum, machine parts, 
and production line equipment as the 
major imported items.
As previously announced by the offi-
cial, the value of export from Kerman-
shah province rose 15 percent in the 
past Iranian calendar year 1400 (end-

ed on March 20), from its preceding 
year.
Rahmanipour said that 525.305 
million tons of commodities worth 
$2.723 billion were exported from the 
province in the previous year.
In terms of the weight, the exports 
also indicate three percent annual 
growth, he added.
He named ceramics and tiles, rebars, 
iron products, fruits and vegetables, 
constructional stones, dairy products, 
and plastic products as the main ex-
ported items.
The official further announced that 

25,804 tons of products worth 
$66.351 million were imported to the 
province in the past year, indicating 
10 percent growth in terms of value.
He named aluminum alloy, factory 
production line, batteries, and tires as 
the major imported items.
The head of the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration (IRICA) 
has announced that the value of Iran’s 
non-oil exports reached $20.924 
billion in the first five months of the 
current Iranian calendar year, up 21 
percent compared to the last year’s 
same period.

According to Alireza Moghadasi, Iran 
exported 44 million tons of non-oil 
commodities in the mentioned five 
months which was 3.5 percent less 
than the figure for the previous year’s 
same period.
Meanwhile, some 14 million tons of 
goods valued at $21.665 billion were 
imported into the country, indicating 
a 19-percent rise in terms of value 
compared to the last year’s same time 
span, he said.
The weight of the imported goods de-
clined by 8.5 percent, year on year, the 
official added.
In total, the Islamic Republic trad-
ed about 58 million tons of non-oil 
goods worth $42.589 billion with its 
trade partners in the first five months 
of the current Iranian calendar year, 
up about 23 percent in terms of value.
Iran’s top export destinations during 
this period were China, Iraq, United 
Arab Emirates (UAE), Turkey, and In-
dia, according to Moghadasi.
Liquid propane, methanol, liquefied 
natural gas, polyethylene, iron, and 
steel ingots were among the top ex-
ported items in the said five months.
The country’s top five sources of im-
ports during these five months were 
the UAE, China, Turkey, India, and 
Russia.

Export from Kermanshah province rises 14% in 5 months yr/yr

Iranian Oil Pipeline and Telecommunica-
tion Company (IOPTC) signed a mem-
orandum of understanding (MOU) with 
a knowledge-based firm to cooperate 
in manufacturing high-tech monitoring 
equipment, IRNA reported.
Held on Wednesday, the signing ceremo-
ny of the mentioned MOU was attended 

by IOPTC Head Arsalan Rahimi and the 
head of the said knowledge-based com-
pany. Based on the MOU, the domestic 
knowledge-based firm is going to man-
ufacture smart pigs, pipeline leak detec-
tors and breach detectors for IOPTC.
Speaking at the signing ceremony, Rahi-
mi pointed out that smart monitoring is 

essential for the maintenance and oper-
ation of oil pipelines, saying: “Currently, 
the production and manufacturing of 
smart pig is not done inside the coun-
try and it is hoped that with the signed 
memorandum, the technology of making 
smart pigs, leak detectors and breach 
detectors will become indigenized by 

local experts.”
In pipeline transportation, pigging is 
the practice of using pipeline inspection 
gauges or gadgets, devices generally re-
ferred to as pigs or scrapers, to perform 
various maintenance operations. This is 
done without stopping the flow of the 
product in the pipeline.

IOPTC inks MOU with knowledge-based company to meet technological needs
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Manaf Hashemi was appointed as 
Secretary General of the Iran’s Na-
tional Olympic Committee (NOC) on 
Tuesday.
He replaced Keykavous Saeidi in the 
post.
Last week, Mahmoud Khosravi Vafa 
was elected as new President of 

Iran’s NOC, replacing Reza Salehi 
Amiri in the position.
Hashemi served as Deputy Minis-
ter for Development from 2013 to 
2017.
He was also named as governor of 
Golestan Province in 2017 and was 
sacked from his role two years later.

Manaf Hashemi 
named Iran’s 
NOC Secretary 
General

Iran, Japan hold 
Seminar on Net 
Zero Emissions
An educational seminar enti-
tled “Introduction of Japan’s 
policies in using hydrogen 
and ammonia to achieve zero 
carbon emissions by 2050” 
was held in Tehran on Tues-
day, Shana reported.
According to National Ira-
nian Oil Company (NIOC), 
the seminar was attended 
by senior officials from both 
countries including NIOC’s 
Director of Health, Safety and 
Environment (HSE) Abbas 
Razmi, and Head of Economic 
Department at Japanese Em-
bassy in Iran Kida Yuka, as 
well as Masashi Watanabe, 
director for Fuel Ammonia, 
Petroleum and LNG Policy 
at Japanese Economy, Trade 
and Industry Ministry’s Agen-
cy for Natural Resource and 
Energy.
At the beginning of the sem-
inar, the NIOC HSE director 
emphasized the necessity of 
managing flare gas emissions 
and increasing awareness 
about the new methods of 
eliminating greenhouse gas 
emissions and their appli-
cation in Iran’s oil and gas 
industry, saying: “The main 
goal of this seminar is to re-
duce greenhouse emissions.”
Stating that Iran is in the list of 
10 countries emitting green-
house gases, he announced: 
“Based on the plans and goals 
set, positive steps have been 
taken regarding the health of 
humanity; by 2050, the world 
will go towards zero emission 
of greenhouse gases.”
Razmi further underlined 
the importance of keeping in 
touch with powerful institu-
tions to be able to use new 
methods for net zero emis-
sions by 2050, saying that it 
is necessary to create com-
munication and interaction 
for future plans in the field 
of reducing flare gases and 
solving environmental chal-
lenges and familiarizing with 
new methods for estimating 
the amount of carbon dioxide 
gas emissions in oil and gas 
production facilities.

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

Carlos Queiroz 
named Iran foot-
ball coach
Portuguese coach Carlos 
Queiroz was named as head 
coach of Iran national football 
team on Wednesday. 
The 69-year-old replaced Dra-
gan Skocic in Team Melli. 
Queiroz will lead Iran in the 
2022 FIFA World Cup. 
Queiroz took Iran to the 2014 
and 2018 World Cup finals 
during an eight-year stint at 
the helm, the longest in the 
national team’s history.
Taj was elected president of 
the Iranian football federation 
last week, after previously oc-
cupying the role from 2016 to 
2019.
Taj pledged to reappoint the 
former Manchester United 
assistant coach and Portugal 
national handler during his 
election campaign. 
Iran will be appearing at their 
sixth World Cup finals in Qa-
tar.
Iraan will start their campaign 
against England on Nov. 21 
and will also play Wales and 
the U.S. in Group B.
Queiroz was last in charge of 
Egypt, quitting in April after 
failed to book a place in the 
2022 World Cup.

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 
7,975 points to 1.412 million on 
Wednesday, IRNA reported.
As reported, over 4.855 billion se-
curities worth 32.278 trillion rials 
(about $112.97 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index lost 7,813 
points, and the second market’s in-
dex dropped 10,122 points.
TEDPIX fell 2,996 points (0.21 per-
cent) to 1.439 million in the past 
Iranian calendar week (ended on 
Friday).
Based on Iran’s Securities and Ex-
change Organization (SEO) data, 
29.571 billion securities worth 
226.63 trillion rials (about $793.2 
million) were traded through 
725.671 deals at the TSE in the past 
week.
The number and value of traded se-
curities dropped 9.11 percent and 
1.26 percent, respectively, and the 
number of deals fell 1.01 percent in 
the past week from the preceding 

week.
TSE is one of 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).
Recently, SEO Head Majid Eshqi has 
said the guidelines and regulations 
related to market-making activities 
at Tehran Stock Exchange should be 
amended.
Speaking at a meeting of the Iran 
Chamber of Commerce, Industries, 
Mining and Agriculture (ICCIMA) 
Stock Market Committee on Mon-
day (August 22), Eshqi also empha-
sized the need to introduce more 
goods to the Iran Merchandise Ex-
change (IME), and to stop interfer-
ence in the stock market.
During the meeting, the members 
of the mentioned committee and the 
SEO head discussed recent issues 
in the stock market and exchanged 
ideas for resolving such issues.

TEDPIX fall 
nearly 8,000 points on Wednesday

Iran’s non-oil exports to its 15 neighbor-
ing countries reached $10.723 billion in 
the first five months of the current Ira-
nian calendar year (March 21-August 
22) to register a 27-percent increase 
compared with the preceding year, the 
spokesman of the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration (IRICA) 
said.
Rouhollah Latifi put the weight of the 
exported goods at 25.398 million tons, 
saying that non-oil trade with neighbor-
ing countries has had remarkable growth 
in terms of value and weight during the 
mentioned period, IRNA reported.
In total, the Islamic Republic traded 
about 33.333 million tons of non-oil 
goods worth $20.636 billion with its 
neighbors in the mentioned five months.
Trade with neighboring countries ac-
counted for 57 percent and 48 percent of 

the weight and value of Iran’s total non-
oil trade in the said period, respectively.
According to the official, Iran traded 
58.140 million tons of non-oil commod-
ities worth $42.589 billion in the men-
tioned time span.
Elaborating on the country’s foreign 
trade, the official named Iraq, United 
Arab Emirates (UAE), Turkey, Afghan-
istan, Pakistan, Oman, and Azerbaijan 
as Iran’s first seven export destinations, 
followed by Russia, Turkmenistan, Ar-
menia, Kuwait, Kazakhstan, Qatar, Bah-
rain, and Saudi Arabia.
Latifi further said Iran imported 7.935 
million tons of goods worth $9.913 bil-
lion from its neighbors in the first five 
months of the current year, indicating 
a 15 percent growth in value, year on 
year.
He named UAE, Turkey, Russia, Paki-

stan, Oman, Kazakhstan, and Iraq as the 
seven top sources of imports.
The value of Iran’s non-oil exports stood 
at $17.24 billion in the first four months 
of the current year (March 21-July 22), 
up 22 percent compared to the last 
year’s same period.
Based on the IRICA data, Iran exported 
35.656 million tons of non-oil commodi-
ties in the mentioned four months.
Meanwhile, some 11.159 million tons of 
goods valued at $17.24 billion were im-
ported into the country in the said peri-
od, indicating a 17-percent rise in terms 
of value compared to the last year’s 
same time span.
In total, the Islamic Republic traded 
about 46.815 million tons of non-oil 
goods worth $34.48 billion with its trade 
partners in the mentioned four months, 
up 19 percent in terms of value.

5-month non-oil exports to 
neighbors increase 27% yr/yr

Top 10 Biggest Sport Stadiums In The World 2022
By: PARISA JAMADISource: https://infos10.com/biggest-sport-stadiums-in-the-world/

Want to know what is the biggest football/soccer 
stadium in the world in 2022. People gather in big 
stadiums to watch various sporting events. Fans 
enjoy live sporting events in stadiums. Here is the 
list of top 10 Biggest Sport Stadiums in the world 
2022. Let’s see!
10. Bryant–Denny Stadium (Capacity – 100,077)
Bryant-Denny Stadium is the tenth largest foot-
ball stadium in the world in 2022. It is an out-
door stadium in the southeastern United States, 
on the campus of the University of Alabama in 
Tuscaloosa. 
With a seating capacity of 100,077, it is the fourth 
largest stadium in the Southeastern Conference, 
the eighth largest in the United States, and the 
tenth largest in the world 2022.
• Location: Tuscaloosa, Alabama, U.S.
• Sport: American Football
• Capacity: 100,077 seats
09. Darrell K Royal–Texas Memorial Stadium 
(Capacity – 100,119)
Darrell K Royal–Texas Memorial Stadium ranks 
ninth among the top 10 biggest sport stadiums in 
the world in 2022. It is located on the campus of 
the University of Texas in Austin, Texas, and has 
been the home of the Longhorns football team 
since 1924.
• Location: Austin, Texas, U.S.
• Sport: American Football
• Capacity: 100,119 seats
08. Tiger Stadium (Capacity – 102,321)
Tiger Stadium (LSU) ranks eighth among the top 
10 biggest sport stadiums in the world in 2022, 
with an official seating capacity of 102,321. It is 
an outdoor stadium located on the campus of 
Louisiana State University in Baton Rouge, Lou-
isiana, and is the home stadium of the LSU Tigers 
football team. 
• Location: Baton Rouge, Louisiana, U.S.
• Sport: American Football
• Capacity: 102,321 seats
07. Neyland Stadium (Capacity – 102,455)
Neyland Stadium ranks seventh among the top 
10 biggest sport stadiums in the world in 2022, 
with an official seating capacity of 102,455. It is 

a sports stadium in Knoxville, Tennessee, United 
States. 
Neyland Stadium is the fifth largest stadium in 
the United States, and the second largest in the 
Southeast Conference. The stadium is named af-
ter Robert Neyland, who served three terms as 
head football coach at the University of Tennessee 
between 1926 and 1952.
• Location: Knoxville, Tennessee, U.S.
• Sport: American Football
• Capacity: 102,455 seats
06. Kyle Field (Capacity – 102,733)
Kyle field ranks sixth among the top 10 biggest 
sport stadiums in the world in 2022, with an offi-
cial seating capacity of 102,733. It is an American 

football stadium located on the campus of Texas 
A&M University in College Station, Texas, United 
States. 
• Location: College Station, Texas, U.S.
• Sport: American Football
• Capacity: 102,733 seats
05. Ohio Stadium (Capacity – 102,780)
Ohio Stadium is a stadium on the campus of Ohio 
State University in Columbus, Ohio. The stadium 
opened in 1922 as a replacement for Ohio Field 
and has a seating capacity of 66,210.
Ohio Stadium is the third largest sports stadium 
in the US and the fourth biggest football stadium 
in the world in 2022.
• Location: Columbus, Ohio, U.S.

