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داستان اسباب بازی ها از زبان بانوی کارآفرین اصفهانی:

یک زن کارآفرین دو برابر مرد کارآفرین دردسر دارد
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عضو هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان:

اصفهان »َاَبر بدهکار آبی«
2

در بیـن ملت هـای مختلـف دنیـا ملتـی بهـروز  
اسـت کـه فرهنـگ سـازی را سـرلوحه ابعـاد 
زندگـی خویـش قـرار دهـد. اگـر افـراد جامعه، 
شـخصیت عـادی اجتمـاع همچـون آرایـش، 
زیبایی و لباس های آنچنانی داشـته باشـند ولی 
از فرهنـگ کافـی برخـوردار نباشـنند بـه جای 
سـیر صعـودی، سـیر نزولـی داشـته و هرگز به 
خواسـته های مشـروع خویش نخواهند رسـید. 
عـدم فرهنـگ غنـی موجـب عواقـب سـوء و 
زیان بـار چون عـدم امنیـت، فروپاشـی زندگی 
خانوادگـی و مشـکالت عدیده دیگـری خواهد 
بـود. بدین جهـت باید مـردم با فرهنگسـازی و 
از سـوی دیگر اسـتفاده صحیح از سـرمایه های 
حیات از رشـد کافـی بهره منـد گردنـد. یکی از 

مسـائل مطـرح در میـان مردمـی کـه فرهنگ 
کافـی نداشـته و در فقـر فرهنگی بسـر می برند 
مسـأله ای بـا موضـوع شـغل های حسـاس و 
انسـان های صبوراسـت ه کـه تعـداد انگشـت 
شـماری فرصـت طلـب آنهـا را بـا بحران های 
شـدیدی مواجـه می سـازند. از آن جملـه حرفه 
حساس، پزشـکی اسـت که تعداد کمی سودجو 
و منفعـت طلـب آن را بازیچـه امیـال نفسـانی 
خویش قـرار داده اند و به این جهـت آحاد جامعه 
بـرای درمـان امـراض خویـش امنیـت جانـی 
ندارنـد و در این بیـن عـده ای دیگر نیـز قربانی 
زیرمیزی هـا، تبانی ها و سـفارش های پزشـک 
نماهـا خواهنـد شـد. به عبـارت سـاده، امـروزه 
بـر اثـر عـدم رعایـت خصلت هـای اخالقـی و 

فضیلت هـای انسـانی، شـغل مقدس پزشـکی 
بـه صـورت حرفـه ای بسـیارمهمی بـوده کـه 
علل و عواملـی چون مـادی گرایـی، عدم حس 
مسـؤلیت، عـدم دیـن پذیـری، عـدم معلومات 
کافـی و همچنیـن حماقت و سـفاهت پزشـک 
نماهـا باعـث بـروز آن اسـت. بنابرایـن بایـد 
ملت هـا فرهنگ سـازی را سـرلوحه امـور دیگر 
زندگـی قـرار داده و باعث رشـد و تعالـی جوامع 
گوناگـون شـوند تا با چنیـن مشـکالت خانمان 
برانـدازی رو بـه رو نشـده و آحـاد آن در امنیـت 
کامل و با آسـودگی کامل به پیشـرفت و تکامل 

خویش تـداوم بخشـند.

 نویسنده و محقق

محمد رضا رجایی
سرمقالـــه
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شغل های شریف؛ انسان های صبور
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

 32 درصد مساحت استان
کویری و بیابانی

پیگیری »سقوط بیشتر ارزش پول ملی« در گفت و گو با نماینده ها؛

حفظ قدرت پول ملی از مهمترین وظایف 
دولت و سیستم بانکی است

یک پیشنهاد آرامبخش؛

 برای مقابله با استرس هایتان
بنویسید!
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چهره روز

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان تشریح کرد:

 نقش فروشگاه های کوثر
7در تنظیم بازار و تعدیل قیمت ها

ی موج
منبع: خبرگزار

از کلیه سازندگان مسکن که تمایل به همکارى در طرح عظیم نهضت ملى مسکن را دارند دعوت مى شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/10/25  لغایت 1401/11/02 
از طریق سامانه ستاد ایران اقدام نمایند. الزم به ذکر اســت کلیه مراحل برگزارى فراخوان مناقصه اعم از دریافت اســناد ، ارایه و تسلیم اسناد و پیشنهاد قیمت و گشایش  

پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد ایران ) به آدرس زیر انجام خواهد شد.
بنابراین الزم است سازندگان در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند.

کلیه اسناد سازندگان ( پاکت هاى  ارزیابى کیفى و الف و ب و ج ) مى بایست در سامانه ستاد بارگذارى گردد.
** شایان ذکر است کلیه اسناد بارگذارى شده مى بایست داراى مهر و امضاء الکترونیکى ( دیجیتالى ) باشد.**

شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه و راهنمایى و ارشاد : مرکز تماس 1456 -021  - دفترثبت نام:88969737 و 85193768
نشانى سامانه ستاد ایران - www.setadiran.ir - ( توجه : مناقصه گران مى بایست به دقت شرایط و اسناد مناقصه را مطالعه نمایند )

آدرس شرکت عمران شهر جدید بهارستان : اصفهان - شهر جدید بهارستان - بلوار الفت شرقى - بلوار امیرکبیر -  شماره تلفن  5 الى36861090 - 031
زمان انتشار در روزنامه کثیر االنتشار : د ردو نوبت در تاریخ هاى 1401/10/26 و 1401/10/27 

زمان انتشار در سامانه ستاد : از ساعت 17 مورخ 1401/10/25  - مهلت دریافت اسناد : تا ساعت 17 مورخ 1401/11/02  مهلت تسلیم پیشنهاد : تا ساعت 14 مورخ 1401/11/17  
زمان گشایش اسناد ارزیابى کیفى : ساعت 8  صبح مورخ 1401/11/18 

مبلغ ضمانت نامه بانکى شرکت در مناقصه(ریال) : مطابق با آیین نامه تضمین معامالت دولتى مصوب 1394 - صرفا بصورت ضمانتنامه بانکى  
مدت پیمان : حداکثر 24 ماه شمسى ** تعداد واحدهاى ذکر شده بصورت تقریبى مى باشد**

آگهى فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى همراه با ارزیابى کیفى
 به منظور  انتخاب سازندگان و اجد صالحیت جهت ساخت واحدهاى مسکونى 

( پروژه هاى طرح نهضت ملى مسکن) در شهرجدید بهارستان 

شرکت عمران شهرجدید بهارستانشناسه آگهى: 1441518

20010013520000212001001352000022200100135200002320010013520000242001001352000025200100135200002620010013520000272001001352000028شماره مناقصهردیف

بلوك 497 واحدى- 30 شماره بلوك 1
هکتارى

بلوك 630 واحدى- 
30 هکتارى

بلوك 281واحدى-30 
هکتارى

بلوك 282واحدى- 
30 هکتارى

بلوك 620 واحدى
- 30 هکتارى

472 واحدى-127 
هکتارى –بلوك244

490 واحدى-127 
هکتارى –بلوك244

280واحدى-127 
هکتارى –بلوك244

2,615,900,886,0003,312,535,122,0001,477,011,942,0001,482,660,990,0003,256,904,646,0002,473,371,612,0002,569,516,776,0001,466,270,964,000براورد اولیه2
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گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکارى

حداقل پایه دو ابنیه و یا 
ارشد انبوه سازى 

حداقل پایه دو ابنیه 
و یا ارشد

 انبوه سازى

حداقل پایه سه ابنیه 
و یا پایه یک 
انبوه سازى

حداقل پایه سه ابنیه 
و یا پایه یک 
انبوه سازى

حداقل پایه دو ابنیه و 
یا ارشد انبوه سازى

حداقل پایه دو ابنیه 
و یا ارشد 
انبوه سازى

حداقل پایه دو ابنیه و یا 
ارشد انبوه سازى

حداقل پایه سه ابنیه و 
یا پایه یک انبوه سازى

نوبت دوم

نوبت  اول
فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اي 

1-شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/10/26  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 4-1- مرکز تماس: 1456 

5- اطالعات تماس: دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان

1401/10/28چهار شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/11/8شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1401/11/9یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتمبلغ تضمین (ریال ) شماره مناقصه موضوعردیف

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار 1
22,100,000,0002001001434000134 /283 - 4 - 401قطر  250 میلیمتر جهت منطقه برخوار  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

What Are Nails Made 
Of? And 15 Other 

Things You Should 
Know About Your Nails



در شـــهر

Isfahan News
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دبیر سـتاد امربـه معـروف و نهـی از منکر 
اسـتان اصفهـان گفـت: گشـت ارشـاد 
مسـووالن بعنـوان اولویـت نخسـت این 
سـتاد بـا اسـتفاده از آحـاد مختلـف مردم 
و تیم هـای نظارتـی، در اسـتان اجرایـی 

. د می شـو
حجـت االسـام محسـن مظاهـری، در 
گفت و گـو بـا ایرنا اظهـار داشـت: ُمطالبه 
جدی این سـتاد از دسـتگاه های مسـوول 
عمل به وظایفشـان در حیطه قانون است 
و در ایـن راسـتا گشـت های ارشـاد بـرای 
نظـارت بـر وظایـف قانونـی مسـووالن 

دایـر می شـود.
وی خاطرنشان کرد: امیدآفرینی در جامعه 
بـا خدمـت صادقانـه مسـووالن بـه مردم 
محقـق خواهـد شـد و در صـورت خدمت 
مسـؤوالن، مـردم نیـز بـه آینـده کشـور 

امیـدوار خواهند شـد.
دبیر سـتاد امـر به معـروف و نهـی از منکر 
اصفهـان افـزود: اجـرای قانـون جوانـی 
جمعیت و فرزنـدآوری اولویـت بعدی این 
سـتاد اسـت که بایـد در ایـن زمینـه برای 

آینـده کشـور بـا جدیت بکوشـیم.
وی بـا تاکید بر تشـکیل شـوراهای امر به 
معروف و نهـی از منکـر در ادارات و نهادها 
اضافه کـرد: شـوراهای امـر به معـروف و 
نهی از منکـر بعنـوان بـازوان سـتاد احیاء 
در ادارات و نهادهـا فعالیـت می کننـد کـه 
از جملـه وظایـف آنهـا برگزاری جلسـات 
بصیرت و تبییـن حقایق انقاب اسـامی 

برای کارکنـان و آحـاد جامعه اسـت.
مظاهـری گفت: دشـمن امـروز در تاش 
اسـت تا با فریـب و جوسـازی رسـانه ای، 
انقـاب و نظـام اسـامی را ناکارآمد جلوه 

دهـد و در مـردم ناامیدی ایجـاد کند.
وی به اهمیت ُمطالبه گری در جامعه اشاره 
کـرد و افـزود: بایـد گروه هـای ُمطالبه گر 
مردمی در راسـتای امیدآفرینـی در جامعه 
تشـکیل شـود کـه هیات هـای مذهبـی 
بعنـوان یکـی از ایـن گروه هـا بایـد روح 
ُمطالبه گـری را در مـردم بیافریننـد و در 
مراسـم مختلف بـر اجـرای فرمـان رهبر 
معظم انقـاب مبنی بر جهـاد تبیین تاکید 

کننـد.
دبیر سـتاد امـر به معـروف و نهـی از منکر 
اصفهان، رعایـت حجاب، عفـت عمومی 
و امنیـت اخاقـی در جامعـه را وظیفـه 
حاکمیـت دینـی دانسـت و گفـت: سـتاد 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بعنـوان 
یک دستگاه مطالبه گر از مسـووالن برای 
اجـرای قانـون عفـاف و حجـاب و اجرای 
اباغ شـورایعالی انقاب فرهنگی و اباغ 
جدید شورای امنیت کشـور، ُمطالبه جدی 

دارد.
وی همچنیـن با اشـاره بـه اهمیـت تذکر 
لسـانی در جامعـه تأکید کرد: تذکـر واجب 
شـرعی اسـت کـه از هیچکـس سـاقط 
نمی شـود و تیم هـای تذکر لسـانی باید به 

روال گذشـته فعـال شـوند.
دبیر سـتاد امـر به معـروف و نهـی از منکر 
اسـتان اصفهـان بـا بیان اینکه تذکـر تنها 
وظیفـه تیم هـای این سـتاد نیسـت، بلکه 
وظیفـه همگانی اسـت، یـادآور شـد: تمام 
دسـتگاه های اجرایی دولتی ُملزم به نصب 
بنر رعایـت حجـاب در ورودی ادارات خود 
هسـتند و همچنیـن بایـد بـه افـرادی که 
نسبت به رعایت شئون اسـامی در ادارات 

و نهادهـا توجهـی ندارند، تذکـر دهند.