• Sport: American Football
• Capacity: 102,780 seats
04. Beaver Stadium (Capacity – 106,572)
With an official seating capacity of 106,572, 
Beaver Stadium is the second largest stadium in 
America and the fourth largest football stadium 
in the world 2022. Beaver Stadium is an outdoor 
college football stadium in the eastern United 
States, located on the campus of Pennsylvania 
State University in University Park, Pennsylvania.
• Location: State College, Pennsylvania, U.S.
• Sport: American football
• Capacity: 106,572 seats
03. Michigan Stadium (Capacity – 107,601)
Michigan Stadium (The Big House) is the football 
stadium for the University of Michigan in Ann 
Arbor, Michigan. It is the largest stadium in the 
United States and the Western Hemisphere out-
side Asia, and the third biggest football stadium 
in the world 2022. It has an official capacity of 
107,601, but has hosted crowds of over 115,000.
• Location: Ann Arbor, Michigan, United States
• Sport: American football
• Capacity: 107,601
02. Rungrado 1st of May Stadium (Capacity – 
114,000)
Rungrado May 1 Stadium is the second larg-
est sports stadium in the world in 2022 spread 
over an area of 20.7 hectares on Rungra Island, 
Pyongyang, North Korea.
• Location: Pyongyang, North Korea
• Sports: Association football, athletics, mass 
games
• Capacity: 114,000 seats
01. Motera Stadium (Capacity – 132,000)
Motera Stadium (Narendra Modi Stadium) is the 
largest stadium in the world 2022, with a seating 
capacity of 132,000 spectators. It is a cricket sta-
dium located inside the Sardar Vallabhbhai Patel 
Sports Enclave in Ahmedabad, Gujarat, India. It is 
also known as Sardar Patel Stadium or Narendra 
Modi Stadium.
• Location: Ahmadabad, Gujarat, India
• Sport: Cricket
• Capacity: 132,000 seats



اقتصاد استان

Isfahan News

تعـاون هسـته مولـد در اقتصـاد 
مقاومتی و کانون درآمدزا و اشـتغال 
آفریـن برای کشـور اسـت کـه باید 
از ظرفیـت آن به درسـتی اسـتفاده 
شـود، اما باوجود تاکید بر سـهم ۲۵ 
درصدی در اسـناد باالدسـتی برای 
بخش تعـاون، سـهم این حـوزه در 
اقتصاد کشـور زیر ۱۰ درصد اسـت.

• در هلند تنهـا ۶۷۷ تعاونی 
ریم دا

بخـش تعـاون به عنـوان یکـی از 
ارکان سـه گانه اقتصـاد ایـران در 
کنـار بخـش دولتـی و خصوصی در 
قانـون اساسـی مـورد تأکیـد قـرار 
گرفتـه اسـت. در اسـناد باالدسـتی 
نظیـر ابالغیه اصل ۴۴ بر سـهم ۲۵ 
درصـدی تعـاون در اقتصـاد تأکیـد 
شـده کـه برآوردهـا در ایـن زمینـه 

زیـر ۱۰ درصـد اسـت.
مرکـز  رئیـس  گفتـه  بـه 
پژوهش هـای مجلـس، در هلنـد 
تنهـا ۶۷۷ تعاونـی داریـم و شـمار 
مصـرف  تعاونی هـای  اعضـای 
هلنـد از جمعیت این کشـور بیشـتر 
اسـت، امـا در ایـران باوجـود تأکید 
قانـون اینگونه نیسـت و علـت این 
اسـت که نیـاز جامعـه را به درسـتی 
تشـخیص نداده ایـم و بـا تحوالت 
بازآرایـی  و  به روزرسـانی  روز 
تصویـر  به نوعـی  و  نکرده ایـم 
تعاونـی مدت زمانـی اسـت کـه 
مخدوش شـده و حضـور مـردم در 
بخـش تعـاون نسـبت بـه گذشـته 
کم رنگ تـر شـده اسـت و شـاهد 
فقدان مشـارکت مردمـی در بخش 

تعـاون هسـتیم.
نگاهـداری،  بابـک  عقیـده  بـه 
اصلی تریـن  از  یکـی  تعاونـی 
نهادهـای حکمرانی مردمی اسـت 
کـه مسندشناسـی و بازآرایـی و 
به روزرسـانی و تشـخیص نیازهای 
بخـش تعـاون بایـد بـا رویکـرد 
مردمـی و بـا تمرکـز بـر ابزارهـای 
نـوآوری بـاز و نـوآوری مشـارکتی 
بـرای دریافـت ایده هـا و ورود 
خالقیـت در عرصـه حکمرانـی 

انجـام شـود.
نظـام حکمرانـی در بخـش تعـاون 
بایـد دیده بـان آینده نگـر بـرای 
شناسـایی قابلیت ها و ظرفیت های 
پویـا و نوظهـور بـا بهره گیـری 
ظرفیـت نخبـگان مردمـی داشـته 
باشـد. همچنیـن بسـته ابزارهـای 
حکمرانـی در بخـش تعـاون بایـد 
شـکل بگیرد، تـا قدرت تشـخیص، 
اصـالح و عمل گرایـی و ارتقـا 
عقالنیـت تصمیم گیـری در ایـن 

حـوزه افزایـش یابـد.

• سـاختار بخـش تعـاون 
را از ابتـدا به درسـتی درک 

یـم ه ا د نکر
کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه 
اصفهـان، دربـاره دالیـل موفـق 
نبـودن بخـش تعـاون در اقتصـاد 
کشـور به ایسـنا، می گویـد: مطابق 
قانـون اساسـی سـه بخـش عمده 
دولـت، بخـش خصوصـی و تعاون 
بایـد در اقتصاد کشـور نقـش اصلی 
را ایفـا کننـد، امـا بـه دلیـل اینکـه 
مفهـوم و سـاختار بخـش تعـاون را 
از ابتـدا به درسـتی درک نکرده ایـم، 
این بخش سـهم اندکـی در اقتصاد 

کشـور دارد.
به عقیده این استاد دانشـگاه، امروز 
تعـاون رابطـی بیـن بخـش دولتی 
و خصوصـی اسـت، در مبنـا چنیـن 
شـده که دولت برخـی فعالیت های 
خـود را بـه بخـش تعـاون واگـذار 
می کنـد تـا بتوانـد پلـی بـا بخـش 
خصوصـی بزنـد، امـا در این مسـیر 
شـرکت های شـبه دولتی یـا شـبه 
خصوصـی شـکل گرفته اند کـه در 
اصـل منابـع و امکانـات خـود را از 

دولـت می گیرنـد.
او بـا اشـاره بـه اینکه بخـش تعاون 
در ایـران از همـان ابتـدا از لحـاظ 
سـاختاری و مفهومی دچار اشـکال 
شـد، بنابراین تا امـروز نتوانسـته به 
سـهم ۲۵ درصدی در اقتصاد برسد، 
تأکیـد می کند: بخـش تعـاون باید 
به صـورت خودکفا و بـدون حمایت 

دولت روی پـای خود بایسـتد.
او بـه راهکارهـای مناسـب بـرای 
رسـیدن بخش تعـاون به سـهم ۲۵ 
درصدی اشـاره می کنـد و می گوید: 
باید فصول نظـام تعـاون در اقتصاد 
را مدنظـر قـرار داده و در این مسـیر 
زمینه سـازی کنیـم تـا بنگاه هـا 
به خصوص در بخـش تولید توانمند 
شـوند و بـا مشـارکت از امکانـات 
یکدیگـر اسـتفاده کننـد، در ایـن 
شـرایط زمانی که تعاونـی تولیدات 
پـا گرفـت، بـازار مصرفـی آن در 

اقتصـاد کشـور ایجـاد می شـود.

• بخـش خصوصـی نیـز به 
آن درصـدی کـه در اقتصـاد 

تعییـن شـده، نرسـیده
معاون تعـاون اداره کل تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی اسـتان اصفهـان 
دربـاره اینکـه چـرا بـا وجـود تاکید 
قانـون، هنـوز سـرمایه گذاری های 
ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای  الزم 
نگرفتـه  صـورت  هدفگـذاری 
اسـت، بـه ایسـنا، می گویـد: بـرای 
رسـیدن به سـهم ۲۵ بخش تعاون 
در اقتصـاد کشـور، مسـلمًا بخـش 
دولتی بایـد عالوه بر حمایـت ویژه، 
سـازوکار مدونـی داشـته باشـد و 
مسـئولیت های خـود را بـه بخـش 
تعاون واگذار کنـد، البتـه باید توجه 
داشـت کـه ایـن شـرایط نـه تنهـا 
بـرای بخـش تعـاون، بلکـه بـرای 
بخش خصوصـی نیز اتفـاق نیفتاده 

اسـت.
بـه گفتـه روح االمیـن امیـری، 
حتـی بخـش خصوصـی نیـز بـه 
آن درصـدی کـه در اقتصـاد تعیین 
شـده، نرسـیده اسـت و حتـی کمتر 
از بخش تعاون رشـد داشـته و حتی 
اهدافـی کـه در خصوصـی سـازی 
دولـت بـرای واگـذاری بنگاه هایی 
کـه قانـون بـه آن ورود کـرده بـود 

هـم انجـام نشـده اسـت.
وی تأکیـد می کنـد: مـدل اقتصـاد 
تعاونـی موجـب عدالـت اجتماعی، 
توسـعه اقتصـاد، اشـتغال، رفـاه 
اجتماعـی، کاهش فاصلـه طبقاتی 
و توزیـع عادالنـه ثـروت می شـود 
و بخـش تعـاون به عنـوان یکـی از 
ارکان اقتصاد کشـور این اهـداف را 

دنبـال می کنـد.

غیرفعـال  تعاونی هـای   •
می شـوند منحـل 

معاون تعـاون اداره کل تعـاون، کار 

و رفـاه اجتماعـی اسـتان اصفهـان 
تاکنـون  اینکـه  بـر  اعتقـاد  بـا 
سـازوکارهای الزم بـرای واگذاری 
بنگاه هـای دولتـی بـه بخش هـای 
غیردولتی بـه نحو مطلـوب اجرایی 
نشـده اسـت، می گوید: دولـت باید 
بنگاه هایـی را کـه مشـمول قانـون 
هسـتند را واگـذار می کـرد تا بخش 
خصوصـی و تعـاون بـه آن اهـداف 

مدنظـر قانـون برسـد.
وی دربـاره اینکـه چنـد درصـد 
اقتصـاد اصفهـان در اختیـار حـوزه 
تعـاون اسـت، می افزایـد: ایـن 
موضـوع در حـال پایـش اسـت و 
تعاونی هـا در سـامانه بخـش تعاون 
تمـام اطالعـات خـود را بایـد وارد 
کننـد کـه ایـن کار طـی تفاهم نامه 
مرکز آمـار ایران بـا معاونـت تعاون 
وزارتخانـه در حـال انجام اسـت که 
هنـوز آمارها به روزرسـانی نشـده و 
آخریـن آمارها مربوط به سـال ۹۳ و 
حکایـت از سـهم ۷ درصدی بخش 

تعـاون در اقتصـاد کشـور اسـت.
بـه گفته امیـری، اکنـون تمـام آمار 
و اطالعات صـادرات شـرکت های 
تعاونی در سـامانه جامع و هوشـمند 
بخـش تعـاون در حـال وارد شـدن 
اسـت و رونـد تکمیـل اطالعـات تا 

چند مـاه آینـده ادامـه دارد.
وی دربـاره نقطـه ضعـف تعاونی ها 
در کشـور، تأکیـد می کنـد: همواره 
یـک بنـگاه اقتصـادی همچـون 
تعاونـی و شـرکت های سـهامی 
خـاص و عـام براسـاس یـک طرح 
و هدفگـذاری خاصـی تشـکیل 
می شـوند، بنابراین وقتی این هدف 
تشکیل یک شـرکت صرفًا کاغذی 
باشـد، ایـن مجموعـه یـا تعاونی به 
اهـداف خـود نمی رسـد و بعـد از 
مدتـی منحـل می شـود که ایـن در 
مـورد شـرکت های غیرتعاونـی هم 

صـدق می کنـد.