گشت ارشاد مسووالن 
در استان اصفهان دایر 

می شود

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از 
منکر استان اصفهان:

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان اصفهـان گفـت: پرونـده 
متهمان حادثـه خانه اصفهـان هنوز بـه دیوان عالی کشـور 

ارسـال و حکـم نیـز تأیید نشـده اسـت.
بنا به اعـام مرکز رسـانه قوه قضائیـه، در روزهای گذشـته 
و بعـد از صـدور احـکام متهمـان پرونـده خانـه اصفهـان 
جوسـازی ها و انتشـار اخبـار کـذب از سـوی رسـانه های 
معانـد در مـورد متهمـان ایـن پرونـده بیشـتر شـده اسـت. 
حجت االسام والمسـلمین اسـداهلل جعفری افزود: متهمان 
پرونـده خانه اصفهـان ۲۰ روز مهلـت دارند به حکـم صادره 

اعتـراض کنند.

وی دربـاره جوسـازی رسـانه های معانـد در مـورد متهمان 
پرونـده خانـه اصفهـان اظهـار کـرد: بعـد از صـدور حکـم 
متهمان پرونده موسـوم به خانـه اصفهـان در دادگاه بدوی، 
بـه متهمـان در زنـدان اجازه داده شـد بـا خانواده هـای خود 
تمـاس بگیرند امـا متهمـان پرونـده در تمـاس با بیـرون از 
زنـدان مطالـب خـاف واقعـی را مطـرح کردنـد کـه کذب 
بـودن این ادعاهـا براسـاس مسـتندات موجـود در پرونده و 

اعترافـات خـود متهمـان اثبات شـده اسـت.
رئیس کل دادگسـتری اسـتان اصفهـان افـزود: متهمان در 
مرحلـه تحقیقات، بازسـازی صحنـه و دادگاه به طـور دقیق 

و لحظـه به لحظـه اتفاقـات روز حادثـه را تشـریح کرده اند.
وی تصریـح کـرد: مجید کاظمـی یکـی از متهمـان پرونده 
به دلیـل اقداماتی کـه در زنـدان انجـام داده به خـارج از بند 
عمومـی منتقل شـده اسـت که بنـد جدیـد سـلول انفرادی 
نیسـت و حدود ۱۰ تا ۱۵ زندانـی در آن حضـور دارند و فقط 

از بنـد عمومی خارج شـده اسـت.

حجت االسـام جعفری افزود: طبـق قانون، متهمـان بعد از 
صدور حکـم در دادگاه بدوی ۲۰ روز مهلت دارند که نسـبت 
بـه حکـم صـادره اعتـراض کننـد کـه بـه متهمـان پرونده 
خانه اصفهـان نیـز این فرصـت داده شـده تا اگـر اعتراضی 
به حکـم دادگاه دارنـد اعتـراض کنند حتـی قاضـی پرونده 
و معـاون دادسـتان اسـتان بـه زنـدان رفتنـد تـا اعتـراض 

متهمـان را ثبـت کنند.
وی خاطرنشـان کـرد: متهمـان پرونـده اعـام کردنـد که 
نسـبت بـه حکـم صـادر از سـوی دادگاه اعتـراض دارنـد و 

الیحـه اعتراضـی را وکای آنهـا ارسـال می کننـد.
رئیس کل دادگسـتری اسـتان اصفهـان بیان کرد: تـا امروز 
وکای ۲ نفـر از متهمـان پرونـده الیحـه اعتراضـی را بـه 
دادگاه ارسـال کرده انـد، بـه محـض ارسـال الیحـه تمـام 
متهمـان، پرونـده به دیـوان عالی کشـور ارسـال می شـود.

وی تصریـح کرد: ایـن پرونده ۹ متهم داشـت کـه پرونده ۶ 
نفر از متهمـان در صاحیت رسـیدگی در دادگاه انقاب بود 
و پرونده سـه نفر نیـز به دادگاه کیفری ارسـال شـده اسـت 
و به تازگـی نیـز یـک نفـر دیگـر در ارتبـاط بـا ایـن پرونده 
دسـتگیر شـده و متهمان پرونـده به ۱۰ نفر رسـیده اسـت.

رئیس کل دادگستری اصفهان:
پرونده متهمان خانه اصفهان به دیوان عالی کشور ارسال نشده است

حسین مطیع در گفت وگو با ایسنا و بیان اینکه یکی از مهم ترین مسائل در الگو 
گیری از حضرت فاطمه زهرا )س( بررسی سبک زندگی این حضرت است، اظهار 
کرد: باید دید بانویی که در قرن ۱۵ هجری قمری و ۲۱ میادی زندگی می کند 
چه بهره ای می تواند از سبک زندگی فاطمی ببرد و این سبک زندگی چگونه برای 

او تعبیر و تفسیر می شود.
او ادامه داد: برای فهم این موضوع باید نقش های حضرت زهرا )س( را بررسی و 
مطابق با زندگی خود و زمان خود تعبیر و تفسیر کنیم. درواقع باید ببینیم که حضرت 
زهرا )س( چه می کردند و چطور آن کار را انجام می دادند و آن را متناسب فرهنگ 

و زمانه خود ترجمه کنیم.
مطیع افزود: حضرت زهرا )س( وظیفه خود را در زمان خود به خوبی شناخته و آن 
را به بهترین وجه، به موقع و درست انجام دادند. این کلمات مهم هستند؛ شناخت 
کامل از وظیفه و انجام درست و به موقع آن اهمیت دارد. این ۳ خصوصیت می توانند 
شاه کلید سبک زندگی فاطمی باشد و زن امروز در همه سنین و جایگاه ها می تواند با 

این سه ویژگی، سبک زندگی فاطمی را در زندگی خود پیاده کند.
عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: این موضوع که 
انسان در هر عرصه و زمانی، وظیفه خود را بشناسد و آن را به درستی و به موقع انجام 
دهد، خصیصه سبک زندگی حضرت زهرا )س( است. برای مثال این حضرت در 
اولین سِن ممکن که در زمانه ایشان امکان داشت ازدواج کردند، اما امروز وضعیت 
سن ازدواج در جامعه ما را با زماِن یادشده قیاس کنید؟ مثال دیگر این است که 
حضرت زهرا )س( در مقام همسری و در مسئله فرزندآوری و تربیت فرزند، مطیع و 
درعین حال یار همسر خود امیرالمؤمنین )ع( بودند و در زمینه تربیت فرزند، بهترین 

و کامل ترین رفتار را داشته اند.
او اضافه کرد: حضرت زهرا )س( فرزندان خود را در انجام فعالیت های اجتماعی 
با خود همراه می کنند، فعالیت هایی مانند رفتن به مسجد، دعوت کردن از انصار و 
مهاجرین برای پیوستن حضرت علی )ع( و سرکشی به فدک؛ و همین مسئله باعث 
شد که فرزندان ایشان، دفاع از حق و ایستادگی برای حق را بیاموزند. درحالی که 
امروز سبک زندگی والدین و فرزندان به کلی متفاوت است، چراکه فرزندان در 

فضای مجازی و به دور از استانداردهای تربیتی والدین وقت می گذراند.
عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: حضرت 
زهرا )س( زمانی که تنهایی و نیاز به یاری امام زمان خود را می بینند، همه زندگی 
خود را فدایی از والیت و امامت می کنند و این همان تشخیص درست وظیفه در 
زمان نیاز، انجام به موقع آن و یاری حق در عرصه اجتماع است که توسط یک زن 
در چنان جامعه ای انجام شده است. مطیع با اشاره به اینکه خأل امروز ما جای خالی 
سبک زندگی فاطمی است، تأکید کرد: در همه عناوین و نقش ها می توان به زندگی 
حضرت زهرا )س( نگاه کرد، از همسری و مادری تا شهروندی، همسایگی و ایفای 
نقش اجتماعِی آن حضرت الگو گرفت. ایشان بهترین نقش و فعالیت را انجام 
می دادند و ما باید در هر نسل و عصری، سبک زندگی فاطمی را متناسب با همان 

عصر، ترجمه کرده و نیاز زمانه خود را از دل آن استخراج کنیم.
او با اشاره به شعار »زن، زندگی، آزادی« که اخیراً مطرح شده است، اظهار کرد: این 
شعار دارای وجوه و ابعاد مختلف است و هر کس می تواند برداشتی از آن داشته باشد؛ 
بنابراین باید دید که تعریف از زن چیست؟ آیا تعریف ما، تعریف اسام است که زن 
را انسانی متعالی و دارای استعداد برای رسیدن به باالترین کمال انسانی می داند؟ 
یا تعریف دیگری از آن استنباط می شود که زن را در جسم او خاصه می کند؟ 
همچنین تعریف ما از زندگی و آزادی باید بیان شود؛ آیا منظور ما آزادی، آزادی 
بشری از بندگی اغیار و امیال برای رشد و کمال است؟ یا آزادی که در مکتب 

لیبرالیسم و غرب تعریف می شود و انسان را در جسمانیت او محدود می کند؟
این استاد دانشگاه افزود: به دلیل همین ابعاد و معانی مختلف است که باید از هر 
کسی که این شعار را مطرح می کند این سؤال پرسیده شود که تعریف شما از زن، 
زندگی و آزادی چیست؟ این تعاریف است که می تواند این شعار را با نگاه اسام 

منطبق کند یا آن را از نگاه اسامی فاصله دهد.

عضـو هیئت علمی گروه معـارف دانشـگاه صنعتی 
اصفهـان با بیـان اینکـه شـناخت کامـل از وظیفه 
و انجـام درسـت و به موقـع آن، شـاه کلید سـبک 
زندگـی فاطمـی اسـت، بـه شـعار »زن، زندگـی، 
آزادی« کـه اخیـراً مطرح شـده نیـز اشـاره کـرد و 
گفت: بایـد از هر کسـی کـه ایـن شـعار را مطرح 
می کنـد این سـؤال را پرسـید کـه تعریف شـما از 

زن، زندگـی و آزادی چیسـت؟

جای خالی سبک زندگی 
فاطمی در جامعه امروز

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح کرد:

خبر روز

عضو هیـات علمی گـروه جغرافیای 
طبیعـی دانشـگاه اصفهـان گفـت: 
بارش هـای اخیـر تأثیـر چندانـی در 
بهبـود شـرایط حاضر اسـتان نـدارد 
زیرا اصفهان یک "اَبَـر بدهکار منابع 

آبی" اسـت.
سـیدابوالفضل مسـعودیان، در گفت 
و گـو بـا خبنـگار ایرنـا افـزود: امروز 
اصفهان حکـم اَبَر بدهـکاری را دارد 
کـه چنـد دهـه از منابـع آبـی خـود 
اسـتقراض کـرده و قرضـش را هـم 

پس نـداده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: بـرای رفـع ایـن 
مشـکل کـه حاصـل چنـد دهـه 
غفلـت و بی عملـی اسـت، هیـچ 
راه حل فـوری وجود نـدارد و تنها راه، 

مدیریـت مصـرف آب اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه در پاسـخ بـه 
اینکـه آیـا بارش هـای دی امسـال 
جایـی بـرای امیـدواری بـه بهبـود 
شـرایط آبـی اسـتان دارد یـا خیـر، 
کـه  بدهـکاری  کـرد:  تصریـح 
میلیاردهـا بدهـی دارد بـا واریـز چند 
هـزار تومـان نمی توانـد بـه پایـان 
مشـکات مالی اش خوشـبین باشد.

وی بـا بیان اینکـه در چنـد دهـه 
گذشـته تغییراتـی در حوضـه آبریـز 
گاوخونـی ُرخ داده کـه بـه مـرور 
تعـادل آبـی آن را برهـم زده اسـت، 
اظهار داشـت: یکـی از ایـن تغییرات 
افزایـش جمعیـت اسـت بطوریکـه 
جمعیت اسـتان اصفهان از ۲ میلیون 
در سـال ۱۳۳۵ به پنج میلیون نفر در 

سـال ۱۳۹۵ رسـیده اسـت.
مسـعودیان بـا اشـاره بـه اینکـه این 
جمعیـت نیـاز بـه آب اضافـی دارد، 

افزود: تغییر سـبک زندگی نیز سبب 
شـده اسـت تا مصـرف سـرانه یعنی 
مقدار آبی کـه یک فرد در شـبانه روز 
مصـرف می کنـد، افزایـش یابـد 
بنابرایـن اگرچـه جمعیـت ۲.۵ برابر 
شـده اما نیـاز آبـی جمعیت بیـش از 

این مقـدار اسـت.
وی توضیح داد: در چند دهه گذشـته 
محل هـای تـازه ای بـرای مصـرف 
آب حوضـه گاوخونـی پیـدا شـده 
کـه صنایـع مسـتقر در ایـن حوضه 
از جملـه آنهاسـت و ایـن مصـارف 
جدیـد فشـار مضاعفـی را بـر منابـع 

آبـی منطقـه وارد می کنـد.
این اسـتاد اقلیم شـناس دانشـگاه با 
اشـاره بـه اینکـه مدیریـت یکپارچه 
آب ازهـم پاشـیده و جـای آن را 
چالش هـای بین اسـتانی فراگرفتـه 
اسـت، خاطرنشـان کرد: دمـای هوا 
در چنـد دهـه گذشـته در حوضـه 
گاوخونی افزایش یافتـه و در نتیجه، 
نیـاز آبـی آن هـم باالتر رفته اسـت.

وی اضافـه کـرد: پوشـش برفـی 
حوضـه گاوخونـی کـه منبـع اصلی 
آب آن اسـت نیـز در دهه هـای اخیر 

کاهـش یافتـه اسـت.
مسـعودیان ادامـه داد: بدلیـل اینکه 
منابـع آب حوضـه گاوخونـی کفاف 
افزایش شـدید مصـرف را نمی دهد، 
به مـرور زمـان بـا برداشـت بی رویه 
از ُسـفره های آب زیرزمینـی، ایـن 
منابـع تهـی و خـود منشـأ خطـر 
وحشـتناکتری مثـل فرونشسـت 
زمیـن شـده اسـت کـه موجودیـت 
مراکـز شـهری از جمله اصفهـان را 

تهدیـد می کنـد.

وی همچنیـن در بـاره بـارش بـرف 
و افزایـش بـرودت هـوا در روزهـای 
اخیـر گفـت: ایـن مـورد غیرعـادی 
نیست و در سـال های گذشـته حتی 

سـرمای شـدیدتر هـم داشـته ایم.
بـه گـزارش ایرنـا، حوضـه آبریـز 
گاوخونی زیرمجموعـه حوضه آبریز 
فات مرکزی اسـت و رود اصلی آن 
زاینده رود اسـت هرچند در سال های 
اخیر، آورد حوضه زاینـده رود بدالیل 
مختلف از جمله خشکسـالی کاهش 

زیادی داشـته اسـت.
۸۷.۳ درصـد از حوضـه گاوخونـی 
در اسـتان اصفهـان، ۴.۹ درصـد در 
چهارمحـال و بختیـاری، ۴.۶ درصد 
در اسـتان فارس و ۳.۲ در استان یزد 

واقع شـده اسـت.

هفته گذشـته با ورود سـامانه ناپایدار 
جـوی بـه کشـور، بارش هـا در 
بسـیاری از مناطق اصفهان بصورت 
بـرف ُرخ داد و شـهرها و روسـتاهای 
زیـادی در ایـن اسـتان سـفیدپوش 

شـدند.
زاینـده رود بـه طـول افزون بـر ۴۰۰ 
کیلومتـر بزرگتریـن رودخانه منطقه 
مرکـزی ایـران در دهه هـای اخیـر 
به یـک رودخانه بـا جریـان دوره ای، 
تبدیـل و در پایین دسـت با خشـکی 

مواجه شـده اسـت.
اکنون ۷۹ درصد از مسـاحت اسـتان 
اصفهان درگیر خشکسالی و تنها ۲۱ 
درصـد از آن واجـد شـرایط نُرمال تا 

ترسـالی است.
مناطـق  در  بارش هـا  کمبـود 

نیـز  زاینـده رود  سرشـاخه های 
بطور محسـوس احسـاس می شـود 
بگونـه ای کـه کاهـش ۴۰ درصدی 
بارندگی هـا در ایـن مناطـق سـبب 
و  سـطحی  آبـی  منابـع  کمبـود 

زیرسـطحی شـده اسـت.
بـر اسـاس آمـار و ارقـام و تحلیل ها، 
شـدت خشکسـالی فعلـی از حیـث 
شـدت در ۵۰ سـال اخیـر بی سـابقه 
بوده بطوری کـه ۸۰ درصد از مناطق 
اسـتان اصفهـان درگیر خشکسـالی 

بلندمدت اسـت.
ذخیـره تمـام سـدهای مخزنـی 
اسـتان اصفهان از جمله زاینـده رود، 
خمیـران و کوچـری نیـز حـدود ۵۳ 
درصد نسـبت بـه متوسـط بلندمدت 

کاهـش دارد.

اصفهان »َاَبر بدهکار آبی«
عضو هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان:
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مسئول مرکز تربیت بدنی و ورزش بسیج سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان گفت: 
یکی از نیازهای اساسی کشور، فراگیر شدن ورزش همگانی میان مردم است. توجه 
بیش از پیش به ورزش همگانی باعث کاهش بسیاری از مشکات جسمانی، روحی، 

اجتماعی و اخاقی جامعه می شود.
روح اهلل معظم، با اشاره به همایش فرهنگی ورزشی به مناسبت گرامیداشت رو ز زن 
و مقام مادر، در خصوص هدف برگزاری این مراسم، اظهار کرد: هدف از برگزاری 
همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا و روز 
مادر، افزایش نشاط، سامت، آمادگی، حوصله کار برای جامعه، حضور خانوادگی در 

جمع های صمیمانه شرکت کنندگان و ارتقای سامت روحی و جسمی افراد است. 
وی افزود: یکی از نیازهای اساسی کشور، فراگیر شدن ورزش همگانی میان مردم 
است و توجه بیش از پیش به ورزش همگانی سبب کاهش بسیاری از مشکات 

جسمانی، روحی، اجتماعی و اخاقی جامعه می شود.
مسئول مرکز تربیت بدنی و ورزش بسیج سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان تصریح 
کرد: همایش پیاده روی خانوادگی نمادی در جهت تداوم اتحاد مردم به شمار می رود 

و می تواند در اشاعه فرهنگ ورزش همگانی بسیار مؤثر باشد.
معظم در پایان با اشاره به نزدیک شدن دهه فجر از برنامه ریزی هایی در جهت 

برگزاری جشنواره ها و مسابقات مختلف در سطح استان اصفهان خبر داد.
به گزارش ایسنا، پیاده روی خانوادگی از ایستگاه شماره دو تله سیژ به سمت میدان 
گردهمایی پارک ناژوان با مشارکت بسیج ورزشکاران، اداره کل ورزش و جوانان 
استان، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری، باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند، 
صدا و سیما مرکز اصفهان و هیئت های همگانی، پزشکی ورزشی و تنیس روی میز 
با حضور روح اهلل معظم مسئول تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان )عج(، وحید رجبی 
مسئول سازمان بسیج ورزشکاران، رضا صادقی سرپرست هیات همگانی استان و 

عموم مردم برگزار شد.

فراگیر شدن 
ورزش همگانی 
نیاز کشور است

مسئول تربیت بدنی سپاه 
صاحب الزمان اصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
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شهرستان

Isfahan News

گمانه زنـی  هیئـت  سرپرسـت 
جامـع  مسـجد  در  باستان شـناختی 
سفال نوشـته ها  گفـت:  نوش آبـاد 
عمدتـًا از محوطه هـای ساسـانی و 
اشـکانی به دسـت می آیند و کشـف 
ایـن دو قطعـه سفال نوشـته در ایـن 
مـکان بسـیار حائـز اهمیـت اسـت 
کـه امیدواریـم بـزودی بـا همکاری 
ایـن  مضمـون  کتیبه خوان هـا، 
سفال نوشـته ها را رمزگشـایی کنیم.

رضـا  میراث آریـا،  به گـزارش 
سرپرسـت  شـادمهانی  نـوری 
باستان شـناختی  گمانه زنـی  هیئـت 
در  نوش آبـاد  جامـع  مسـجد  در 
شهرسـتان آران و بیـدگل، بـا اعالم 
ایـن خبـر گفت: با اسـتناد بـه کتاب 
تاریـخ قـم کـه حسـن بـن محمـد 
قمی آن را در سـده چهـارم هجری 
نوش آبـاد  شـهر  نوشـته،  قمـری 
)خسـروهای(  اکاسـره  از  یکـی  را 
آنکـه  ضمـن  سـاخته،  ساسـانی 
ابن رسـته در کتـاب خـود »االعالق 
عنـوان  بـه  نوش آبـاد  از  النفیسـه« 
ری  میـان  منزلگاه هـای  از  یکـی 
و اصفهـان در سـده سـوم هجـری 
امـا کهن تریـن  بـرده،  نـام  قمـری 
بنـای نوش آبـاد مسـجد جامـع این 
شـهر اسـت که بـه دوره سـلجوقی 

دارد. تعلـق 
او بـا بیان اینکـه بـا ایـن توصیـف، 
آگاهـی مـا در خصـوص سـده های 
نخسـت اسـالمی این شـهر بسـیار 
بـرای  تصریح کـرد:  اسـت،  انـدک 
جامـع،  مسـجد  تاریـخ  از  آگاهـی 
روند شـکل گیری و توسـعه تاریخی 
در  اسـتقرار  تاریـخ  تأسـیس  و  آن 
گمانه زنـی  پیشـنهاد  شـهر،  ایـن 
ایـوان  کـف  در  باستان شـناختی 
شـمالی، کـف رواق غربـی و جـوار 
منـاره سـلجوقی از طـرف نگارنـده 
موافقـت  از  پـس  کـه  شـد  ارائـه 
و  باستان شناسـی  پژوهشـکده 
پژوهشـگاه  توسـط  مجـوز  صـدور 
گردشـگری،  و  میراث فرهنگـی 

شـد. آغـاز  گمانه زنـی  عملیـات 
افـزود:  باستان شـناس  ایـن 
خوشـبختانه پـس از ایجـاد و حفـر 
پیـش  مکان هـای  در  گمانه هـا 
گفتـه، بـه آثـار درخورتوجهـی کـه 
عبارتنـد از کشـف دیـوار چینـه ای 
و آجـری در عمـق ۱۹۰ متـری در 
جـرز  شـدن  پدیـدار  یـک،  گمانـه 
خشـتی، تنـور و دیـوار انـدود شـده 
بـا گـچ در عمق ۹۵- متـری گمانه 
سـه و به دسـت آمدن چـاه تاریخی 