• فعالیـت ۳۲۰۰ تعاونـی 
فعـال در اصفهـان

معاون تعـاون اداره کل تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی اسـتان اصفهـان 
البته با تاکید بر اینکه شـرکت هایی 
که براسـاس یک طرح کارشناسـی 
شـده در اسـتان تأسـیس شـده اند، 
بسـیارند، توضیـح می دهـد: در 
حـال حاضـر ۳۲۰۰ تعاونـی فعـال 
و در دسـت اجـرا در اسـتان داریـم، 
همچنین بـا توجه به سیاسـت های 
شـرکت های  تعـاون،  معاونـت 
تعاونی غیرفعـال در حال بازسـازی 
اسـت و اگـر طـرح و موضوعـی 
نیازمند کمک و تسـهیالت باشـند، 
در کمیتـه بازسـازی تعاونی هـای 
می شـوند.  پیگیـری  غیرفعـال 
از سـوی دیگـر طـی تفاهم نامـه 
بـا بانـک توسـعه تعـاون قـرار 
اسـت تسـهیالتی پرداخـت شـود 
تـا شـرکت ها براسـاس طـرح و 
نیازسـنجی خـود فعـال شـوند، اما 
اگـر امـکان فعـال و بازسـازی این 
شـرکت ها نباشـد، ناچار به انحالل 
خواهیـم بـود کـه درصـد زیـادی 

. نیسـت
وی با اشـاره بـه پتانسـیل اصفهان 
در حـوزه تعاونی هـا، می افزایـد: 
گرایـش خدمـات و صنعـت در 
بیشـترین  تعاونـی  شـرکت های 
تعـداد را دارنـد، همچنیـن بعـد از 
آن تعاونی هـای مسـکن بیشـترین 
تعداد را دارنـد و امسـال هفت طرح 
از طرح هـای افتتاحی هفتـه تعاون 
مربوط به مسـکن اسـت، همچنین 
تعاونی هـای تأمین نیاز تعـداد قابل 

توجهـی در اصفهـان دارنـد.
امیـری البتـه تاکیـد می کنـد کـه 
با توجـه بـه مزیـت جغرافیایـی هر 
منطقـه، اصفهـان ظرفیـت خوبـی 
در تشـکیل تعاونـی در حوزه هـای 
گردشـگری و صنایـع دسـتی و 

صنعـت دارد.
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ــان اینکــه گســتردگِی  ــا بی ــان ب ــر اصفه عضــو هیئت علمــی دانشــگاه هن
تولیــد و عرضــه، تنــوع، میــزان تولیــد و صــادرات و میــزان تبلیغــات باعــث 
شــده کــه فــرش تبریــز پله هایــی از فــرش اصفهــان جلوتــر باشــد، گفــت: 
ــردم اصفهــان وجــود دارد  ــن م ــی بی مســائل اجتماعــی و خرده فرهنگ های
کــه موجــب شــده تــا در شناســایی یکدیگــر کمتــر کمــک کننــد و یکدیگر 

ــد. را محــدود کنن
ــرش دانشــکده صنایع دســتی دانشــگاه  ــروه ف ــر گ ــی، مدی ــاد باباجمال فره
ــان در  ــرش اصفه ــوع ف ــه موض ــنا ب ــا ایس ــو ب ــان در گفت وگ ــر اصفه هن
مقایســه بــه فــرش تبریــز پرداخــت و اظهــار کــرد: گســتردگی ســبک های 
شناخته شــده در فــرش تبریــز بســیار زیــاد اســت و ســه شــاخصه شــهری، 
روســتایی و عشــایری را به طــور کامــل دارد، درحالی کــه در اصفهــان 
ــه  ــم ب ــم ببری ــان اس ــایری در اصفه ــرش عش ــر از ف ــه نیســت و اگ این گون
ــه ســایر  ــوط ب ایــن موضــوع می رســیم کــه عشــایر اطــراف اصفهــان مرب
ــاًل فــرش  ــا مث ــد، ی ــه و اســتان اصفهــان تعلــق ندارن اســتان ها هســتند و ب
ــان در  ــرش اصفه ــوع، ف ــدارد و درمجم ــودی ن ــان نم ــتایی در اصفه روس
محدوده شــهِر آن اســت؛ امــا فــرش تبریــز گســتردگی عجیبــی دارد، ضمن 
اینکــه ارتباطــات پیرامــون بــا شــهر بــزرگ تبریــز ایــن گســتردگی را دامــن 

ــت. زده اس
باباجمالــی بــا اشــاره بــه حــوزه تولیــد و عرضــهٔ وســیع تر فــرش تبریــز در 

مقایســه بــا اصفهــان، تصریــح کــرد: اصفهــان ممکــن اســت در شــهرهای 
ــوزه  ــا ح ــد، ام ــته باش ــرش داش ــه ف ــی در زمین ــم فعالیت های ــراف آن ه اط
ــا زنجــان هــم می آیــد؛ بنابرایــن  عملکــرد تبریــز در زمینــه فــرش حتــی ت
ــه اصفهــان و انتخــاب آن  ــودن فــرش تبریــز نســبت ب ــو ب مــورد اول در جل
به عنــوان شــهر جهانــی فــرش و پایتخــت فــرش ایــران، گســتردگی تولیــد 
ــا  ــا فرش ه ــه تبریزی ه ــن اســت ک ــدی، ای ــورد بع ــز اســت. م ــرش تبری ف
ــت  ــن نتیجــه فعالی ــد و ای ــگام کردن ــز هم ــی نی ــا ســلیقه های روز جهان را ب
بازرگانــان تبریــزی اســت، چــون مســئوالن و مرکــز ملــی فــرش فعالیــت 
ــرش  ــت ف ــا منفع ــرد ی ــوزه عملک ــه ح ــا آنچ ــته اند، ام ــمگیری نداش چش
ــای  ــه فعالیت ه ــتند ک ــزی هس ــان تبری ــد، بازرگان ــز می کن ــز را متمای تبری
خیلــی جــدی دارنــد و در واقــع فعالیت هــای آن هــا از طریــق تهــران شــکل 
ــز  ــرش تبری ــوزه ف ــران و در ح ــی در ته ــی بزرگ ــان خیل ــرد و بازرگان می گی
حضــور دارنــد؛ درصورتی کــه در اصفهــان این گونــه نیســت و چنیــن 
فعالیت هایــی خیلــی محــدود اســت که ایــن موضــوع، بــه گســتردگی تولید 
و گســتردگی عرضــه دامــن می زنــد. بنابرایــن گســتردگی تولیــد و عرضــه، 
تنــوع، میــزان تولیــد و صــادرات و میــزان تبلیغــات باعــث شــده کــه فــرش 

ــد. ــر باش ــان جلوت ــرش اصفه ــی از ف ــز پله های تبری
او اضافــه کــرد: اگرچــه فــرش تبریــز در طــرح و نقــش و رنگ آمیــزی نیــز 
نســبت بــه اصفهــان جلوتــر اســت، ولــی در ایــن خصــوص اصفهان هــم در 

حــوزه رنــگ و طراحــی فعالیت هــای جــدی انجــام داده اســت. همــه ایــن 
ــری  ــنامه قوی ت ــز شناس ــرش تبری ــا ف ــم داده ت ــت ه ــائل دست به دس مس
ــم  ــت اندرکاران ه ــردم و دس ــای م ــد و فعالیت ه ــاد کن ــود ایج ــرای خ ب

موجــب شــده کــه آنجــا پایتخــت فــرش ایــران قلمــداد شــود.
مدیر گــروه فــرش دانشــکده صنایع دســتی دانشــگاه هنــر اصفهان خاطرنشــان 
ــرش  ــزرگ ف ــدگان ب ــن تولیدکنن ــد بی ــی می خواهی ــان وقت ــرد: در اصفه ک
صحبــت کنیــد، آن هــا خودشــان را متمایــز از رقیــِب خــود می داننــد و 
ــود  ــان وج ــد. مســائلی در اصفه ــد کنن ــر را تأیی ــرش یکدیگ حاضــر نیســتند ف
ــی و  ــائل اجتماع ــی مس ــت یعن ــده اس ــیب زا ش ــرش، آس ــوزه ف ــه در ح دارد ک
ــا  ــده ت ــب ش ــه موج ــود دارد ک ــان وج ــردم اصفه ــن م ــی بی خرده فرهنگ های
در شناســایی یکدیگــر کمتــر کمــک کننــد و یکدیگــر را محــدود کننــد و ســعی 
ــائل  ــن مس ــند. ای ــته باش ــوزه داش ــن ح ــیعی در ای ــات وس ــا تبلیغ ــد ت نمی کنن
ــردم  ــوِد م ــط خ ــی توس ــان محدودیت های ــه در اصفه ــت ک ــن اس ــر ای بیانگ
ــن  ــه پیش ازای ــی ک ــا مباحث ــراه ب ــه هم ــود ک ــاد می ش ــدگان ایج و تولیدکنن
ــرش  ــر از ف ــی را جلوت ــز گام های ــرش تبری ــا ف ــده ت ــب ش ــح دادم موج توضی

ــران اســت. ــرش ای ــت پایتخــت ف ــن عل ــه همی ــد و ب ــان باش اصفه
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه هنــر اصفهــان اضافــه کــرد: متأســفانه 
ــران در  ــرش ای ــی ف ــز مل ــئول در مرک ــران مس ــدگاه مدی ــه دی ــت ک مدت هاس
ــن  ــت و ای ــه اس ــن رفت ــرش از بی ــای ف ــاخت زیربن ــا س ــعه و ی ــوص توس خص

ــی از  ــک کاال، بخش ــوان ی ــد به عن ــرش می توان ــه ف ــدارد ک ــود ن ــرش وج نگ
ــد. ــش ده ــان را پوش ــت ایرانی ــاد و معیش اقتص

او گفــت: متأســفانه چــون ایــن ســازمان زیــر نظــر وزارت صنعــت و معــدن قرار 
ــران خبــری از  ــگاه خــود خــارج شــد، هیــچ گاه هیچ یــک از وزی گرفــت و از جای
ــل ۴  ــروه آن حداق ــه زیرگ ــزی ک ــرد، مرک ــه نک ــران ارائ ــرش ای ــی ف ــز مل مرک
میلیــون نفــر هســتند و مــن آن را بــا ایران خــودرو و ســایپا بــا داشــتن چنــد هزار 
ــت و  ــاب مل ــبانه روز روی اعص ــورت ش ــه به ص ــم ک ــه می کن ــنل مقایس پرس

اقتصــاد راه می رونــد.
باباجمالــی بــا بیــان اینکــه بــه شــغلی ماننــد فــرش کــه یــک شــغل فرهنگــی 
و اتفاقــاً جــزو کاالهایــی اســت کــه بــرای مــا بــه لحــاظ فرهنگــی تمدن ســاز 
ــن  ــن رفت ــال از بی ــم در ح ــای آن کم ک ــده و بنیان ه ــی نش اســت اصــاًل توجه
ــد،  ــدا کن ــد اســتقالل نســبی پی ــرش بای ــی ف ــز مل ــرد: مرک ــح ک اســت، تصری
فــرش بــه وزارت جداگانــه ای نیــاز دارد و اگــر وزارتخانــه مقــدور نیســت، حتمــًا 
الزم اســت کــه یــک ســازمان بــا تشــکیالت وســیع نســبت بــه ایــن موضــوع 
ورود کنــد. بودجــه مرکــز ملی فــرش در هیــچ ســالی بیشــتر از ۱۰ تــا ۱۲ میلیارد 
ــه  ــی ک ــرای مدیران ــن ب ــوده اســت و ای ــوه نب ــت انب ــن جمعی ــرای ای ــان ب توم
مســئولیت چنیــن جایگاهــی را دارنــد تأســف آور اســت و من فکــر می کنــم باید 
در توسعه ســازمانی و نقــش در فرآیند تولیــد و همچنیــن در صــادرات و بازارهای 

نویــن صنعــِت فــرش بازنگــری ایجــاد کــرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان:

فرش به وزارت جداگانه نیاز دارد

چیستی، چرایی و جایگاه فعلی مفهوم تعاون در اقتصاد ایران در گفت و گو با کارشناسان؛

تعاون ظرفیتی که مغفول مانده است

میرهاشـم موسـوی در آییـن بهره بـرداری بخـش هتلینـگ بیمارسـتان 
شـبیه خوانی کاشـان، بخـش درمـان را از اولویت نخسـت دولـت مردمی 
آیـت اهلل رییسـی بیـان و اضافـه کـرد: اجـرای طـرح دارویـاری در همین 
راستاسـت که اثرهـا و برکت های ایـن طـرح را در آینده مشـاهده خواهیم 

کـرد.
وی خاطرنشـان کرد: از زمان اجرای این طرح در مراکز مسـتقیم سـازمان 
تاکنون تخلفـی گزارش نشـده، البته ممکن اسـت در بخش غیر مسـتقیم 
و طرف قـرارداد تخلف های کوچکـی رخ داده باشـد که با فوریـت برخورد 

شـده است.
مدیـر عامل سـازمان تأمیـن اجتماعـی همچنین گفـت: پرداخـت حقوق 
و مسـتمری بازنشسـتگان با توجـه به منابـع صنـدوق تأمیـن اجتماعی و 
همچنین درمان بیمه شـدگان، تقدم اصلی بنده از روز نخسـت شـروع کار 