یافتیـم. دو، دسـت  در گمانـه 
سرپرسـت هیئـت باستان شناسـی با 
اشـاره بـه اینکه وجـود ایـن بقایای 
معمـاری و شـواهد باستان شـناختی 
چـون قطعـات سـفال، شیشـه و فلز 
زیـر  ایـن اسـت کـه در  از  حاکـی 
مسـجد کنونـی بنا یـا بناهای پیشـا 
سـلجوقی وجـود دارنـد، اظهارکـرد: 
از جملـه قطعه سـفال ها کـه بـرای 
بسـیار  مسـجد  ایـن  گاه نـگاری 
بـه  می تـوان  هسـتند  ارزشـمند 
قطعـات سـفال از نـوع اسـگرافیاتو 
)متعلـق بـه قـرن چهـارم(، قطعات 
سـفال متعلق به سـده های نخسـت 
سفال نوشـته  قطعـه  دو  اسـالمی، 
سـفال  قطعـه  یـک  و  )اسـتراکا( 

ساسـانی اشـاره کـرد.
نـوری شـادمهانی با اشـاره بـه این 
نکتـه کـه سفال نوشـته ها عمدتـًا از 
اشـکانی  و  ساسـانی  محوطه هـای 
بـه دسـت می آینـد و کشـف ایـن 
گمانـه  در  سفال نوشـته  قطعـه  دو 
سـه مسـجد جامـع نوش آباد بسـیار 
حائـز اهمیت اسـت ابـراز امیدواری 
دوسـتان  یـاری  بـا  بـزودی  کـرد: 
کتیبه خـوان بتوانیـم مضمـون ایـن 
رمزگشـایی  را  سفال نوشـته ها 

. کنیم
او در پایـان خاطرنشـان کرد: پـس 
عملیـات  رسـیدن  پایـان  بـه  از 
میدانـی گمانه زنـی هیئـت کاوش، 
مسـتندنگاری یافتـه، ترسـیم فنـی 
بقایـای معمـاری، تحلیـل و تفسـیر 
در  و  باستان شـناختی  شـواهد 
آغـاز  را  گـزارش  تدویـن  نهایـت 

کـرد. خواهـد 

یک باستان شناس خبر داد:

کشف دو قطعه سفال نوشته 
در مسجد جامع نوش آباد

گزارش ویژه

ISFAHAN
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مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان، 
دربـاره توقـف مالچ پاشـی از سـال ۹۸ در اصفهان 
گفـت: امسـال دفتر بیابان سـازمان منابـع طبیعی 
کشـور سـه اسـتان یزد، خوزسـتان و اصفهـان را 
پایلـوت قـرار داده تـا شـرکت های دانش بنیـان، 
را  پلیمـری  زیسـت محیطی  موافـق  مالچ هـای 
بـرای تثبیـت عرصه هـای بیابانـی اجرایـی کنند.

منصـور شیشـه فروش در گفت وگـو بـا خبرنـگار 

ایمنـا، با اشـاره به نبـود انجام عملیات مالچ پاشـی 
نفتـی در بیابان های اسـتان اصفهـان، اظهار کرد: 
بـرای اجرای پایلـوت مالچ هـای پلیمری سـازگار 
تاکنـون  بیابان هـای اسـتان،  زیسـتی محیطی در 
حـدود ۱۵ هزارهکتـار از بیابان هـای شهرسـتان 

اسـت. تعیین شـده  آران وبیدگل 
تپه هـای  هکتـار  هـزار   ۶۵۰ وجـود  دربـاره  وی 
طـی  افـزود:  اصفهـان،  اسـتان  در  ماسـه ای 

سـال های گذشـته عملیـات تثبیـت این ماسـه ها 
بـا انجـام مالچ پاشـی در ۳۰ هـزار و ۸۰۰ هکتـار 

اجرایـی شـده اسـت.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان 
سـازمان  بیابـان  دفتـر  همچنیـن  داد:  ادامـه 
تـا   ۹۶ سـال های  طـی  کشـور  طبیعـی  منابـع 
۹۷ حـدود ۴ هـزار و ۸۰۰ هکتـار مالچ پاشـی در 
شهرسـتان آران وبیـدگل برنامه ریـزی کـرده بـود 
کـه ۳۰۰ هکتـار آن در سـال ۹۸ انجـام شـد، اما 
مابقـی عملیـات بـه دلیـل جلوگیـری از تخریـب 
و  گیاهـی  پوشـش  نابـودی  و  محیط زیسـت 

جانـوری متوقـف شـده اسـت.
وی با اشـاره بـه انجـام عملیات تثبیت شـن های 
بـه روش  اسـتان اصفهـان  بیابان هـای  روان در 
بادشـکن غیرزنـده، گفـت: در سـال های گذشـته 
تاکنـون با هـدف تثبیـت بیابان زدایی، پیشـگیری 
از تشـدید گردوخاک و کنترل شـن های روان ۱۰ 
هـزار هکتـار نهـال کاری، ۴۵ کیلومتـر بادشـکن 
غیرزنـده و ۲۰۰ کیلومتـر بادشـکن زنـده ماننـد 
بـرای  تـوت  و  اکالیپتـوس  زیتـون،  درخت هـای 
حفاظـت جاده هـا و تأسیسـات شـهری در برابـر 
و  هـزار   ۳۰ و  شـنی  طوفان هـای  و  گردوغبـار 

۸۰۰ هکتـار مالچ پاشـی در مناطق بیابانی اسـتان 
صـورت گرفته اسـت.

عملیـات  انجـام  نبـود  دربـاره  شیشـه فروش 
مالچ پاشـی نفتـی در بیابان هـای اسـتان اصفهان، 
اظهـار کـرد: امسـال دفتـر بیابـان سـازمان منابع 
و  خوزسـتان  یـزد،  اسـتان  سـه  کشـور  طبیعـی 
اصفهان را پایلوت قرار داده اسـت تا شـرکت های 
زیسـت محیطی  موافـق  مالچ هـای  دانش بنیـان، 
بیابانـی  عرصه هـای  تثبیـت  بـرای  را  پلیمـری 
در آن هـا اجرایـی کننـد. بـرای انجـام ایـن طرح 
از  هکتـار  هـزار   ۱۵ حـدود  تاکنـون  اسـتان  در 
بیابان هـای شهرسـتان آران وبیـدگل تعیین شـده 

. ست ا
وی بـا بیـان اینکـه ۳۲ درصـد مسـاحت اسـتان 
بـه علـت اقلیـم خشـک و نیمه خشـک و شـرایط 
کـم بارش جـزو مناطق کویـری و بیابانی اسـت، 
پدیـده  بـادی  فرسـایش  کانون هـای  افـزود: 
خیـزش گردوغبـار در مناطـق کویـری کاشـان، 
میمـه،  اردسـتان،  نائیـن،  نطنـز،  آران وبیـدگل، 
خوروبیابانـک و شـرق اسـتان فعالیـت ریزگردهـا 

می کنـد. تشـدید  را 
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان 

مخاطـرات  از  یکـی  را  بیابان زایـی  موقعیـت 
و  دانسـت  اصفهـان  اسـتان  در  زیسـت محیطی 
گفـت: حدود سـه میلیون و ۲۰۰ هکتار از وسـعت 
اسـتان را مناطـق بیابانـی تشـکیل می دهنـد کـه 
طبـق مطالعـات انجـام شـده ۱.۵ میلیـون هکتار 
عرصه هـای بیابانـی بـه عنـوان کانـون بحـران و 
۲.۵ میلیـون هکتـار آن تحـت فرسـایش بـادی 
بـوده کـه ۱۲ شهرسـتان را تحت تأثیر قـرار داده 

. ست ا
بحـران  کانـون   ۱۴ اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بـادی در اسـتان اصفهـان شناسـایی  فرسـایش 
شـدند، افـزود: مناطـق شهرسـتان های کاشـان، 
نائیـن،  برخـوار،  اصفهـان،  شـرق  آران وبیـدگل، 
ورزنـه،  کوهپایـه،  اردسـتان،  خوروبیابانـک، 
جرقویـه، هرند و بخشـی از شاهین شـهر و بادرود 

هسـتند. بـادی  فرسـایش  تحت تأثیـر 
شیشـه فروش خاطرنشـان کرد: در استان اصفهان 
شـرایط بیابان زایـی و گرم وخشـک را داریـم کـه 
از  نگهـداری  کشـاورزی،  صنعـت  از  حفاظـت 
گونه هـای گیاهی، حفـظ محیط زیسـت و کاهش 
نتایـج  مهم تریـن  از  گردوغبـار  اثـر  در  آلودگـی 

انجـام شـده بیابان زدایی هـا در اسـتان اسـت.

گزارش

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

۳۲ درصد مساحت استان کویری و بیابانی

اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از وضعیت اقتصادی 
کشور می گوید: قباًل می گفتیم مردم نان و پنیر یا ماست و خیار و گوجه فرنگی 
استفاده کنند، اما االن می بینیم که یک کیلو پیاز در حدود ۳۰ هزار تومان است. 
سؤال من این است که یک کارمند و کارگر چطور از پِس این هزینه ها بربیاید؟

روز  و  حال  در خصوص  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سلیمی عضو  اصغر 
نامساعد اقتصادی ایران در دولت سیزدهم می گوید: دولت سیزدهم پیش از 
شروع کارش، شعارهای بزرگی در حوزه اقتصاد داد. تحقق شعارهای بزرگ، 
نیاز به دولتمردان بزرگی هم دارد. یعنی باید کسانی این شعارها را بدهند که 

در تحلیل مسائل، سیاست گذاری و اجرای آن، حرف برای گفتن داشته باشند.
او می گوید: اکنون می بینیم که در عمل، دولت سیزدهم با شعارهایی که داده 
بود، فاصله زیادی دارد. به طور مثال، در حوزه مسکن، دولت شعار ساخت 
چهار میلیون مسکن در چهار سال را داده بود، اما می گویم اگر یک صفر آن را 
هم برداریم و به عدد ۴۰۰ هزار مسکن هم برسیم و دولت آن را انجام دهد، 
باز هم می توانیم بگوییم خوب است. نماینده سمیرم می گوید: عجیب است 
آقای رئیسی شعار ساخت چهار میلیون مسکن را در چهار سال کاری اش 
می دهد، بعد آقای مخبر در جایگاه معاون اول رییس جمهور می گوید مردم 

باید خودشان مسکن را بسازند. مردم با کدام امکانات، بودجه یا وامی این کار 
را انجام دهند. حتی آن وامی که از آن یاد می کنند، این قدر سنگین است که 
کارمند و کارگر در بازپرداخت آن، مشکل دارد و شاید اصاًل در توانش نباشد. 
جوانی که تازه ازدواج کرده چطور در اول زندگی خود، چند میلیون قسط وام 
مسکن بدهد؟ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: در حوزه معیشت 
مردم، دولت قول داد که سفره های آن ها کوچک تر نشود، اما برخالف آماری 
که دولت می دهد و می گوید تورم را به طور جدی کاهش داده، مردم بیشتر از 

گذشته در تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل شدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

شعار بزرگ دولتمرد 
بزرگ می خواهد

نماینـده ولـی فقیـه در کاشـان، بـه اهتـزاز درآمـدن پرچم 
جمهـوری اسـالمی ایـران در تمامـی ورزش هـا در سـطح 
جهانی را موجب افتخار دانسـت و گفت: توأم شـدن جسـم 
قـوی و تعالـی روح موفقیت هـای انسـان را بیشـتر می کند.

بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری حـوزه در کاشـان حجت 
االسـالم والمسـلمین سـید سـعید حسـینی بـا حضـور در 
جـام  لیفتینـگ  پـاور  مسـابقات  کننـدگان  شـرکت  جمـع 
باشـگاه های کاشـان و آران و بیـدگل در سـالن ورزشـی 
شـهدای مدافع حرم دانشـگاه آزاد اسـالمی کاشـان، اظهار 
داشـت: اصـل ورزش جزو توصیه های دین اسـالم اسـت و 
مقـام معظـم رهبری هـم می فرماینـد امر بـه ورزش امر به 
معـروف اسـت و ورزش پـاور لفتینـگ و بدنسـازی یکی از 
ورزش هایی اسـت که برای جسـم انسـان و تراکم و پوکی 

اسـتخوانی مناسـب هست.
نماینـده ولـی فقیـه در کاشـان، بـه اهتـزاز درآمـدن پرچم 
جمهـوری اسـالمی ایـران در تمامـی ورزش هـا در سـطح 
جهانـی را موجـب افتخـار دانسـت و افـزود: تـوأم شـدن 
جسـم قـوی و تعالـی روح موفقیت هـای انسـان را بیشـتر 

می کنـد.
حجـت االسـالم والمسـلمین حسـینی، با اشـاره بـه تالش 
حضـرت زهـرا )س( در منـزل و تربیـت فرزنـدان، گفـت: 
وقتـی کـه حضـرت زهـرا )س( بـرای تقاضـای خدمتـکار 
خدمـت پیامبـر )ص( رسـیدند، پیامبـر بـا خواندن )َو َقـوِّ بِِه 
َجَسـدی( بـه جـای آن خدمتـکار به ایشـان قدرت جسـمی 

می داد.
امـام جمعـه کاشـان، تصریح کـرد: بعضی از ورزشـکاران با 

نوشـتن نـام ابوالفضل )ع( روی سـینه خـود می خواهند این 
اتصـال و توجـه روح را قوی کنند.

وی بـا اشـاره به فرمایشـات امام صادق )ع( مبنـی بر اینکه 
اگـر روح و نیـت قـوی باشـد، جسـم را بـه دنبـال خـودش 
حرکـت می دهـد، گفـت: شـهید ابراهیـم هـادی هـر موقع 
کـه در دفـاع مقـدس احسـاس ضعـف می کرد این تسـبیح 

را می خواندنـد و کمـک می گرفتنـد.
امـام جمعـه کاشـان، بـا بیـان اینکـه ورزشـکاران در کنـار 
آمادگـی جسـمانی و ورزش، بـه جنبـه معنویـت هـم توجه 
کننـد، ابراز داشـت: اگـر ایمـان، روح و نیت ما قوی باشـد، 
جسـم را می توانـد بـه دنبـال خـود بکشـاند و تـوام شـدن 
جسـم قـوی و تعالـی روح موفقیت هـای انسـان را بیشـتر 

می کنـد.

فرمانـدار فریدونشـهر گفـت: مصـرف گاز ادارات ۸۰ درصـد کاهـش 
یافتـه اسـت کـه این امر سـبب شـده، اُفِت فشـار گاز جبران شـود و 

هیـچ قطعـی در شهرسـتان رخ ندهد.
محمـد جـواد صفـا در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره سـرمای هـوا و 
وضعیـت مصـرف گاز در فریدونشـهر، اظهـار کـرد: در یـک هفتـه 
گذشـته که سـرمای بی سـابقه ای را تجربه کردیم با تدابیر اندیشـیده 
شـده تـا کنـون بـا کمبـود و قطعـی گاز مواجه نشـدیم. بـا مدیریت 
اسـتان و کاهـش مصرف هایی که در سـطح اسـتان اصفهـان انجام 
شـد ادارات غیر خدمات رسـان از روز چهارشنبه در فریدونشهر تعطیل 
شـد تـا مصـرف انـرژی کاهش یابـد کـه در عمل هم کاهـش قابل 

مالحظـه ای را شـاهد بودیم.
وی افـزود: البتـه در ادارات دمـای هـوا روی درجـه خاصـی تنظیـم 
می شـود و مصـرف گاز بـه صفر نمی رسـد تـا لوله کشـی ها دچار یخ 
زدگـی نشـود. بـه ایـن ترتیـب مصـرف گاز ادارات ۸۰ درصد کاهش 
یافتـه اسـت کـه این امر سـبب شـده، اُفِت فشـار گاز جبران شـود و 

هیچ قطعـی در شهرسـتان رخ ندهد.
صفـا تصریـح کـرد: مـردم همچنـان در مصـرف گاز صرفه جویـی 
کننـد و بخاری هـای کمتـری را روشـن بگذارنـد تـا بـا مشـکلی در 
ادامـه فصل زمسـتان مواجه نشـویم. البته مصـرف گاز از حد متعارف 
گذشـت کـه سـبب اُفـت فشـار گاز شـد، امـا از طـرف اسـتان ایـن 

مشـکل اُفـت فشـار حل شـد.
فرمانـدار فریدونشـهر افـزود: تقریبـاً راه هـای روسـتایی کـه در اثـر 
برف مسـدود شـده بـود بـاز شـده اند. در بـارش اولیه بـرف ارتباط ۷ 
روسـتایی که پشـت کردنه کلوسه هسـتند به عالوه روستای کمران 
قطع شـده بـود که با تالش اداره رهداری مسـیرهای مسـدود شـده 
بازگشـایی شـد و در حـال حاضـر تنهـا راه بسـته، مسـیر روسـتای 

»ِوزره« اسـت.
صفـا گفـت: هیـچ مشـکلی در عرضـه سـوخت »سـیان جـی« در 
جایگاه هـا نداریـم کـه البتـه گاهی بـا کاهش فشـار مواجه می شـود 
کـه ایـن کاهـش فشـار موجب توقـف عرضه سـوخت بـه خودروها 

نمی شـود.

نماینده ولی فقیه در کاشان:

 توأم شدن جسم قوی و تعالی روح
موفقّیت های انسان را بیشتر می کند

فرمانـدار خوانسـار گفـت: با توجه بـه برودت هـوا و به 
منظـور کاهش مصـرف گاز، نظارت کامـل و دقیقی بر 
مصـرف صحیـح گاز در ادارات و صنایع مختلف داریم.

عباسـعلی علـی درباره سـرمای هـوا و وضعیـت گاز در 
شهرسـتان خوانسـار، اظهـار کـرد: بـا همـکاری خوب 
مـردم و ادارات تـا کنـون با مشـکل قطعـی گاز یا اُفت 
فشـار مواجـه نبوده ایـم و بـا برنامه ریـزی کـه انجـام 
داده ایـم مراکز دولتی، مدارس، صنایـع و ... مصرف گاز 
خـود را تـا پایین ترین حد ممکن رسـانده اند کـه با این 
تدابیـر کنتـرل خوبی بر مصـرف صحیح انـرژی داریم.

وی افـزود: تمـام مراکـز دولتـی و مـدارس بـه شـکل 
روزانـه و به منظور اجرای صحیح دسـتورالعمل کاهش 

مصـرف گاز بـه شـکل روزانـه مـورد بازرسـی قـرار 
می گیرنـد کـه تـا کنـون شـاهد همـکاری ایـن مراکز 
بوده ایـم بـه طـوری کـه مصـرف گاز به نحـو مطلوبی 
کاهـش پیـدا کرده اسـت. هیچ مـوردی نداشـته ایم که 
یـک اداره دولتـی از ایـن دسـتورالعمل پیـروی نکـرده 
باشـد و در اداره گاز یـک اتاق کنتـرل مخصوص برای 
رصـد مصـرف گاز راه انـدازی کرده ایـم تـا بـر میـزان 

بهینـه مصـرف ادارات نظـارت کامل داشـته باشـیم.
فرمانـدار خوانسـار گفـت: جایگاه هـای »سـیان جـی« 
بـا برنامه ریـزی کـه انجـام داده ایـم و طبـق برنامـه 
زمان بندی شـده در حال خدمات رسـانی بـه خودروهای 

هستند. گازسـوز 

فرماندار خوانسار:

 نظارت دقیقی بر مصرف بهینه گاز
در ادارات داریم

فرمانـده انتظامی کاشـان گفت: در پـی وقوع ۲ مورد سـرقت محتویات دو 
دسـتگاه خودرو پراید در سـطح منطقه ناجی آباد شـهر کاشـان، رسـیدگی 

بـه موضـوع در دسـتور کار مأموران پلیس قـرار گرفت.
سـرهنگ ایـرج کاکاوند گفـت: مامـوران انتظامی کالنتـری ۱۴ ناجی آباد، 
بـا انجـام یـک سـری اقدامـات فنـی و تخصصـی متوجـه انجام سـرقت 

توسـط زوج جـوان و فـروش امـوال مسـروقه بـه یـک نفر مالخر شـدند.
 بـه گفتـه وی مامـوران طی هماهنگـی با مقام قضایـی و در یک عملیات 
پلیسـی متهمان را دسـتگیر و در بازرسـی ازمخفیگاه آنان اموال مسـروقه 

را کشـف کردند.
فرمانـده انتظامـی کاشـان از شـهروندان خواسـت ضمـن خـودداری از به 
جای گذاشـتن مدارک و اشـیاء قیمتی در داخل خودرو، وسـایط نقلیه خود 
را بـه تجهیـزات ایمنـی تجهیز و از پـارک خودرو در نقاط خلـوت و تاریک 

بـه مـدت طوالنی خـودداری کنند.

فرمانده انتظامی کاشان خبر داد:

دستگیری زوج سارق لوازم داخل 
خودرو در ناجی آباد

فرماندار فریدونشهر:

مصرف گاز ادارات ۸۰ درصد کاهش یافته است
رئیـس اداره گاز شهرسـتان اردسـتان ضمـن اشـاره بـه 
بدهـی ۱۰۰ میلیـارد ریالـی مشـترکان اداری و صنعتـی 
گفـت: ۶۰ واحـد اداری متخلف در شهرسـتان اردسـتان 

بـه جهـت نبسـتن گاز در زمـان تعطیلـی قطع شـد.
اسـماعیل مهـدوی در گفت وگـو بـا خبرنـگار تسـنیم در 
اردسـتان، اظهـار داشـت: ما دچـار ناترازی گاز در کشـور 
هسـتیم و بایـد در ایـن زمینـه بهینـه مصـرف کنیـم و 
مصـارف را کاهـش دهیـم تـا هیـچ قطعـی گازی را در 
مشـترک های خانگی نداشـته باشـیم و بیشـتر فشارمان 
بـر روی صنایـع اسـت و باید صنایـع را محـدود کنیم تا 

هیـچ وقـت گاز قطع نشـود.
وی افـزود: مـا در شهرسـتان اردسـتان تعـداد ۲۶ هـزار 
نفـر مشـترک داریـم کـه نزدیک بـه ۱۵ هزار مـورد آن 
مشـترک خانگی اسـت و مابقی آن روسـتایی بـوده و در 
حـال حاضر کل روسـتاهای شهرسـتان اردسـتان دارای 
گاز اسـت و فقـط روسـتای داوران مانـده کـه در پـروژه 
جدیـد ایـن روسـتا هـم از نعمـت گاز برخـوردار خواهـد 

. شد
رئیـس اداره گاز شهرسـتان اردسـتان گفـت: روسـتای 
داوران بـه جهـت طوالنـی بودن مسـیر و اینکـه در رنج 

گازرسـانی نبوده تاکنون گازکشـی نشـده که ۲۰ میلیارد 
ریـال هزینـه اجـرای آن می شـود و ۴۰ تـا ۶۰ میلیـارد 
ریـال هـم هزینه مصالـح آن خواهد شـد کـه بودجه آن 
تأمیـن شـده اسـت و در اردیبهشـت سـال آینـده و در 

پـروژه جدیـد، لوله گـذاری آن آغـاز خواهـد شـد.
گاز  اداره  بـه  مشـترکین  بدهی هـای  در خصـوص  وی 
اردسـتان ابراز داشـت: بدهـی مشـترک های خانگی زیاد 
نیسـت، امـا بخش هـای اداری و صنعتـی ۱۰۰ میلیـارد 
ریـال بـه اداره گاز بدهـی دارنـد و از مـردم درخواسـت 
می کنیـم بهینـه مصـرف کننـد و از روسـای ادارات بـه 
ویـژه آمـوزش و پـرورش می خواهیـم روزهـای تعطیـل 
و سـاعات غیـراداری گاز خـود را ببندنـد تا بـا قطعی گاز 

نشـویم. مواجه 
مهـدوی تاکید کـرد: در ایـن دو روز طبق بازرسـی هایی 
گاز  مـورد  بـه ۶۰  نزدیـک  متاسـفانه  انجـام شـد  کـه 
بانک هـا و ادارات دولتـی را قطـع کردیـم کـه بعضـی 
ادارات بـرای بـار دوم گاز آن هـا قطـع شـده و تـا آخـر 
زمسـتان گاز آن هـا وصـل نخواهـد شـد و آن هایـی که 
جدیـد قطع شـده با اخطـار و دادن تعهـد گاز آن ها وصل 

شـد. خواهد 

رئیس اداره گاز شهرستان اردستان:

گاز ۶۰ اداره متخلف قطع شد
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Revival of stagnant production 
units is one of the best, most 
suitable and least expensive 
solutions to increase produc-
tion and create employment.
Considering that the idle units 
have gone through a significant 
part of the production process, 
such as land acquisition, build-
ing construction, infrastructure 
provision and machinery in-
stallation, naturally, providing 
the required resources and 
solving some of their problems 
such as those related to loans 

and instalments can speed up 
the job creation process.
In this due, reviving the idle 
industrial and production units 
is one of the main industrial 
approaches of the current gov-
ernment.
As announced by Head of Iran 
Small Industries and Industri-
al Parks Organization (ISIPO) 
Ali Rasoulian, over 2,000 idle 
units have returned to the pro-
duction cycle since the current 
government took office in Au-
gust 2021.