در این مسـوولیت بوده و هسـت.
وی تاکیـد کـرد: ایـن تعهـد بلندمـدت )پرداخـت حقـوق و مسـتمری 
بازنشسـتگان( باید دقیـق و به موقع با هدف تأمین معیشـت بیمه شـدگان 

مـورد توجـه قـرار گیرد.
موسـوی تصریح کـرد: درمان نیـز باید در بخش مسـتقیم سـازمان تأمین 
اجتماعـی بیـش از پیش مـورد توجه قـرار گرفته تـا از درد بیماران کاسـته 

شـود و بایـد کمیـت و کیفیت ایـن بخش توسـعه یابد.
به گفتـه وی، در درمان غیرمسـتقیم )مراکز طـرف قرارداد( نیز، گسـترش 
پوشـش اقالم دارویی خاص و خدمات درمان ناباوری در همین راستاسـت 
و این مهـم در دولت سـیزدهم جزو مسـائل راهبـردی تعریف شـده و باید 
تمام توان خـود را در جهـت کاهـش هزینه های درمـان از جیب مـردم به 

کار بندیم.
مدیر عامل سـازمان تأمیـن اجتماعی با اشـاره به اینکه موضـوع جمعیت، 
فرزندآوری و مولدسـازی جامعه جزو اولویت های نظـام مقدس جمهوری 
اسـالمی ایران اسـت، اظهـار داشـت: سـازمان تأمیـن اجتماعـی باید در 

بخش هـای مرتبط بـا این موضـوع، بیـش از پیش توجه داشـته باشـد.
به گفته وی، امـروز بیش از ۳ میلیون نفر زوج ناباور در کشـور وجود دارد که 
این عـده می توانند با ارائه درمـان و خدمات تخصصی به دایره مولدسـازی 

جمعیت وارد و بخشی از مشکالت کشـور برطرف شود.
موسـوی اضافه کرد: سـازمان تأمیـن اجتماعی بـا بیـش از ۴۵ میلیون نفر 
به صـورت مسـتقیم، یعنـی بیـش از ۵۳ درصد مردم کشـور مرتبط اسـت 
و تعهـد دارد خدمـات آنهـا را تأمیـن کنـد. بـه گفتـه وی، سـازمان تأمین 
اجتماعـی در بخـش غیرمسـتقیم نیـز بـا بیـش از ۵۰ هـزار مرکـز طرف 
قـرارداد، خدمـات راهبـردی سـالمت را بـه بیمه شـدگان ارائـه می دهد.

فرماندار ویژه کاشـان نیز در ایـن آیین گفـت: ۷۵ درصـد از جمعیت حدود 
۴۰۰ هزار نفری کاشـان زیر پوشـش تأمیـن اجتماعـی قرار دارنـد که ۲۵ 
درصـد از میانگیـن کشـوری باالتر اسـت. محمدشـریف زارعی، سـاخت 
بیمارسـتان تأمین اجتماعی در شهرسـتان کاشـان را حق مردم دانسـت و 
خاطرنشـان کرد: چند دهه این موضوع از سـوی مسـووالن پیگیری شده 
امـا تاکنـون نتیجه بخـش نبـوده اسـت. وی از کاشـان به عنوان شـهری 
صنعتی و کارگـری نام بـرد و افزود: بازنشسـتگان زیـادی در ایـن منطقه 
زندگی می کننـد و منتظـر ارائه خدمـات بیشـتر تأمین اجتماعی هسـتند.

 دیدار بـا کارکنـان تأمیـن اجتماعـی و مدیریت درمـان منطقه کاشـان از 
دیگـر برنامه های سـفر یـک روزه مدیرعامل سـازمان تأمیـن اجتماعی به 

این شهرسـتان اسـت. 
مدیریت درمـان منطقه کاشـان خدماتـش را در حـوزه درمان بـه نزدیک 
۳۵۰ هـزار نفر بیمـه شـده تأمین اجتماعـی در شهرسـتان های کاشـان و 

آران و بیـدگل ارائـه می دهـد.
شهرسـتان کاشـان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هـزار نفـر، در فاصله نزدیک 

به ۲۰۰ کیلومتری شـمال اصفهان قـرار دارد. 

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: توسعه 
خدمات تأمین اجتماعی در همه عرصه ها از اولویت های 

راهبردی این سازمان در دولت سیزدهم است.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی کشور:

 توسعه خدمات تأمین اجتماعی 
اولویت راهبردی دولت سیزدهم است

گزارش

مدیـرکل پسـت اسـتان اصفهـان گفت: 
ایـن اداره کل از ابتـدای تیـر امسـال تـا 
کنـون ۱۹۵ هـزار و ۸۷۹ فقـره گذرنامـه 
بـرای متقاضیـان سـفر معنـوی اربعیـن 
حسـینی در اسـتان توزیـع کـرده اسـت.

حمیـد باقـری افـزود: پسـت اسـتان بـا 
تمـام تـوان و ظرفیـت در خدمـت زائران 
اربعیـن در توزیع به موقع گذرنامه هاسـت 
و همـکاران مـا در مـدت زمـان باقیمانده 
تـا اربعین حسـینی بصـورت نـذر خدمت 
مشـغول رهسـپاری و توزیع گذرنامه های 

مـردم خواهنـد بود.

• اجرای طرح تحویـل اضطراری 
گذرنامه های زائـران اربعین

وی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح تحویـل 
اضطـراری گذرنامه هـای زائـران اربعیـن 
به منظـور خدمات رسـانی بهتر و تسـریع 
در ارائـه خدمت بـه هموطنان، ادامـه داد: 
تمامـی اداره هـای پسـت شهرسـتان ها 
و نواحـی پسـتی اصفهـان بـا افزایـش 
شـیفت های کاری از سـاعت هفـت صبح 
تـا ۱۶ و در روزهـای جمعـه تا سـاعت ۱۳ 
به صـورت کشـیک در حال پاسـخگویی 
بـه زائـران اربعیـن و موزعیـن نیـز در 
روزهـای تعطیـل آمـاده توزیـع و تحویل 
گذرنامه هـای هـم اسـتانی ها هسـتند.

باجه هـای  تعـداد  افزایـش   •
پاسـخگویی در نواحـی پسـتی 

ن سـتا ا
مدیـرکل پسـت اسـتان اصفهـان اظهـار 
داشـت: تعـداد باجه هـای پاسـخگویی 
در نواحـی پسـتی اسـتان بـرای پیگیری 
درخواسـت گذرنامـه افزایـش یافـت و 
ایـن باجه هـا تـا سـاعت ۱۶ مشـغول 

هسـتند. خدمت رسـانی 
وی بـا بیان اینکه گم شـدن اشـیاء و لوازم 
زائـران یکـی از مهمتریـن دغدغه هـا و 
نگرانی هـای آنهـا در طـول سـفر اسـت، 
افـزود: با ارتقـای سـامانه »پسـت یافته« 
و افزایـش قابلیت هـای ایـن خدمـت 
پسـتی در موکب های مسـتقر در مرزهای 
خروجـی و موکب های مسـتقر در کشـور 
عـراق بـه زائـران فـرم ثبت مشـخصات 
داده می شـود کـه با چسـباندن برچسـب 
مربوطـه می توانند لـوازم مفقـودی خود را 
در صورت پیدا شـدن، رهگیری و دریافت 

کننـد.

• سـامانه پاسـخگویی ۴۱۴۰ 
پاسـخگویی  آمـاده 

سـامانه  کـرد:  خاطرنشـان  باقـری 
پاسـخگویی ۴۱۴۰ بـه منظـور خدمـات 
رسـانی بهتـر و تسـریع در ارائـه خدمـت 
بـه هـم اسـتانی های گرامـی، آمـاده 
پاسـخگویی بـه سـؤاالت مـردم اسـت.

به گزارش ایرنـا، در زمان حاضـر ۷۲ واحد 
ُپستی دولتی شـامل ۲۳ اداره، هفت ناحیه 
ُپستی و ۴۲ واحد شـهری دولتی در استان 

اصفهان وجود دارد.
همچنیـن ۳۸۵ دفتـر پیشـخوان دولـت، 
۵۲ نمایندگـی شـهری، ۱۸۸ نمایندگـی 
روسـتایی و ۲۸۲ دفتـر »آی سـی تـی « 

روسـتایی در ایـن منطقـه فعـال اسـت.

توزیع بیش از ۱۹۵ هزار 
گذرنامه در آستانه اربعین

پست اصفهان خبر داد:

خبر روز 
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مدیر بازاریابی و فروش داخلـی ذوب آهن اصفهان گفـت: ذوب آهن اصفهان 
در زمینـه حمـل و نقـل ریلی، دیـن خـودش را بـه کشـور ادا کـرده و تاکنون 
حـدود ۱۱۵ هـزار تن ریـل تولید و بـه ۶۰ مصرف کننـده، عرضه کرده اسـت.

محمدرضا کجباف در حاشیه نمایشگاه فوالد و متالورژی اصفهان، اظهار کرد: 
مطابق با سیاست های دولت، طرح نهضت ملی مسکن در حال اجرا است، 
بنابراین ذوب آهن اصفهان این آمادگی را دارد که با سبد متنوع محصوالت 

ساختمانی استاندارد، در این طرح ماندگار نقش آفرینی داشته باشد.

وی افـزود: در رویکرد جدید شـرکت، تولید محصـوالت با ارزش افـزوده باال 
به صورت ویـژه دنبال می شـود که یکـی از مهم تریـن آنها تیرآهـن بال پهن 

اسـت و هم اکنون از سـایز ۱۴ تـا ۳۰ تولید و عرضه می شـود.
به گزارش ایسـنا، مدیر بازاریابـی و فروش داخلـی ذوب آهن اصفهـان تاکید 
کرد: این محصـوالت در سبک سـازی، مقاوم و ایمن سـازی سـاختمان تأثیر 

بسـزایی داشـته، بنابراین تولید سـایزهای باالتر از آنها در برنامه قـرا دارد.
وی بـه تولیـد محصـول ریـل در ذوب آهن اصفهـان اشـاره کرد و گفـت: در 

سـال های گذشـته سـبد ریـل تولیـدی کارخانه تنـوع بسـیاری یافـت و این 
محصـول اسـتراتژیک در محورهـای ریلـی گوناگون کشـور نصب شـد و در 
حال حاضر نیـز ریل معـدن را تولیـد و به بـازار عرضـه کردیم که با اسـتقبال 

بسـیار خوبـی همراه شـد.
کجبـاف خاطرنشـان کـرد: ذوب آهن اصفهـان در زمینـه حمل و نقـل ریلی، 
ِدین خودش را به کشـور ادا کـرده و تاکنـون حـدود ۱۱۵ هزار تن ریـل تولید 

و بـه ۶۰ مصرف کننـده، عرضه کرده اسـت.

مدیر بازاریابی و فروش داخلی 
ذوب آهن اصفهان عنوان کرد؛

عرضه حدود ۱۱۵ 
هزار تن ریل 

ذوب آهن به ۶۰ 
مصرف کننده
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 شادی بخشی  هفته پنجم رقابت های لیگ برتر از روز دوشنبه 
تا سه شنبه پیگیری شد که مطابق با هفته های گذشته شاهد 
دیدارهایی تدافعی و پر اشتباه بودیم. به این ترتیب جدول در 
هفته پنجم هم با کلی ابهان بسته شد تا 4 تیم 8 امتیازی، 2 تیم 
9 امتیازی و یک تیم 11 امتیازی باالی جدول داشته باشیم. این 
در حالی است که ورود مجدد »تاج« به فوتبال و مقوله ملی این 
رشته قطعاً اتفاقات جالبی را در آینده دور و نزدیک رقم خواهد زد، 

اسکوچیچ و کی روش ابتدای ماجرا بود.
• نسـاجی مازنـدران - مـس کرمـان؛ تالش های 

مطهری جـواب داد
اولین دیـدار هفته پنجم بـا پیـروزی دو بر صفر نسـاجی مقابل 
مس کرمان بـه پایان رسـید. شـاگردان مطهری در ایـن دیدار 
یک بازی کامـًا تهاجمـی را از خود بـه نمایش گذاشـتند و به 
نظر می رسـید کادر فنی نسـاجی به خوبـی با تفکـرات دفاعی 

تیم مـس آشـنایی پیدا کـرده بـود چـرا کـه در 90 دقیقـه این 
دیـدار مهاجمان ایـن تیـم مدافعـان مـس را تحت فشـار قرار 
داده بودند و سـر انجام موفق شـدند 2 بـار دروازه حریف خود را 
باز کنند. نسـاجی هم اکنون با شـش امتیـاز در جایگاه هشـتم 
قرار دارد و مس کرمـان با 4 امتیـاز رده 13 جـدول را از آن خود 

کرده اسـت.
• آلومینیـوم اراک – تراکتورسـازی تبریـز؛ موتـور 

بردیف روشـن شـد
دومین دیدار ایـن هفته با شکسـت دو بر صفر مهـدی رحمتی 
در مصاف بـا بردیف بـه پایان رسـید. ایـن نتیجه در شـرایطی 
رقم خورد کـه مربـی روس تراکتـور در چند بازی گذشـته خود 
موفق به کسـب پیـروزی نشـده بـود و ایـن احتمـال می رفت 
که پرشـورها باز هم یـک مربی ناکارآمـد را جذب کرده باشـند 
اما در نهایـت در جـدال بـا آلومینیوم قربـان بردیـف ثابت کرد 
هرچه جلوتـر مـی رود می تواند خطـر ناک تر باشـد چـرا که در 
هفته پنجم به مصـاف تیمی رفت کـه در فاز هجومـی زهر دار 
عمل می کنـد و در خط دفاع نیـز تمرکز باالیـی دارد. تراکتور با 
5 امتیاز به رده نهم جدول رسـید و مهـدی رحمتی تیم خودش 

را بـه جایگاه پانزدهم رسـاند.
• هوادار - پرسپولیس؛ خداحافظ کلین شیت

در سـومین دیـدار هفتـه هـوادار تهـران بـا سـه گل مغلـوب 
پرسپولیس تهران شد. شـاگردان سـاکت الهامی اگرچه توپ و 
میدان را در اختیار داشـتند و به نظر می رسـید حریف خودشـان 
را متوقـف کنند امـا در عیـن نابـاوری به سـه گل نتیجـه را به 
حریـف واگـذار کردنـد. سـعید صادقـی و لوکادیا بـرای یحیی 
گل محمـدی خـوش درخشـیدند تـا این سـرمربی با چاشـنی 
صدر نشـینی هفتـه را بـه پایـان برسـاند تنهـا رخداد تلـخ این 

دیدار برای قرمز پوشـان باز شـدن دروازه بیرانوند از روی نقطه 
پنالتـی بود کـه نـوار کلین شـیت هـای این گلـر را قطـع کرد. 
پرسـپولیس با 11 امتیاز صدر جـدول رقابت هـارا در اختیار دارد 

و هـوادار نیـز در جایگاه دوازدهم ایسـتاده اسـت.
• ذوب آهن سپاهان؛ نه می بریم نه می برید

جذاب تریـن رقابـت هفتـه پنجـم داربـی اصفهـان بود کـه با 
تسـاوی یک بر یک به اتمام رسـید. سـپاهان برای کسـب سه 
امتیاز بـازی بـه مصـاف حریفی رفـت کـه در این فصـل فقط 
موفق به کسـب تسـاوی شـده اسـت و جوانان دونـده ای دارد. 
شـاگردان مورایس در این دیـدار بازهم موقعیت از دسـت دادند 
تا سـرانجام ایـن بازی با تسـاوی بـه اتمام برسـد. سـپاهان در 
جایگاه چهارم قـرار دارد و ذوب آهن به رده دهم جدول رسـید.

• گل گهر سـیرجان ملوان بندرانزلی؛ گل به خودی 
یـار دوازدهم ژنرال

پنجمین دیـدار هفته با پیـروزی یک بـر صفر گل گهـر مقابل 
ملوان به پایان رسـید. شـاگردان امیر قلعه نویـی در این رقابت 
هرچه حملـه می کردند اسـیر خـط دفاعـی ملوان می شـدند و 
در سـوی مقابـل مازیـار زارع از طریـق ضـد حمـات تیـم پر 
مهـره گل گهـر را بارها بـا فشـار رو برو می کـرد. خـط دفاعی 
ملوان اگرچه مقاومت زیادی از خودش نشـان داد اما سـرانجام 
حمات ژنرال سـبب شـد مدافع این تیـم بخاطر عـدم تمرکز 
دروازه خـودی را باز کند تـا ژنرال ازایـن دیدار دسـت پر بیرون 
بیاید. گل گهـر هم اکنـون در رده دوم جدول ایسـتاده اسـت و 

ملوان نیـز در قعـر جـدول رقابت هـا به سـر می برد.
• صنعـت نفـت آبـادان - نفت مسـجد سـلیمان؛ 

دربـی چشـم نواز
ششـمین دیدار هفته نیز دربی خوزسـتان بود که بـا پیروزی دو 

بر یک نفت مسـجد سـلیمان بـه پایان رسـید. تیم هـای نفتی 
ایران اگرچه با شـرایط بحرانی بسـته شـدند و جوانـان جویای 
نام خودشـان را بـرای ایـن مصاف راهـی میـدان کردنـد اما با 
ارائه یـک بـازی هجومی و چشـم نـواز نشـان دادند پتانسـیل 
دیده شـدن را دارنـد. نفت مسـجد سـلیمان با سـه امتیـاز این 
هفته تـارده پنجـم جـدول باال آمـد و صنعـت نفـت در جایگاه 

14 ایسـتاده است.
• مـس رفسـنجان - فـوالد خوزسـتان؛ داسـتان 

تسـاوی ادامـه دارد
مس و فـوالد در هفتمیـن دیـدار هفته بـه رقابت با یـک دیگر 
پرداختنـد که ایـن مصاف بـا نتیجه بـدون گل به پایان رسـید. 
جواد نکونـام همچنـان پایبند بـه تفکـرات دفاعی خـودش به 
مصاف رقبـا مـی رود و موفق به کسـب امتیاز هم شـده اسـت. 
محمد ربیعی نیـز از ابتدای فصـل تاکنون رنگ بـرد را ندیده اند 
و جالـب اینجـا اسـت که تمایـل بـه باخت هـم ندارنـد تا مس 
رفسـنجان پنجمین تسـاوی خودش را کسـب کند. فـوالد در 

جایگاه سـوم قـرار دارد و مس در رده یازدهم ایسـتاده اسـت.
• استقالل – پیکان؛ هیچ کس نبرد

آخرین دیـدار هفته با تسـاوی بـدون گل پیکان و اسـتقال به 
پایان رسـید. ابـی پوشـان در ایـن رقابت بـا تمام قوا به سـمت 
دروازه حریـف خود حملـه می کردند اما دفاع مسـتحکم پیکان 
اجازه نمـی داد توپی از خـط دروازه ایـن تیم عبور کنـد. مجتبی 
حسـینی در مقابـل اسـتقال حرفـی بـرای گفتـن نداشـت و 
فقـط سـعی در اسـتفاده از اشـتباهات بازیکنان حریف داشـت 
کـه از اسـتقال پـر مهره چنیـن انتظـاری کمی نـا به جـا بود. 
اسـتقال در جایگاه ششـم قرار دارد و پیکان نیـز در رده هفتم 

ایسـتاده است.

 فاطمه احمدی  با حضور هیئت رسمی و تجاری جمهوری 
تاتارستان روسیه در استان گلستان، پارک علم و فناوری به 
 B2B عنوان کانون شکل گیری تعامات دوجانبه و مذاکرات

بین طرفین ایرانی و خارجی قرار گرفت.
هیئت تجـاری روسـی که بـا هـدف اجـرای تفاهم نامه های 
همـکاری مشـترک، توسـعه صـادرات و افزایـش سـطح 
مبـادالت تجـاری بیـن گلسـتان و جمهـوری تاتارسـتان 
در اسـتان حاضـر شـدند، بـا حضـور در کارخانـه نـوآوری 
 B2B گـرگان بـه تعامـات دو جانبـه و انجـام مذاکـرات
بـا تولیدکننـدگان، شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور، 

اسـتارتاپ ها و بازرگانـان پرداختنـد.

مهـدی غفـاری، رئیس پـارک علـم و فنـاوری گلسـتان در 
حاشـیه این نشسـت ها با اشـاره بـه توانمندی شـرکت های 
دانش بنیـان و اسـتارتاپ های وی اظهارکـرد: در سـفر 
هیئت تاتارسـتاتی بـه اسـتان موضوعـات مختلـف از جمله 
کشـاورزی، صنعـت، صنایـع شـیمیایی، حمـل و نقـل، 
سـاختمان، نفـت و پتروشـیمی در قالـب ۶ پنـل بیـن تجار، 
بازرگانـان، تولیدکننـدگان و البتـه اسـتارتاپ ها برگزار شـد.

رئیس پـارک علم و فناوری گلسـتان گفت: اسـتان گلسـتان 
از نظـر جغرافیایـی در شـرایط خاصی قـرار دارد و دسترسـی 
بـه دریـا و کشـورهای منطقـه آسـیای میانـه، موقعیتـی 
منحصربه فـرد ایجاد کـرده که حضـور هیئت هـای تجاری، 

به منظـور اسـتفاده از ظرفیت هـای دوطـرف اسـت
وی بیـان کـرد: جمهـوری تاتارسـتان در زمینه هـای نفـت، 
.. دارای  پتروشـیمی، حمـل و نقـل، صنایـع هوایـی و .
ظرفیت هـای فراوانـی اسـت و در مقابـل گلسـتان نیـز 
فرصت هـای خوبـی در موضوعـات صنایـع شـیمیایی، 

دارویـی و کشـاورزی دارد.
غفاری خاطرنشـان کرد: در یادداشـت تفاهم همـکاری بین 
جمهوری تاتارسـتان روسـیه و گلسـتان یکـی از محورهای 
اصلـی، توسـعه همکاری هـای حوزه فنـاوری اسـت که این 
بخـش بـا محوریـت پـارک علـم و فنـاوری گلسـتان دنبال 

خواهد شـد.

هفته پنجم رقابت های لیگ برتر پیگیری شد:

کم گل تر، ترسوتر

 دریـا وفایـی  بـه دنبـال نسـخه 
نویسـی الکترونیـک، اکنـون چنـد 
دسـتورالعمل  کـه  اسـت  روزی 
امضـای الکترونیـک پزشـکان پـاِی 
نسخه هایشـان نیز اعام شـده است. 
در خصوص جزئیات بیشتر این برنامه 
بـا فاطمـه محمد بیگـی دبیـر کمیته 
سـامت الکترونیک وزارت بهداشت 
و عضو کمیسـیون بهداشـت و درمان 
مجلس شـورای اسـامی بـه گفتگو 

نشسـتیم کـه درادامـه می خوانیـد.
• امضای الکترونیک پزشکان 
در نسـخه نویسـی هایشـان 

الزامی اسـت؟
بـد نیسـت قبـل از پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش توضیحاتی را از روند شـکل 
گیـری برنامـه امضـای الکترونیـک 
پزشـکان داشـته باشـم. ببینید، طبق 
قانـون ششـم توسـعه بحث نسـخه 
الکترونیکی ونسخه نویسـی و پرونده 
الکترونیـک سـامت بایـد تـا پایـان 
برنامـه ششـم کامـل انجـام شـود. 
متاسـفانه بااینکـه سـال آخـر برنامه 
ششـم هسـتیم ما از ابتـدای مجلس 
یازدهـم رصـد کردیـم دیدیـم از 15 
عنوان تکالیفی کـه دراین حـوزه دارد 
شـاید دوسـه تکلیـف بیشـتر انجـام 
نشـده بـود تـازه آن هـم ناقـص. لـذا 
پیشـنهاد دادیـم کمیتـه سـامت 
الکترونیک تشـکیل شـود تا تکالیف 
تبصـره 17 را در حـوزه برنامه توسـعه 
ششم و سـامت الکترونیک پیگیری 
ایـن کمیتـه  کنیـم. خوشـبختانه 
بـا اسـتقبال نخبـگان و اسـتقبال 
سیاسـتگذاران نظـام بهداشـت و 
سـامت کشـور مواجـه شـد. مـا هم 
سـعی کردیـم جلسـات هـم افزایـی 
و نظارتـی را برگـزار کنیـم. مجلـس 
بـه عنـوان ناظـر راهبـردی و ناظـر 

عملیاتی وارد کار شد، همه دستگاهها 
را دعـوت کردیـم. گـزارش گرفتیم و 
خـاء هـا را شناسـایی کردیـم و پس 
از شناسـایی نقـاط ضعـف و قـوت 
سـعی کردیـم درتبصـره 17 بودجـه 
سـال 1401 که اسـفند سـال گذشته 
انجـام شـد اصـاح کنیـم. اصـاح 
رونـد دربندهـای تبصـره 17 بـه 9 
بنـد انجامیـد و شـرایط خیلـی خوبی 
را ایجـاد کـرد کـه امـروز مـا درحوزه 
اصالت سنجی دارو، استحقاق سنجی 
بیمه ها، احرازهویت پزشـکان درحوزه 
الکترونیک و حفظ محرمانگی داده ها 
و ایجـاد نسـخ الکترونیـک به شـکل 
کامـل و بسـترآن، کارهـا را ردیابـی 
کنیـم. الحمـدهلل االن بـه گونـه ای 
شرایط فراهم هست که در کل کشور 
اغلب نسخ به شـکل الکترونیک داده 
می شـود مگـر جاهایـی که پوشـش 
اینترنت نیسـت یـا حوادث و سـانحی 

وجـود دارد.
• بنابرایـن نسـخه نویسـی و 
امضـای الکترونیـک بـه طور 

صدرصـدی نیسـت؟
ببینیـد اگـر نمـی گوئیـم کـه قطعی 
قطـی نیسـت و اجبارنمـی کنیـم بـه 
خاطرایـن دومسـاله اسـت، یعنـی 
پوشـش اینترنت و حـوادث و سـوانح. 
لذا سـعی کردیم تعـداد کمی نسـخه 
کاغـذی را، آن هـم بـا آئیـن نامـه 
مخصـوص خودش بـرای پوشـاندن 
نقاط خاء مثل عدم پوشـش اینترنت 
در مناطق محروم و یا سوانح و حوادث 
و قطعـی شـبکه و اورژانس هـا درنظر 
بگیریـم. بـه جـز ایـن مـوارد تمامی 
نسـخ پزشـکان باید طبـق قانـون به 
شـکل الکترونیک هم نوشـته شـود، 
هـم پیچیـده شـود و هـم خدمـات 
پاراکلینیـک در سـامانه ها درج شـود. 