According to Rasoulian, who is 
also the deputy industry, min-
ing and trade minister, this ap-
proach is very important since 
the country has been dealing 
with the most severe inter-
national sanctions for many 
years; and while it relies more 
than ever on domestic produc-
tion.
Of course, what is seen as the 
result of the efforts of the ISIPO, 
as one of the main organiza-
tions in charge of boosting the 
country’s production, planning 

and diligent follow-up to revive 
the stagnant production units, 
fortunately the work in this due 
is on the right track, the official 
has stated, highlighting that re-
vival of each stagnant produc-
tion and industrial unit leads to 
job creation and return to work 
of 18 people on average.
The latest data released by the 
ISIPO head indicate that 1,000 
idle industrial production units 
have been revived in the coun-
try since the beginning of the 
current Iranian calendar year 
(March 21, 2022).
As previously announced by 
Rasoulian, 2,067 idle industrial 
units were revived in the coun-
try’s industrial parks and zones 
during the previous Iranian cal-
endar year 1400.
According to the official, with 
the reviving of the mentioned 
units job opportunities were 
created for over 39,000 people.
“ISIPO had put it on the agenda 
to revive 2,000 stagnant units 
inside and outside industrial 
parks and zones in the previ-
ous year and by the end of the 
year 2,067 idle units returned 
to the production cycle, which 
provided employment for more 
than 39,000 people,” Rasoulian 
said.
The official noted that 1,433 
small workshop units were 
also established in the men-
tioned year most of which were 
the production and knowl-
edge-based units with high 
technology.
The necessary licenses were 
also obtained for establishing 
26 new industrial parks and 

zones across the country in the 
previous year, he added.
He stressed that reviving idle 
production units is the main 
approach that the government 
is currently following in the in-
dustry sector.
The government is seriously 
pursuing its programs to re-
solve production units’ prob-
lems in collaboration with 
the private sector; Very good 
planning has been done in this 
regard, Rasoulian said.
He mentioned providing infra-
structure and supporting small 
businesses and enterprises 
as two major programs of the 
Ministry of Industry, Mining 
and Trade in relation to indus-
trial parks and said that 2,023 
projects related to providing 
infrastructure for industrial 
parks, including water, elec-
tricity, and gas supply are un-
derway in different parts of the 
country.
Iran Small Industries and In-
dustrial Parks Organization and 
its affiliated provincial compa-
nies now have 509 industrial 
parks and 340 industrial zones 
and five special economic 
zones in operation, 85 special-
ized industrial parks and zones, 
six technology parks, 40 tech-
nology and business service 
centers, two information tech-
nology and software service 
complexes; 100,058 contracts 
have been concluded and op-
eration of 49,882 industrial 
units and 3,270 workshops has 
provided direct employment 
for 998,595 people across the 
country.

Reviving idle production units a major industrial approach of government

Iran, Syria reiterate 
strength of ties 
After a visit to Lebanon, Iranian For-
eign Minister Hossein Amir Abdol-
lahian traveled to Syria amid a flurry 
of diplomatic overtures in the region 
aimed at reconciliation. 
In Damascus, Amir Abdollahian was 
received by his Syrian counterpart, 
Faisal Mikdad. He then held a meet-
ing with Syrian President Bashar 
Assad. 
In the meeting with President As-
sad, the Iranian foreign minister 
stressed that the Islamic Republic 
of Iran considers Syria’s security 
and progress as its own security 
and progress and will continue its 
strong support for Damascus.
This comes against a backdrop of 
regional efforts to build bridges be-
tween Syria and the Arab world on 
the one hand and between Syria and 
Turkey on the other hand. To this 
end, President Assad paid a visit to 
the United Arab Emirates in March 
last year. Also, UAE Foreign Minis-
ter Sheikh Abdullah bin Zayed vis-
ited Damascus in early January in 
further sign of growing ties between 
Syria and the UAE.
In parallel, Syria and Turkey are 
inching toward reproachment af-
ter years of tensions. Recently, the 
defense ministers of Syria, Turkey, 
and Russia held a joint meeting 
in Moscow in what was seen as 
preparation for a meeting between 
the presidents of Turkey and Syria. 
Contacts between Syria, the UAE, 
Turkey, and Russia are underway 
for greater thaw, with Turkish offi-
cials seem to be keener to open a 
new chapter with Syria. 
In the meantime, there have been 
some speculations in the Arab me-
dia that this trend of rapprochement 
could train relations between Tehran 
and Damascus. 
But Amir Abdollahian made it clear 
that Iran-Syria relations are strong 
and will continue to grow. In his 
meeting with President Assad, the 
Iranian foreign minister pointed to 
good and close consultations and 
cooperation between the officials 
of the two countries, especially at 
the level of foreign ministries, and 
said his visit to Syria was aimed 
at continuing and completing ex-
changes of views between Tehran 
and Damascus over issues of mutu-
al interest at bilateral, regional and 
international levels.  
Amir Abdollahian also expressed 
pleasure with the expanding trend 
of Syria’s foreign ties, saying this 
shows the importance and signifi-
cant position of Syria in the region, 
according to a statement by the Ira-
nian foreign ministry.
He stressed that the Islamic Repub-
lic of Iran has always put emphasis 
on political solution instead of war, 
and, as a result, Tehran welcomes 
the positive developments in the 
political ties of Syria with other 
countries.
Observers believe that while 
Iran-Syria ties remain strong, some 
parties who previously tried to 
overthrow the Syrian government 
through war could now be working 
to entice Syria into distancing itself 
from Iran. Those who once used a 
stick in their relations with Syria, 
observers say, now may be offering 
carrots. But this approach is unlike-
ly to drive a wedge between Tehran 
and Damascus. 
President Assad has invited his Ira-
nian counterpart, Ayatollah Ebrahim 
Raisi, to pay a visit to Damascus. 
And Amir Abdollahian expressed 
confidence that the trip will pave the 
way for further bolstering friendly 
and brotherly relations between the 
two nations in different spheres.
Assad emphasized the importance 
of President Raisi’s upcoming visit 
to Syria, noting that Damascus is 
ready and firmly resolved to make 
joint efforts and help make the visit 
as much successful as possible.
He pointed out that the Islamic Re-
public of Iran is the closest country 
to Syria and “it stood by us in the 
war and we will not forget the Islam-
ic Republic of Iran’s support.”

Iranian oil exports 
rise to record high 
despite western 
pressures: report
Iran’s oil exports have reached 
new highs in the last two 
months of 2022 and are making 
a strong start to 2023 despite 
U.S. sanctions, Reuters report-
ed on Sunday citing ship track-
ing companies.
As reported, the Islamic Re-
public’s oil exports have risen 
mostly due to the higher ship-
ments to China and Venezuela.
Energy consultant SVB Inter-
national said Iran’s crude ex-
ports in December averaged 
1.137 million barrels per day, 
up 42,000 bpd from November 
and the highest 2022 figure 
SVB has reported based on es-
timates given earlier.
“In comparison to the Trump 
administration, there hasn’t 
been any serious crackdown 
or action against Iran’s oil ex-
ports,” said Sara Vakhshouri 
of SVB. “January exports were 
so far strong like previous 
months.”
“Lower Chinese demand and 
Russia’s supply to China have 
been a major challenge for 
them. Most of its oil still goes 
to the Far East, ultimately Chi-
na. Iran also helps Venezuela to 
export its oil.”
Consultant Petro-Logistics, 
which tracks oil supply, said 
it was also seeing an upward 
trend in Iranian crude exports 
which, in its view, in December 
reached their highest level since 
March 2019.
Kpler, a data intelligence firm, 
put Iranian crude exports at 
1.23 million bpd in November, 
the highest since August 2022 
and almost on a par with April 
2019’s rate of 1.27 million bpd, 
although they slipped to just be-
low 1 million bpd in December.
According to another analyst, 
Vortexa, China’s December im-
ports of Iranian oil hit a new re-
cord of 1.2 million bpd, up 130 
percent from a year earlier.
“Most of these shipments found 
home in Shandong, where inde-
pendent refiners have turned to 
discounted grades since the 
second half of 2022 amid slug-
gish domestic demand and de-
pressed refining margins,” the 
company said.
Vortexa said supply of Rus-
sian Urals, the main compet-
ing grade to Iranian oil, fell in 
December - when a price cap 
on Russian crude exports and 
European Union ban created 
uncertainty for buyers.
The press department of Chi-
na’s Foreign Ministry, in re-
sponse to a Reuters request for 
comment, said: “The legitimate 
and reasonable cooperation be-
tween China and Iran under the 
international legal framework 
deserves respect and protec-
tion,” without directly address-
ing Reuters query on China’s 
record Iranian oil purchases.
Iran has also been expanding its 
role in Venezuela, despite U.S. 
sanctions, sending supplies of 
light oil for refining and diluents 
to produce exportable crude 
grades.
Iran’s national budget bill for the 
upcoming year is based on even 
higher shipments of 1.4 million 
bpd, the semi-official Fars news 
agency reported this week.
Following Trump’s removal of 
the United States from the nu-
clear deal and reimposition of 
sanctions, Iran’s crude exports 
fell back to as little as 100,000 
bpd at times in 2020 from over 
2.5 million bpd in 2018, accord-
ing to tanker trackers.