درج در سـامانه باعث هوشمند سازی، 
شـفاف سـازی و کارآمـد سـازی و در 
واقع باعـث سـیوینگ منابـع )ذخیره 

منابـع( می شـود.
• بـه نوعی بعضـی از تخلفات 
هم متوقف می شـود، درسـت 

است؟
بلـه. جلـوی سوءاسـتفاده از مهـر 
پزشـکان، سـوء اسـتفاده از امضـای 
پزشکی، جلوِی مصرف بی رویه دارو، 
تجویز بی رویه دارو، جلوِی درخواست 
بـی رویـه خدمـات پاراکلینیـک یـا 
ُپروسـیجرهاِی پزشـکی را می گیـرد. 
درواقـع هـم مـردم کمتـر هزینـه 
می کننـد هـم نظـام سـامت و ارائه 
دهنـدگان خدمـات سـامت هـم بـا 
کاهش بار مواجه می شـوند. همچنین 
جلوی قاچاق دارو، تجهیزات پزشکی 
گرفته می شـود و می توان بسـترهای 
فسـاد زا را ردیابـی کـرد. بـه عبارتـی 

خیلـی راحت بـا امضـای الکترونیکی 
پزشکان می توان تخلفات و متخلفان 
را ردیابی و شناسـایی کرد. یک نمای 
شیشـه ای شـفاف از نظـام سـامت 
همراه با کاهش نقص هـا را با امضای 
دیجیتـال پزشـکان خواهیم داشـت.

• امضـای دیجیتال پزشـکان 
از چـه زمانی انجام می شـود؟

 نسـخه نویسـی الکترونیکـی کـه از 
تیرماه سـالجاری عمًا شـروع شـده 
اسـت و امضـای دیجیتـال هـم طی 
این چنـد روز کـم کـم در حـال اباغ 
اسـت. منتهـی همانطـور کـه گفتـم 
فعـًا نمی توانیم بـه صـورت اجباری 
و برچیـده شـدن کامـل امضاهـای 

کاغـذی تغییـر دهیـم.
• وضعیـت نسـخه نویسـی 
الکترونیـک در حـال حاضر به 

چه صـورت اسـت؟
 االن سـازمان های عمـده بیمـه 

گـر هـم درواقـع بـه ایـن رودخانـه 
سـامت پیوسـتند. بیـش از 1۶ 
بیمـه وارد سیسـتم نسـخه نویسـی 
الکترونیـک شـدند، اگـر بیمه هـای 
دیگـر را هـم درنظربگیریـم و بـه 
تدریـج بیمه هـای تکمیلـی هـم به 
ایـن جرگـه اضافه شـوند و کسـی از 
خدمـات الکترونیـک سـامت جـا 
نخواهد مانـد. برای اجـرای خدمات 
الکترونیک سـامت نیاز داشتیم که 
تمامی مـردم بیمه شـوند. از آنجا که 
دیگـر خدمـات دربسـتر کاغـذ ارائه 
نمی شـود لذا کسـی کـه بیمه نـدارد 
از یارانه هـای سـامت جـا می ماند. 
بنابرایـن تکلیف کردیم ظرف شـش 
ماهه اول سـال دولت ۶ تـا 8 میلیون 
نفری کـه در کشـور بیمـه ندارنـد را 
بیمـه کند که خوشـبختانه در شـش 
ماهـه اول امسـال حـدود 5 و نیـم 

میلیـون بیمه شـدند.
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به گفتـه مدیرعامل اتحادیه تاکسـیرانی های شـهری کشـور، طبق بررسـی ها 
تعدادی از رانندگان تاکسـی هنوز از بیمه برخوردار نیسـتند کـه برآوردمان حدود 

صد هـزار نفر اسـت.
•  400 هزار راننده تاکسی در حال فعالیت هستند

مرتضـی ضامنـی در ادامـه افـزود: مـا 400 هـزار راننـده تاکسـی داریـم که به 
صورت راننـده اصلـی و راننـده کمکـی در حـال فعالیت هسـتند و از ایـن 400 
هزار راننده تعـدادی بیمه تأمین اجتماعی هسـتند و تعدادی هم تحت پوشـش 

بیمه های دیگـر قـرار دارنـد و یا بازنشسـته شـدند و نیازی بـه بیمـه ندارند.
وی اظهار کـرد: اگر صد هـزار ظرفیت خالی ایجـاد کنیم می توان بـرای تمامی 
رانندگان فعـال در حوزه تاکسـیرانی شـرایطی فراهم کـرد که از بیمـه راننده ها 

اسـتفاده کنند.
ضامنی با بیـان اینکه به تعـداد افـراد حذف شـده، افـراد دارای پروانـه فعالیت و 
منتظر بیمه اضافـه خواهند شـد گفت: افـرادی که راننده هسـتند و پیـام حذف 
بیمه برای آن ها ارسـال شـده به شـهرداری محل زندگی و یا محـل کار مراجعه 

و مسـتندات خود را ارائـه کنند تا اشـتباهاً فـردی در این فرآیند حذف نشـود.
• در تهران بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی رایگان است

وی در خاتمـه سـخنان خـود در یـک برنامـه رادیویی همچنیـن درمـورد بیمه 
تکمیلـی رانندگان تاکسـی گفـت: برخـی شـهرداری ها امکاناتی را بـرای بیمه 
تکمیلی راننـدگان تاکسـی فراهـم کردند مثـًا در شـهر تهران بیمـه تکمیلی 
رانندگان تاکسـی رایگان اسـت و در مشـهد نیز با تخفیـف 70 درصـدی انجام 

می شـود.

۱۰۰ هزار راننده 
تاکسی هنوز بیمه 
نیستند

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری کشور:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

استاندارتهران درهفدهمین آیین معرفی 
تعاونی های برتراستان:

دولت از کمبودهای 
زیرساختی عبور کرده است

• واریز چهار مرحله یارانه
ــه از  ــار مرحل ــون چه ــا کن ــو، ت ــن س ــه ای ــاه ب ــت م ــت از اردیبهش دول
یارانه هــای جدیــد 300 تــا 400 هــزار تومــان را به حســاب سرپرســتان 
ــا دســتور رئیــس جمهــور،  ــز کــرده اســت. ضمــن آنکــه ب ــوار واری خان
مبالــغ یارانــه بــرای معترضــان نیــز تــا زمان روشــن شــدن وضعیتشــان 
ــه 300 و 400 هــزار  ــدی ب ــش یارانه هــای نق ــا افزای ــز می شــود. ب واری
تومــان از اردیبهشــت مــاه 1401 و پرداخــت آن بــه 9 دهــک درآمــدی 
جامعــه برخــی از افــراد از دریافــت ایــن یارانــه جامانده انــد کــه دولــت 
فرصتی بــرای ثبــت نــام و بررســی آن در نظــر گرفتــه اســت. در ابتدای 
ــوار  ــون خان ــب 23 میلی ــر در قال ــون نف طــرح اعــام شــد کــه 72 میلی
ــدود  ــب ح ــن ترتی ــه ای ــده اند و ب ــد ش ــه جدی ــت یاران ــمول دریاف مش
ــه  ــد و پرداخــت یاران ــرار گرفتن ــر در دهــک دهــم ق ــون نف شــش میلی
ــر  ــدی دیگ ــک درآم ــای 9 ده ــرای اعض ــی ب ــزار تومان 300 و 400 ه
صــورت گرفت، بــه ایــن ترتیــب کــه دولــت بــرای دهــک اول تا ســوم 
بــه ازای هــر نفــر 400 هــزار تومــان و بــرای دهــک چهــارم تــا ششــم 
نیــز بــه ازای هــر نفــر 300 هــزار تومــان واریــز کــرد و بنــا شــد واریــز 
ایــن مبالــغ تــا زمــان اتخــاذ تصمیــم و فراهــم کــردن زیرســاخت های 

صــدور کاالبــرگ الکترونیــک ادامــه پیــدا کنــد.
• درخواست بررسی مجدد اطالعات

وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی کـه مسـئولیت تعییـن وضعیـت 
اقتصـادی و دهک بندی خانـوار را برعهـده داشـت از زمان آغـاز اجرای 
طرح، سـامانه ای را به منظور ثبت اعتراض مردم نسـبت بـه دهک بندی 
اعام و سـازمان هدفمنـدی یارانه ها نیـز امکانـی را برای ثبت نـام افراد 
جامانـده فراهـم کـرد.28 مردادمـاه، نتایـج اعتـراض بـه دهک بنـدی 
یارانه ها از طریق سـامانه جدیدی قابل مشاهده شـد و وزارت رفاه اعام 
کرد »هموطنانی که قبًا درخواسـت بررسـی مجدد دهک بنـدی خانوار 
خـود را ثبت کرده انـد اکنـون می توانند ضمن مشـاهده نتایج رسـیدگی، 
درخواسـت بررسـی مجدد اطاعات هرکـدام از زیربخش هـا را نیز ثبت 
کننـد.« برایـن اسـاس در سـامانه جدیـد »حمایـت« امـکان مشـاهده 
اطاعات شناسـنامه اقتصـادی خانوار در سـه بخش اطاعـات خرید از 
کارت بانکـی، اطاعـات خـودرو و اطاعـات درآمد به صـورت تفکیک 
شـده و مجزا فراهـم شـده و کاربرانی که درخواسـت بررسـی مجدد این 
اطاعـات را دارنـد، می تواننـد درخواسـت خـود را در مراحل مجـزا و به 

صـورت تفکیک شـده ثبـت کنند.
بـا ایـن حـال رونـد ثبـت اعتـراض بـه دهک بنـدی و شناسـایی خانوار 
مشـمول، همچنان ادامه دارد و متقاضیان بازبینـی دهک بندی و افرادی 
کـه یارانـه آنهـا از اردیبهشـت مـاه 1401 قطـع شـده اسـت، همچنان 
می تواننـد جهـت ثبت یـا پیگیـری درخواسـت خود بـه سـامانه اعامی 
https://hemayat.mcls. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه آدرس

gov.ir مراجعـه کنند. همچنین ثبت نـام از افرادی که تاکنـون از دریافت 
یارانـه نقدی جـا مانده اند یا متقاضـی جدید دریافـت یارانه هسـتند نیز از 

طریـق سـایت https://my.gov.ir امکان پذیر اسـت.

 یلدا توکلی  طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها 
که از بیستم اردیبهشت ماه امسال در دستورکار دولت 
سیزدهم قرار گرفت و یارانه های ۳00 و البته 400 هزار 
تومانی واریز شد هر چند در ابتدا خوشایند بود ولی تیغ 
گرانی را تیزتر کرد؛ حاال هم گویا دولت برای جاماندگان 

از دریافت یارانه هم فکرهایی در سر دارد.

گزارش

مبلغ و زمان دور جدید یارانه ها در ابهام!

کمک های پر حاشیه

ایرنا: استاندار تهران گفت: در ابتدای دولت 
سیزدهم در همه حوزه ها شرایط سختی 
وجود داشت اما اکنون دولت از شرایط 
کرونایی و کمبودهای زیرساختی و برق 
در حوزه تولید عبور کرده است. محسن 
معرفی  آیین  هفدهمین  در  منصوری 
تعاونی های برتر استان با اشاره به اینکه 
دولت با طرح مردمی سازی یارانه ها و طرح 
تحول اقتصادی بخشی از مشکات کشور را 
رفع کرد، افزود: طرح مردمی سازی یارانه ها 
کار سنگینی بود که بسیاری از کارشناسان 
معتقد بودند که برای دولت تبعات زیادی 
دارد؛ اما رییس جمهور اعام کردند که اگر به 

نفع مردم باشد، باید اجرایی شود.
استاندار تهران عنوان کرد: این طرح در 
مرحله اول تبعاتی از جمله تورم داشت، اما در 
مردادماه نرخ تورم نقطه به نقطه 2 درصد شد 
که به طور قطع حذف ارز ترجیحی به کمک 

اقتصاد می آید.
منصوری به ایجاد 128 هزار شغل در استان 
تهران طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: در 
ابتدای دولت در پرداخت حقوق کارمندان 
مشکل داشتیم؛ اما امسال 7 هزار میلیارد 

تومان اعتبار عمرانی تخصیص کردیم.
وی بیان کرد: دولت مردمی یک راهبرد است 

و شعار نیست.
منصوری با اشاره به فعالیت 11 هزار تعاونی 
در این استان افزود: دستگاه های اجرایی 
اتصال دهنده ظرفیت مردم از جنس تعاونی 

و تشکل ها به توان دولت هستند.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: باید تصویر 
کان از اقتصاد کشور و استان تهران در 
بخش تعاون داشته باشیم، چراکه تعاون 
دارای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی 
است که ظرفیت عظیمی در این حوزه وجود 

دارد.
وی با بیان اینکه در کشور 97 هزار تعاونی و 
در استان تهران 11 هزار تعاونی فعال داریم، 
اظهارداشت: هر جا مأموریت را به مردم 
سپردیم موفق بوده ایم، دستگاه های اجرایی 
اتصال دهنده ظرفیت مردم از جنس تعاونی 

و تشکل ها به توان دولت هستند.
منصوری تاکیدکرد: امروز تعاونی ها از 
بزرگ ترین مجموعه اقتصادی هستند 
که قابل الگوگیری و تأمل است که باید 
اداره شهرستان به سمت تعاونی برود 
باید از ظرفیت شرکت های عمران  و 
توسعه شهرستان ها برای زیرساخت های 
شهرستان ها و منفعت عمومی کمک گرفت.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه بیش از 95 
درصد تعاونی ها مؤثر بوده اند، تصریح کرد: 
باید تعاونی ها به دنبال حل مساله باشند 
تا ماندگار شوند در غیر این صورت حذف 
می شوند؛ همچنین تعاونی ها باید به دنبال 
فعالیت اقتصادی و سودآوری باشد؛ اما نباید 

سوداگری اقتصاد کنند.

بستری که فساد را درحوزه دارو و تجهیزات پزشکی کاهش می دهد
گفت وگوبا دبیرکمیته سالمت الکترونیک وزارت بهداشت درباره موضوع امضای الکترونیک؛

هیئت های تجاری استان گلستان و جمهوری تاتارستان دیدار و گفت و گو کردند:

پارک علم و فناوری گلستان، کانون شکل گیری تعامالت دوجانبه ایران و تاتارستان



 آزاده ســلیمان نژاد  بهره بــرداری از خــط  چهارم 
اتوبوس هــای تنــدرو، پایانــه ترکیبــی جــی و ســامانه 
ــا حضــور شــهردار،  هوشــمند حمل ونقــل عمومــی ب
رئیــس و اعضــای شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
ــه  ــازه ای ب ــون ت ــب خ ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــزار ش برگ
شــاهرگ حیاتــی شــهر در حــوزه حمــل و نقــل 
ــایش  ــاه و آس ــدی در رف ــق و گام بلن ــی تزری عموم

ــت. ــردم برداش م
ــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان  مع
ــی درون  ــه ترکیب ــارم BRT از پایان ــط چه ــت: خ گف
شــهری و بــرون شــهری جی آغــاز و پــس از عبــور از 
ــت  ــرقی، هشت بهش ــت ش ــای هشت بهش خیابان ه
غربــی، فرشــادی، میــدان امــام حســین )ع(، خیابــان 
شــیخ بهایی و آتشــگاه بــه پایانــه ســه راه درچــه ختــم 

می شــود.
ــرداری از  ــم بهره ب ــناس در مراس ــق ش ــین ح حس
ــه  ــا توج ــت: ب ــی گف ــل عموم ــای حمل ونق پروژه ه
بــه افزایــش آلودگــی هــوا و ترافیک ســنگین شــهر 
کــه موجــب ایجــاد اختــال در آرامــش روح و روان 
شــهروندان شــده اســت، حمل ونقــل انســان 
ــرار  ــت ق ــن معاون ــت برنامه هــای ای محــور در اولوی
ــدرو  ــوس تن ــان اینکــه ۱۲ خــط اتوب ــا بی دارد. وی ب
ــرای شــهر اصفهــان پیش بینــی شــده اســت کــه  ب
نخســتین خــط آن در ســال ۱۳۹۰ راه انــدازی شــده 
اســت، افــزود: امــروز نیــز چهارمیــن خــط BRT بــه 
صــورت رســمی بــه عنــوان خــط شــرقی-غربی به 
ــرای  ــزود: ب ــناس اف ــق ش ــید. ح ــرداری رس بهره ب
اجــرای ایــن طــرح در ۱۰ ســال عمــر بهره بــرداری، 
ــت.  ــده اس ــرمایه گذاری ش ــان س ــارد توم ۱۵۰ میلی
معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
ــه دســتگاه کنســول  ــز اتوبوســهای شــهر ب از تجهی
ــرداری  ــتای بهره ب ــت: در راس ــر داد وگف GPS خب
ســامانه موقعیت یــاب اتوبــوس کــه امــروز بــه 
ــگ در ۵۰  ــتگاه مانیتورین ــید دس ــرداری رس بهره ب
ایســتگاه ســطح شــهر پیش بینــی شــده اســت کــه 
مــردم را از زمــان رســیدن اتوبــوس و خطــوط فعــال 

ــد. ــع می کن ــیر مطل ــن مس در ای
ــی و  ــه ارزیاب ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــناس ادام ــق ش ح

ــامانه ۱۳۷،  ــوی س ــده از س ــام ش ــی های انج بررس
در حــال حاضــر مهمتریــن دغدغــه شــهروندان 
ــر  ــت، ب ــتگاه ها اس ــه ایس ــوس ب ــیدن اتوب ــر رس دی
ــهروندان  ــزار ش ــن نرم اف ــق ای ــاس از طری ــن اس ای
می تواننــد از منــزل و محــل کار خــود از زمــان 
ــود  ــر خ ــورد نظ ــتگاه م ــه ایس ــوس ب ــیدن اتوب رس
ــد. ــم کنن ــع شــوند و برنامــه ســفر خــود را تنظی مطل

ــس از  ــان پ ــهر اصفه ــه کان ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــدور را دارد،  ــوس تن ــوط اتوب ــترین خط ــران بیش ته
ــه، کیفیــت و فعالیــت ســامانه  ــه لحــاظ ارائ گفــت: ب
ــم.  ــت را داری ــه نخس ــور رتب ــازی در کش هوشمندس
ــاده ســازی  ــر آم ــاه عــاوه ب ــرای مهرم ــن ب همچنی
ــازی و  ــی، نوس ــل همگان ــاخت های حمل ونق زیرس
ــاون  ــز انجــام می شــود. مع ــا نی بازســازی اتوبوس ه

حمــل ونقــل ترافیــک شــهرداری اصفهــان با اشــاره 
ــدارس و در  ــرویس م ــه س ــرخ کرای ــب ن ــه تصوی ب
ــرای راننــدگان  نظــر گرفتــن بســته های تشــویقی ب
ــای الزم  ــرد: هماهنگی ه ــح ک ــوزه، تصری ــن ح ای
بــا آموزش وپــرورش به منظــور سیاســت گذاری و 
ــدارس و  ــایی م ــاعات بازگش ــرای س ــزی ب برنامه ری
ــدارس انجــام شــده اســت  ایمــن ســازی اطــراف م
ــران پیــاده و راننــدگان  ــا شــاهد ایمنــی بیشــتر عاب ت

ــیم. ــودرو باش خ
در ادامــه ایــن مراســم رئیــس پلیــس راهــور اســتان 
ــاخت ها  ــه زیرس ــه ب ــه توج ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
بایــد در اولویــت برنامه هــای مدیــران شــهری قــرار 
ــار توجــه و اولویــت دادن  گیــرد، گفــت: امــروز در کن
بــه توســعه خطــوط بــی آر تــی، نــاوگان حمل ونقــل 

ــعه  ــد توس ــوس بای ــی و اتوب ــم از تاکس ــی اع عموم
حمل ونقــل ریلی نیــز در دســتور کار قــرار گیــرد، زیرا 
توجــه بــه توســعه زیرســاخت های شــهری در زمینــه 
حمل ونقــل مزیت هــای متعــددی خواهــد داشــت که 
غیرقابل انکار اســت. ســرهنگ محمدی خاطرنشــان 
کــرد: هوشمندســازی در کنــار توســعه حمــل و نقــل 
از دیگــر اصولــی اســت کــه بایــد مدنظــر قــرار بگیرد 
و پلیــس اســتان اصفهــان همچــون معاونــت حمل و 
نقــل شــهرداری اصفهــان در ایــن زمینــه بــه خوبــی 

ورود کــرده اســت.
ــه  ــرب ب ــه از غ ــی ک ــه اصفهان ــد ب ــزود؛ بای وی اف
ــان  ــتان خراس ــه اس ــرق ب ــتان و از ش ــتان لرس اس
متصــل می شــود و در یــک موقعیــت اســتراتژیک در 
مرکــز کشــور واقــع شــده و بــه نوعــی ســتون فقرات 

کشــور اســت و در حــوزه ترافیکــی بــا ۹ اســتان دیگر 
ــود و  ــته ش ــژه نگریس ــورت وی ــه ص ــوده ب ــط ب مرتب

ــود. ــه آن نش ــورداری ب ــگاه برخ ن
همچنیــن رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
نیــز در ایــن آییــن گفــت: بــه عنــوان نماینــده مــردم 
ــات  ــام اقدام ــم تم ــت می کن ــهرداری درخواس از ش
الزم را بــرای تــردد آســان شــهروندان انجــام دهنــد 
تــا شــهر اصفهــان از ایــن جهــت ســرآمد باشــد، بــه 
ــد  ــز ۳۵ درص ــال نی ــی امس ــور صالح ــی ن ــه عل گفت
ــوم آن  ــک س ــادل ی ــی مع ــهرداری یعن ــه ش از بودج
ــاص داده  ــی اختص ــل عموم ــل و نق ــوزه حم ــه ح ب
شــده اســت، لــذا بایــد تــاش شــود تــا صــد در صــد 
ــوب  ــه مص ــوان بودج ــه عن ــوزه ب ــن ح ــه در ای آنچ
ــا توجــه بــه  شــده اســت، جــذب شــود. وی افــزود: ب
اختصــاص بودجــه مناســب بــه حــوزه حمــل و نقل و 
ــوس  ــه، ۶۰۰ دســتگاه اتوب ــای انجــام گرفت تاش ه
ــتگاه  ــزار دس ــک ه ــه ی ــاه ب ــهر در مهرم ــال ش فع

افزایــش می یابــد.
نورصالحــی همچنین گفــت: در پایان ســال گذشــته 
بــا وجــود اینکــه مدیریــت شــهری در شــرایط مالــی 
ســختی قــرار داشــت، ۱۷۳ دســتگاه اتوبــوس جدیــد 
ــهروندان  ــه ش ــانی ب ــا خدمات رس ــرد ت ــداری ک خری

تســهیل شــود.
ــا تاکیــد  رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان ب
بــر اینکــه احــداث خــط دوم متــرو بــا ســرعت پیــش 
مــی رود و بــه مــوازات آن نیــز بــرای تأمیــن نــاوگان، 
ــرارداد  ــات آن ق ــرات و تأسیس ــرق، مخاب ــتم ب سیس
۶۰۰ میلیــون یورویی منعقد شــده اســت گفــت: برای 
ــای  ــز برنامه ریزی ه ــی نی ــل ریل ــش حمل ونق بخ
الزم انجــام شــده اســت تــا ســرفاصله رســیدن مترو 
در خــط یــک بــرای مهرمــاه کــه اکنــون ۱۱ دقیقــه 
اســت، کاهــش یابــد. نــور صالحــی بــا بیــان اینکــه 
اطاع رســانی سیســتم هوشــمند حمــل و نقــل 
ــروری  ــهروندان ض ــه ش ــر ب ــا اول مه ــی ت عموم
ــد در  ــز بای ــرو نی ــک مت ــرای خــط ی اســت، گفــت: ب
ــود  ــام ش ــتری انج ــانی بیش ــهر اطاع رس ــطح ش س
ــه دو  ــر در روز ب ــزار نف ــه ۸۰ ه ــی روزان ــا جابه جای ت

ــد. ــش یاب ــر افزای براب

گونـــاگون
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

رئیس سـتاد اربعین شـهرداری اصفهان در شـهر کربا از آغـاز به کار 
این سـتاد در کربای معلـی خبر داد.

سـیدمهدی عسـگری در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایمنـا، اظهـار کـرد: 
از پنجشـنبه هفدهـم شـهریورماه اکیـپ خدمات رسـانی شـهرداری 
اصفهـان در شـهر کربـا آغـاز بـه کار کـرد و تعـداد ۵۰ نفـر نیـروی 
کارگری هـم اکنـون در این شـهر بـه ارائـه خدمـت بـه زوار حضرت 

اباعبـداهلل می پردازنـد.
وی افـزود: نظافت و رفـت و روب، حمـل زباله های موکب های شـهر 
اصفهـان، جاروکشـی و آبرسـانی بـه زوار در دو شـیفت کارگـری بـه 

صـورت ۲۴ سـاعته از جملـه فعالیت های این سـتاد اسـت.
وی از اختصـاص یـک دسـتگاه کامیـون جهت حمـل و نقل وسـایل 
موکب هـای شـهر اصفهـان خبـر داد و اظهـار کـرد: همچنیـن یـک 
دسـتگاه تانکـر ۱۲ هـزار لیتـری از امـروز نسـبت بـه آبرسـانی بـه 

موکب هـای شـهر اصفهـان آغـاز بـه کار کـرده اسـت.
عسـگری خاطرنشـان کرد: از امشب، هرشـب سـاعت ۱۲ یک اکیپ 
از شـهرداری اصفهـان جهـت ادای ارادت بـه حضـرت سیدالشـهدا و 
حضرت ابوالفضـل العباس علیهم السـام به جاروکشـی و پاکسـازی 

بخشـی از بین الحرمیـن می پردازنـد.