Economic Expert and University 
Professor Vahid Shaqaqi, who was 
among the scholars accompanying 
the governor of the Central Bank of 
Iran (CBI) in his visits to Doha and 
Abu Dhabi, says the negotiations with 
the mentioned countries are expected 
to result in positive outcomes.
“The good thing about these talks is 
that the policies that the central bank 
has put on the agenda are clarified and 
ambiguities about Iran’s banking sys-
tem are resolved,” Shaqaqi told IRIB 
on the sidelines of a meeting between 
CBI Governor Mohammadreza Farzin 
and the country’s economic experts 
on Sunday.
Farzin started his tenure with a tour 
of the Persian Gulf neighboring coun-
tries, aiming to expand monetary ties 
with the Islamic Republic’s major 
trade partners.
In early January, Farzin traveled to 
Doha on top of a specialized delega-
tion to meet with his Qatari counter-
part Sheikh Bandar bin Mohammed 
bin Saoud Al-Thani to discuss ways of 
developing monetary and banking co-
operation between the two countries.
In the meeting, Farzin called for 
strengthening mutual ties and devel-

oping monetary and banking cooper-
ation with the Arab neighbor.
Emphasizing the positive prospects of 
economic relations between Iran and 
Qatar, he said: “By increasing mone-
tary and banking cooperation between 
the two countries, we will definitely 
achieve the goals set for Tehran-Doha 
economic relations.”
Al-Thani, for his part, emphasized 
the interest of the country to enhance 
banking and monetary ties with Iran, 
noting that the development of bank-
ing relations with the Islamic Republic 
of Iran is one of Qatar’s main priori-

ties.
Iran’s Deputy Foreign Minister for 
Economic Diplomacy Mehdi Safari 
also accompanied the CBI governor 
on the trip.
Iran and Qatar have stressed prepar-
ing a roadmap to boost the value of 
trade between the two countries to 
three billion dollars by 2025.
In a meeting between Mohsen 
Rezaei, the Iranian vice president for 
economic affairs, and Qatar’s Emir 
Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani 
in October 2022, the two sides dis-
cussed ways of expanding trade ties 

between the two countries and em-
phasized the need for taking the nec-
essary measures to reach the men-
tioned economic goal.
After Doha, Farzin visited the United 
Arab Emirates (UAE) as his second 
foreign destination.
During this visit, the CBI governor met 
with UAE’s Deputy Prime Minister and 
Minister of Presidential Affairs Sheikh 
Mansour bin Zayed Al Nahyan and 
the Governor of the Central Bank of 
the UAE (CBUAE) Khaled Mohamed 
Balama.
The two sides discussed ways of 
strengthening bilateral relations be-
tween Iran and the UAE, especially in 
the financial and banking fields during 
the talks.
Iranian Deputy Foreign Minister for 
Economic Diplomacy Mehdi Safari 
also accompanied Farzin in his meet-
ing with the UAE officials.
CBI portal previously reported that 
providing financial resources for the 
Iranian businessmen active in the UAE 
and technical monetary negotiations 
regarding the compatibility of the two 
countries’ currency and trade systems 
were also among the goals of Farzin’s 
visit to the UAE.

CBI negotiations with Qatar, UAE expected to bear positive results: expert

The chairman of the Union of Medic-
inal Plants Exporters of Iran said the 
country’s export of medicinal plants 
can be increased through compliance 
more with the world standards.
Mohammad-Ali Rezaei Kamal-Abad 
stated that world standards are in-
creasing due to the health-oriented 
consumption of herbal products, and 
failure to comply with these standards 
will lead to the return or destruction of 
these products.
“In the past years, poisons have en-
tered the country, which are not only 
not used in other countries, but have 
also caused water and soil pollution in 
our country”, he lamented.

Referring to the importance of agricul-
tural product export standardization, 
he added: “Standardization is done in 
our country, but this standardization 
is not up-to-date. With the coordi-
nation of ministries, expenditure and 
updating of information can help to 
standardize agricultural products and 
develop the export of these products”, 
he commented.
As previously announced by Rezaei 
Kamal-Abad, the value of medicinal 
plants exported from the country in 
the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20, 2022) was near-
ly 600 million dollars, but in the first 
nine months of this year, the value 

of the export of medicinal plants has 
decreased by 50 percent compared to 
the same period last year.
He said that having more than 11 
climates out of 13 climates, Iran has 
8,000 varieties of medicinal plants, 
which is at least twice as much as 
Europe.
According to global statistics, from 
2020 to 2022, the turnover in the 
export of medicinal plants was more 
than 30 billion dollars, but of this 
amount, the export of medicinal 
plants from Iran was less than five 
percent, he further lamented.
He pointed out that in many countries 
of the world, the use of medicinal 

plants has become popular among 
the people, and said countries such as 
the U.S., China, and Germany are the 
main consumers of medicinal plants, 
so 65 percent of the drugs produced 
in Germany are of herbal origin.
Complaining about the drop in the 
export of the country’s medicinal 
plants in the current year, Rezaei 
Kamal-Abad said, “Forex obligation, 
non-mechanization of agricultural 
systems, non-holding of the interna-
tional exhibition, bulk export of me-
dicinal plants, and cumbersome laws 
for producers are some of our most 
important weaknesses in the export of 
medicinal plants”.

‘Medicinal plants export can be increased through more compliance with world standards’
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Engineers at South Pars Gas Company 
(SPGC) have managed to indigenize the 
knowledge for the production of 1,386 
items and parts used in the country’s gas 
industry during the first nine months of 
the current Iranian year (March 21-De-
cember 21, 2022), Shana reported on 
Saturday. The engineers and specialists 
of the company’s central workshop are 

working every day for the domestic man-
ufacturing of the parts and equipment 
needed in this complex in order to real-
ize the programs defined in the current 
year which is named the year of knowl-
edge-based production and job-creation 
and also to ensure sustained gas pro-
duction during the cold season, SPGC 
Head Ahmad Bahoush said.

SPGC indigeniz-
es knowledge 
for manufactur-
ing 1,386 equip-
ment items

UK momentarily 
withdraws its am-
bassador from Teh-
ran
After Alireza Akbari was executed 
in Iran, the UK Foreign, Common-
wealth and Development Office 
summoned the British ambassa-
dor to Tehran for deliberations, 
according to the UK’s Foreign 
Secretary James Cleverly.
Iran executed Akbari, a dual Irani-
an-British national, who had been 
convicted of spying for Britain’s 
MI6. The report of his execution 
was announced on Saturday.
The Iranian Judiciary announced 
that Akbari, a former Iranian dep-
uty defense minister, was sen-
tenced to death and executed on 
charges of “corruption on Earth,” 
“threatening social and political 
well-being,” and “extensive ac-
tions against the country’s inter-
nal and external security through 
espionage for the British govern-
ment’s intelligence agency”.
On Saturday night, Cleverly sent 
a tweet suggesting that London 
was contemplating its options in 
light of Akbari’s verdict.
In addition, Cleverly stated on 
Saturday that sanctions had been 
put on Iran’s prosecutor general 
following the execution of Akbari.
On Saturday, the Iranian Foreign 
Ministry also summoned Simon 
Shercliffe, the British ambassador 
in Tehran, in reaction to Britain’s 
unusual actions, notably in the 
area of Iran’s national security.
When criticizing Tehran for its al-
leged violations of human rights 
on Saturday, UK Prime Minister 
Rishi Sunak underlined once 
more that “Our response to Iran 
is not confined to today. We are 
considering more options.”

Former Qatari PM 
cautions against 
military provoca-
tions in Persian Gulf
Sheikh Hamad bin Jassim bin 
Jaber Al Thani, a former prime 
minister of Qatar, has issued 
a warning against any military 
provocations in the Persian Gulf, 
saying that he believes any mili-
tary conflict will have disastrous 
economic, political, and social 
repercussions on the region.
The situation in the Persian Gulf 
region is dangerous and everyone 
must constantly be on the look-
out for any potential incident that 
could result in regional conflict, 
he tweeted on Saturday night. 
The former prime minister as-
serted that Western leaders, led 
by the United States, have not yet 
reached an understanding with 
Iran to resurrect the 2015 nucle-
ar agreement, officially known as 
the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA). Israel, accord-
ing to Sheikh Hamad, is actively 
looking to acquire weapons and 
equipment that would allow it to 
attack Iranian locations in the re-
gion.   And the U.S. is still hesitant 
to provide Israel with such weap-
onry, he added. A military provo-
cation could occur if the JCPOA is 
not resurrected, he cautioned. 
Sheikh Hamad expressed opti-
mism that the Persian Gulf Arab 
countries might utilize all their 
energy to alert the West, particu-
larly the U.S., of the dangers of 
any regional conflict. The former 
Qatari official admitted that he 
had been highly hopeful about the 
prospects of reviving the JCPOA 
between the West and Iran, but 
his optimism has recently waned.
The former prime minister stated 
that he does not rule out the pos-
sibility of a renewed agreement 
with Iran over its nuclear pro-
gram, adding such a move would 
save the region from unfavorable 
effects.

The value of Iran’s export to the 
European Union (EU)’s member 
states rose 20 percent in the first 
11 months of 2022, as compared 
to the same period in 2021, ac-
cording to the data released by the 
European Union’s statistics office 
Eurostat.
The Eurostat’s data show that Iran 
exported commodities worth €976 
million to the union in the 11-month 
period of this year, while the figure 
was €812 million in the same time 
span of the previous year, IRNA re-
ported.
The EU’s export to Iran has also 
risen 22 percent to €3.739 billion 
from €3.048 billion.
According to the Eurostat, the total 
value of trade between Iran and the 
European Union reached €4.715 
billion in January-November 2022, 
while the figure was €3.86 billion in 
the same period of 2021.
Among European countries, Ger-
many was Iran’s top trading part-
ner in the first 11 months of 2022, 
accounting for about 39 percent 
of Iran’s trade with the European 
Union. Germany exported €1.465 
billion worth of goods to Iran while 
importing €260 million worth of 
commodities from the Islamic Re-

public. The country’s total trade 
with Iran was 1.725 billion euros.
As previously reported by Eurostat, 
the value of trade between Iran 
and the European Union reached 
€4.863 billion in 2021, registering 
a nine-percent growth compared to 
the previous year.
The trade between Iran and the 
European Union in 2020 stood at 
€4.458 billion.
Iran exported €922 million worth 
of commodities to the union during 
January-December 2021 to register 
a 29-percent rise year on year.
Based on the mentioned data, the 
exports from Europe to the Islamic 
Republic in the said year also in-
creased by five percent, standing at 
€3.941 billion.
Iran imported €3.745 billion worth 
of commodities from the European 
Union states in 2020, while export-
ing €713 million to the region.
Iran mainly exports foodstuff and 
livestock, beverages and tobacco, 
raw materials, mineral fuels, and 
vegetable oils to European coun-
tries, while foodstuff, beverages 
and tobacco, mineral fuels, vege-
table oils, and chemicals are also 
the main products imported from 
the union.

Iran’s exports to EU 
up 20% in 11 months on year

The budget bill for the next Iranian 
calendar year 1402, which starts on 
March 21, has allocated 310 trillion 
rials (about $775 million) to Transport 
and Urban Development Ministry.
Of the mentioned figure, more than 150 
trillion rials (about $374 million) is allo-
cated to the Construction and Develop-
ment of Transportation Infrastructure 
Company (CDTIC) to complete railway 
and freeway projects.
President Ebrahim Raisi submitted the 
administration’s draft of the national 
budget bill for the next year to the Maj-
lis on Wednesday.
The president mentioned stable eco-
nomic growth, people’s livelihood, 
observing justice, and efficiency of the 
government system as the main ap-
proaches of the budget bill and stated: 
“In this bill, the establishment of a pro-
gress and justice fund in all provinces 
is foreseen so that the development 
credits of the provinces are paid sys-
tematically.”
Raisi also said, “We have included the 

important points considered by the 
Leader in the general policies of the 
Seventh National Development Plan 
(2022-2026) in the drafting of the 1402 
budget bill.”
As reported, reforming the budget 
structure, creating transparency, at-
tracting governmental and private 
sector investments for completing 
semi-finished projects, and imple-
menting the government’s integrated 
financial management system are 
highlighted in the budget bill for the 
next year.
The proposed budget amounted to 
about 52.616 quadrillion rials (about 
$131.54 billion at the free market rate 
of 400,000 rials), with a 40 percent rise 
from the current year’s budget.
The bill has estimated the govern-
ment’s budget at 21.64 quadrillion rials 
(about $54.1 billion).
Public resources are estimated at 19.84 
quadrillion rials (about $49.6 billion).
The crude oil income is predicted to be 
6.03 quadrillion rials (about $15.075 

billion), and oil sales are estimated at 
1.4 million barrels per day at an aver-
age price of $85.
Like the current year’s budget, the next 
year’s proposed budget requires the 
government to pay 40 percent of its oil, 
gas, and gas condensate revenues to 
National Development Fund (NDF).
Tax revenues are predicted to be 8.386 
quadrillion rials (about $20.965 bil-
lion).
The budget bill for the year 1402 is 
printed and distributed among the 
members of the parliament after its 
presentation and they will have 10 days 
to submit their proposals and reviews 
on the budget to relevant specialized 
committees.
Specialized committees will also have 
15 days to submit their reviews to the 
parliament ad hoc budget review com-
mittee (known as Talfiq Committee).
Talfiaq Committee is a body consist-
ing of MPs from different committees 
which is established each year to study 
the national budget bill.