رئیس ستاد اربعین شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز به کار ستاد اربعین شهرداری اصفهان در کربالی معلی

 پریسـا جمدی  خیـار میوه ای 
بسیار مغذی است و مزایای زیادی 
بـرای پوسـت بـه همـراه دارد. اگر 
می خواهیـد در مورد مزایـای خیار 
بـرای پوسـت بیشـتر بدانید بـا ما 
در ایـن مقاله همـراه باشـید. خیار 
میوه ای خوشـمزه و مغذی اسـت، 
امـا عـاوه بـر طعـم بی نظیـرش 
مزایای زیـادی نیز برای سـامت 

پوسـت به همـراه دارد.
۱. کاهـش تـورم و پـف پوسـت: 
خیـار بـه دلیـل دارا بـودن اسـید 
فولیک و ویتامین C، باعث کاهش 
تورم و پف می شـود. اسـید فولیک 
بـا سـموم محیطـی، که منجـر به 
پـف کـردن چشـم می شـوند، 

مبـارزه می کنـد.
۲. کنتـرل آکنه: سـلول های مرده 
و چربی پوسـت باعث بسـته شدن 
منافـذ پوسـت و جوش می شـوند. 
از آنجایـی کـه خیـار حـاوی مواد 
شـیمیایی اسـت که باعث کوچک 
شـدن منافذ باز پوسـت می شـود، 
به پاکسازی و بسـتن منافذ کمک 

می کنـد.
جلوگیـری از پیری   .۳
زودرس: طـی نتایـج حاصـل از 
تحقیقات انجام شده، خیار به دلیل 
دارا بودن ترکیبات آنتی اکسـیدانی 
بـه جلوگیـری از پیـری پوسـت و 
چیـن و چـروک کمـک می کنـد. 
بعـاوه، خیـار سرشـار از اسـید 
فولیـک و ویتامیـن C می باشـد.

۴. کاهـش تحریک پوسـت: خیار 
به دلیـل دارا بودن اثر ضـد التهابی 
و خنـک کنندگـی بـه کاهـش 
قرمـزی پوسـت، درد و سـوزش، 
کـه ممکـن اسـت ناشـی از نیش 
حشـرات، آفتـاب سـوختگی و 
بثـورات پوسـتی باشـد، کمـک 

. می کنـد
۵. جبران بی آبی بدن: ۹۶ درصد از 
محتوای خیار را آب تشکیل می دهد. 
آب به تنهایی برای مرطوب نگه 
داشتن پوست کافی نیست، اما 
ترکیب آب خیار با سایر مواد مرطوب 
کننده مانند آلوئه ورا یا عسل، 
می تواند برای تسکین پوست مفید 
باشد، زیرا این مواد دارای خواص 
خنک کنندگی پوست و خاصیت 

ضد التهابی می باشند.
۶. کاهش التهاب پوست: خیار دارای 
خواص ضد التهابی می باشد، که 
برای درمان بریدگی، زخم یا پف 

چشم مفید است.
۷. جلوگیری از رادیکال هـای آزاد: 
رادیکال هـای آزاد مولکول هـای 
ناپایـداری هسـتند کـه ناشـی از 
اشـعه مـاوراء بنفـش )فرابنفـش( 
و آلودگـی زیـاد می باشـند، و 
می توانند باعث آسـیب زیـادی به 
 DNA سلول های پوسـت شـده و
را بـه شـکلی شـدید تحـت تأثیـر 

قـرار دهنـد.
۸. سـفت شـدن پوسـت: خیـار 
یـک میـوه قابـض اسـت کـه 
باعـث سـفت شـدن پوسـت و 
بسـته شـدن منافذ بـاز می شـود. 
۹. حـاوی مقـدار زیـادی ویتامین 
E: ویتامیـن E موجـود در خیـار 
باعـث حفـظ رطوبـت، کمـک به 
سـامت پوسـت و جلوگیـری از 

می شـود. جـوش 

https://bebodywise.com/
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9 دلیل برای دوست 
داشتن سبزترین میوه

مزایای خارق العاده خیار برای 
پوست؛

آیین بهره برداری از خط  چهارم اتوبوس های تندرو، پایانه ترکیبی جی و سامانه هوشمند حمل ونقل عمومی برگزار شد:

گام بلند مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل عمومی

ــن« در  ــریزدی   »والدیمیرپوتی ــن س  امی
نشســت اقتصــادی شــرق در والدی وســتوک 
ــرب«  ــای »غ ــدید از تحریم ه ــاد ش ــا انتق ب
علیــه روســیه، تهدیــد کــرد در صــورت تعییــن 
ســقف قیمــت بــرای ســوخت، فــروش گاز بــه 
ــد  ــع خواه ــًا قط ــی را کام ــورهای اروپای کش

ــرد. ک
ایـن سـخنان در حالـی عنـوان می شـود کـه 
بسـیاری از دولت هـای اروپایـی بـرای مقابلـه 
بـا افزایـش سرسـام آور قیمـت انـرژی، تعیین 
حداکثـر بهـا بـرای فـروش نفـت و گاز بـه 
مصرف کنندگان را در دسـتور کار قـرار داده اند.

والدیمیـر پوتیـن با اشـاره بـه همیـن رویکرد 
گفـت: »تعیین سـقف قیمـت حماقـت مطلق 
خواهـد بـود... اگـر تصمیمـی خـاف منافع ما 
گرفته شـود، دیگر هیچ چیزی صـادر نخواهیم 

کـرد. نـه گاز، نـه نفت و نـه ذغال سـنگ.« 
والدیمیـر پوتیـن در ایـن نشسـت تـاش 
کشـورهای غربـی بـرای انـزوای روسـیه را 
محکوم به شکسـت و تهدیـدی برای سراسـر 
جهـان خوانـد و گفـت: »مهم نیسـت عـده ای 
بـرای انـزوای روسـیه چقـدر تـاش می کنند، 

چنیـن چیـزی غیرممکـن اسـت.«
تحریم هـای گسـترده و کم سـابقه غـرب علیه 
روسـیه از زمـان آغـاز جنـگ اوکراین، مسـکو 
را به سـمت تقویت مناسـبات بـا حکومت های 
»غیرنرمـال« ازجملـه ایـران و کـره شـمالی 

سـوق داده اسـت.
رئیـس جمهـوری روسـیه بحـران کنونـی در 
عرصـه بین المللـی را مشـابه شـیوع کرونـا 
توصیـف کـرد و گفـت: »پاندمـی کرونـا بـا 
چالش هـای نظـم جهانـی جایگزیـن شـده 
اسـت؛ چالش هایـی کـه تمـام جهـان را 
تهدیـد می کننـد. مـن می خواهـم دربـاره تب 

تحریم هـای غربـی صحبـت کنـم.«
رکود ناشـی از توقـف تولیـد در دوران طوالنی 
شـیوع جهانی ویروس کرونا و در پـی آن، تورم 
شـدید طرح هـای اقتصادی پسـاکووید بـا آغاز 
جنگ روسـیه علیـه اوکراین، چشـم انداز کوتاه 
و میان مـدت اقتصـاد جهانـی را به شـدت تیره 
کـرده اسـت. بسـیاری از کشـورهای اروپـا بـا 
تحریـم گاز روسـیه و ناتوانـی از جایگزینـی 
فـوری منابـع جدید، بـرای زمسـتانی سـخت 

آمـاده می شـوند.

نشسـت  در  روسـیه  جمهـوری  رئیـس 
والدی وسـتوک گفت بیشـتر غـات صادراتی 
اوکرایـن به جـای رسـیدن به کشـورهای فقیر 
بـه اروپـا می رسـد و همیـن مسـاله خطـر بروز 
یـک فاجعـه انسـانی را دوچنـدان کرده اسـت.

روسـیه و اوکرایـن حـدود دو مـاه پیـش و بـا 
میانجیگـری ترکیـه و سـازمان ملـل متحـد 
بـرای گشـودن بندرهـای دریـای سـیاه و از 
سـرگیری صادرات غله اوکرایـن توافق کردند. 
دوکشـور درگیـر در جنـگ مجموعـًا حـدود 
۲۵ درصـد غلـه جهـان را تأمیـن می کننـد. 
رئیـس جمهـوری روسـیه همچنیـن از نقـش 
رو به رشـد کشـورهای شـرق آسـیا و اقیانوس 
آرام در مناسـبات جهانـی اسـتقبال کـرد و این 
»واقعیت« را بـا تضعیف جهان غـرب همزمان 

دانسـت.
والدیمیر پوتین قرار اسـت در حاشـیه نشسـت 
اقتصـادی شـرق بـا شـمار قابـل توجهـی از 
رهبـران کشـورهای شـرق آسـیا دیـدار کند.

روسـیه و چیـن، اراده خـود برای تشـکیل یک 
بلـوک از کشـورهای شـرق در برابـر »جهـان 

غـرب« را پنهـان نمی کننـد.

مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان:

ــتند دوچرخه  اس
مدرســه   ۱۲ در 
ــود ــب می ش نص

مدیـر منطقـه دو شـهرداری اصفهـان گفـت: 
دانش آمـوزان در بعضـی از محله هـای ایـن 
منطقـه بـرای عزیمت بـه مدرسـه از دوچرخه 
اسـتفاده می کننـد کـه در ایـن راسـتا اسـتند 
و  اطاع رسـانی  اسـتندهای  و  دوچرخـه 
عائـم راهنمایـی بـرای ۱۲ مدرسـه منتخب 

پیش بینـی شـده اسـت.
محمد صیرفی نژاد در جلسـه هماهنگی سـتاد 
مهـر، اظهـار کـرد: پـس از دو سـال تعطیلـی 
مـدارس بـه دلیـل کرونـا، مهرمـاه امسـال 

متفـاوت خواهـد بـود.
وی بـا اشـاره بـه لـزوم همـکاری و همفکری 
دسـتگاه های ذی ربـط جهـت بازگشـایی 

مـدارس، افـزود: امسـال در نظر داریـم عاوه 
بر تأمیـن امنیـت و کنتـرل ترافیک، نشـاط و 
شـادابی شـهر را حفظ کنیم، بـه همین جهت 
شـهرداری اقداماتـی را در قالـب سـتاد مهـر 
بـا بخـش عمرانـی، فرهنگـی و اتوبوسـرانی 

پیش بینـی کـرده اسـت.
مدیر منطقـه دو شـهرداری اصفهـان تصریح 
کـرد: انتظـار شـهروندان ایـن اسـت کـه 
حمل ونقـل عمومـی در روزهـای ابتدایـی 
بـرای  را  شایسـته ای  خدمـات  مهرمـاه 
دانش آمـوزان فراهـم کنـد کـه در ایـن زمینه 
بـا شـرکت های واحـد اتوبوسـرانی و مدیریت 
تاکسـیرانی مذاکرات الزم انجام شـده اسـت.

وی ادامـه داد: رنگ آمیـزی جـداول محـدوده 
گذرگاه هـای عابرپیـاده بـا رنگ هـای زرد و 
مشـکی، هرس درختـان و پرچین های فضای 
سـبز، نظافـت رفیوژهـای میانـی خیابان ها و 
سـاماندهی خیابان هـای کم عـرض به منظور 

از جملـه ایـن اقدامات اسـت.
صیرفی نـژاد ادامه داد: دانش آمـوزان در بعضی 
از محله هـای ایـن منطقـه بـرای عزیمـت به 
مدرسـه از دوچرخـه اسـتفاده می کننـد کـه 
در ایـن راسـتا اسـتند دوچرخـه و اسـتندهای 
اطاع رسـانی و عائـم راهنمایـی بـرای ۱۲ 

مدرسـه منتخـب پیش بینـی شـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: اولویـت مدیریـت منطقه دو 

شـهرداری اصفهـان در بحـث حمل ونقـل، 
اسـتفاده از نـاوگان حمل ونقـل عمومـی و 
سـپس اسـتفاده از وسـایل شـخصی است که 
در ایـن زمینه جهـت تقویـت و افزایـش تعداد 
اتوبـوس در خطـوط پرتراکـم با شـرکت واحد 
اتوبوسـرانی هماهنگی و مذاکره شـده اسـت.

مدیـر منطقـه دو شـهرداری اصفهان بـا بیان 
اینکـه بعضـی مـدارس بـه خط کشـی، نصب 
سـرعت گیر و عائـم ترافیکـی نیـاز دارد، 
افـزود: حـدود هفت مدرسـه در ایـن خصوص 
شناسایی شـده اسـت که تا پایان شـهریورماه 
نواقـص آنها بـا کمـک آموزش وپـرورش رفع 

می شـود.
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