Next year budget bill allocates 
$775m to Transport, Urban Development Ministry

What Are Nails Made Of? And 15 Other Things You Should Know About Your Nails
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/what-are-nails-made-of#-19.-Nails-separate-primates-from-other-mammals-

1. Your nails are made of keratin
Keratin is a type of protein that forms 
the cells that make up the tissue in nails 
and other parts of your body.
Keratin plays an important role in nail 
health. It protects nails from damage 
by making them strong and resilient.
2. Yes, that’s the same stuff that 
makes up your hair
Keratin forms the cells of your hair and 
skin, too. It also forms cells that are a 
key part of many glands and that line 
internal organs.
3. Your visible nails are dead
Nails start growing under your skin. 
As new cells grow, they push old ones 
through your skin. The part you can 
see consists of dead cells. That’s why it 
doesn’t hurt to cut your nails.
4. But they need blood flow to grow 
out and create the “nail”
Tiny blood vessels, called capillaries, 
sit under the nail bed. Blood flowing 
through the capillaries helps nails grow 
and gives them their pinkish color.
5. Nails do have feeling — sort of
The nails you can see are dead and have 
no feeling. However, a layer of skin un-
der the nails, called the dermis, has 
sensory nerve endingsTrusted Source. 
These send a signal to your brain when 
pressure is applied to your nails.
6. Fingernails grow about 3.5 millim-
eters each month
And toenails grow about 1.5 millime-
tersTrusted Source per month. Those 
are the averages for healthy adults. 
Whether you’re getting proper nutri-
tion and how well you take care of your 
nails can affect the growth rate.

7. Men’s nails grow faster
Their hair grows faster than women’s, 
too. The one exception is during preg-
nancy, when a woman’s nails and hair 
might grow faster than a man’s.
8. So do the fingernails on your dom-
inant hand
If you’re right-handed, you might’ve 
noticed the nails on that hand grow 
faster than on your left and vice ver-
sa. This could be because that hand is 
more active.
9. Seasons influence growth
Nails grow faster in summer than in 

winter. 
10. How much you use your hands af-
fects growth, too
Using your hands a lot makes your 
nails more prone to minor trauma from 
things like tapping them on a table or 
using a keyboard. This promotes blood 
circulation in your hands, stimulating 
nail growthTrusted Source.
11. Your nail color can change ac-
cording to your health
About 10 percent of all dermatologi-
cal conditions are nail-related. Yellow, 
brown, or green nails usually mean you 

have a fungal infection. In some cases, 
yellow nails are a symptom of a thyroid 
condition, psoriasis, or diabetes.
12. White spots on your nails aren’t 
actually a sign of calcium deficiency, 
though
White spots or lines are usually caused 
by minor injuries to your nail, like from 
biting them. These spots are typically 
harmless and will grow out.
13. And stress can really affect your 
nails
Stress can cause your nails to grow 
more slowly or even temporarily stop 

growing. When they start growing 
again, you might have horizontal lines 
across your nails. They’re usually 
harmless and will grow out.
14. Nail biting is the most common 
“nervous habit”
Also called onychophagia, nail bit-
ing usually doesn’t cause long-term 
damage. However, it raises your risk 
of getting sick by spreading germs 
to your mouth. Damage to the skin 
around your nails could cause infec-
tion, too.
15. You really do need to let your 
nails “breathe”
To keep nails healthy, take breaks from 
using polish or having artificial nails.
The bottom line
Your nails give you a picture of your 
overall health. Changes in your nail 
color or a disruption in their growth 
could be symptoms of a medical con-
dition, poor nutrition, or excessive 
stress. Talk to your doctor if you’re 
worried about recent changes to your 
nails.
Follow these tipsTrusted Source for 
good nail hygiene:
• Trim your nails regularly, keeping 
them short.
• If you do have longer nails, scrub the 
underside of them when you wash your 
hands. Use soap and water every time 
and consider using a nail brush as well.
• Sanitize nail grooming tools before 
each use.
• Don’t bite or chew your nails.
• Avoid ripping or biting off hangnails. 
Instead, use a sanitized nail trimmer to 
remove them.



اقتصاد استان

Isfahan News

مسـئله رفـع مشـکالت و حمایت از 
تمام بخش های اقتصـادی و از جمله 
مشـکالت شـرکت های تولیـدی و 
فـوالدی وظیفه نماینـدگان مجلس 
شـورای اسـالمی و موضـوع اصلـی 
و مطـرح کمیسـیون های مربوطـه 

اسـت.
مـردم  نماینـده  زنگنـه  محسـن 
شهرسـتان تربت حیدریه، مه والت و 
زاوه، نایـب رییس کمیسـیون بودجه 
و محاسـبات، عضـو و سـخنگوی 
تولیـد  جهـش  ویـژه  کمیسـیون 
مجلـس شـورای اسـالمی ضمـن 
بازدیـد ازخـط تولیـد ذوب آهـن 
اصفهـان با مهنـدس ایـرج رخصتی 
مدیرعامـل ایـن شـرکت دیـدار و 

گفتگـو نمـود.
در این دیـدار در خصـوص ضرورت 
افزایش همـکاری و تعامل بین ذوب 
آهن اصفهان و مسئولین شهرستان 
تربـت حیدریـه در موضـوع تأمیـن 
مـواد اولیـه از پهنه هـای معدنـی 
موجـود در ایـن شهرسـتان بحـث و 

بررسـی شد.
مدیرعامـل  رخصتـی  مهنـدس 
شـرکت آخرین تحوالت شـرکت در 
امر تولیـد، فروش و به ویـژه اقدامات 
اخیر ذوب آهن در زمینـه تأمین مواد 
اولیـه را تشـریح کـرد و بـا اشـاره به 
مشـکالت موجـود در مـورد تأمیـن 
مـواد اولیـه واحدهـای فـوالدی در 

سـال های گذشـته یادآور شـد: ذوب 
آهـن اصفهـان در اوایـل تأسـیس 
دارای معادن خاص خود بـود ولی در 
طول زمـان و با تصمیمـات مختلف، 
این معـادن را از دسـت داد و به دنبال 
آن در تأمیـن مـواد اولیه پایـدار مورد 
نیاز خود با مشـکالت فراوانـی رو به 
رو شـد. ایـن مجتمع عظیـم صنعتی 
اخیـراً با انجـام فعالیت هـای مختلف 
در تـالش اسـت کـه معـدن داری 
کنـد، چـرا کـه معـدن داری، حـق 
تولیـد کننـده فـوالد و صاحـب خط 

تولید اسـت.
بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در  وی 
آهـن  ذوب  اخیـر  موفقیت هـای 
از  معـدن،  خریـد  در  اصفهـان 
نمایندگان مجلس شـورای اسالمی، 
پیگیـری و همـکاری الزم در جهت 
رفع مشـکالت مختلف این شـرکت 
و سـایر واحدهای فوالدی کشـور را 

خواسـتار شـد.
نماینـده مـردم شهرسـتان تربـت 
حیدریـه در ایـن بازدیـد بـه تشـریح 
شـورای  مجلـس  سیاسـت های 
اسـالمی در زمینـه حمایـت از تولید 
در کشـور پرداخـت و گفـت: مسـئله 
رفع مشـکالت و کمبودهـا و حمایت 
از تمـام بخش هـای اقتصـادی و 
از جملـه شـرکت های تولیـدی و 
فـوالدی وظیفه نماینـدگان مجلس 
شـورای اسـالمی و موضوع اصلی و 

مطـرح مجلـس اسـت.
 وی افـزود نـگاه مجلس، رفـع موانع 
تولیـد و تالش بـرای جهـش تولید و 
رونـق آن اسـت و بودجه هـای الزم 
نیـز در این زمینه اختصـاص می یابد.

نماینـده مـردم شهرسـتان تربـت 
حیدریـه بـه تشـریح اسـتعدادها و 
قابلیت هـای منطقه شـرق کشـور و 
بـه ویـژه شهرسـتان تربـت حیدریه 
در زمینـه معـادن سـنگ آهـن، آب، 
خطوط ریلـی، نیروی انسـانی و غیره 
پرداخـت و از ذوب آهـن اصفهـان 
درخواسـت نمود کـه در فعالیت های 
صنعتـی بـا منطقـه همـکاری و 

مسـاعدت نمایـد.
زنگنـه در پایـان ایـن بازدیـد در 
گفتگـو بـا خبرنـگار هفتـه نامـه 
آتشـکار گفت: به مناسـبت ۲۳ دی و 
سالگرد تأسـیس ذوب آهن اصفهان 
در ایـن شـرکت حضـور یافتـم و بـا 
توانمندی هـای فنـی و تولیدی ذوب 
آهن اصفهـان به ویـژه در امـر تولید 
انـواع محصـوالت فـوالدی و ریـل 

ملـی آشـنا شـدم.
نماینـده مـردم شهرسـتان تربـت 
حیدریـه افـزود: ذوب آهـن اصفهان 
بـدون اسـتفاده از یارانـه انـرژی و 
بـا مزیت هـای زیـادی کـه دارد در 

خدمـت تولیـد محصـوالت فوالدی 
اسـت. ایـن شـرکت افتخـار صنایع 
کشـور اسـت و صفت خط اول جبهه 

تولیـد برازنـده آن اسـت.
وی ضمـن ابـراز امیـدواری بـرای 
بهره بـرداری هرچـه سـریع تر ذوب 
آهن اصفهان از معادن شـرق کشـور 
افـزود: تمـام تـالش خـود را بـرای 
تأمین مـواد اولیـه و رفع موانـع تولید 
در این شـرکت بـه کار خواهم گرفت 
و با دعوت از مدیرعامل این شـرکت 
بـرای حضـور در جلسـه کمیسـیون 
بودجه، خواسـته ها و پیـام ذوب آهن 

در مجلـس بیـان می شـود.
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شـورای اسـالمی گفـت: وزیر 
نفت درباره مـازوت سـوزی نیروگاه هـا و افت فشـار و قطعی گاز 

ادارات باید پاسـخگو باشد.
مهـدی طغیانـی در خصـوص پیگیری هـای انجـام شـده برای 

توقف مازوت سـوزی نیـروگاه شـهید منتظری اصفهـان، اظهار 
داشـت: دربـاره ایـن مسـئله در سـطح ملـی و از وزرا و دسـت 
اندرکاران و مسئوالن اسـتانی پیگیری کردم؛ مسـئوالن استانی 
خودشـان درگیـر بـا ایـن موضـوع و پیگیـر هسـتند که مـازوت 

سـوزی نیـروگاه را متوقـف کنند.
وی ادامـه داد: اینجانـب دو سـؤال از وزرا مطـرح کـردم زیـرا 
متأسـفانه در موضوع گاز غیـر از اسـتفاده از مـازوت و جایگزینی 
آن بعنـوان سـوخت نیروگاه هـا، اکنـون زمزمـه تعطیلـی ادارات 
نیـز شـنیده می شـود کـه گاز ادارات را بدلیـل افت فشـار شـبکه 
قطع کنید کـه اینها نشـان دهنده سـو مدیریت و بهـم ریختگی 

سیسـتم وزارت نفـت و شـرکت ملـی گاز اسـت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شـورای اسـالمی افزود: تالش 
می کنیـم کـه از وزیـر نفت توضیـح جدی تـری بخواهیـم که در 
این زمینـه چکار کردنـد زیرا این مسـئله دیگر یک اتفاق نیسـت 
بلکـه در حال تبدیل شـدن به یک رویه خطرناک اسـت و نشـان 
دهنده این اسـت که وقتی بایـد درخصوص انرژی کشـور فکری 

می کردند، اینچنین نشـده اسـت.
طغیانـی درخصـوص اخـذ مجـوز وزارت نفـت از شـورای عالی 
امنیـت ملی بـرای فـک پلمب نیـروگاه شـهید منتظـری، گفت: 
پرسشـی کـه از وزیر مطـرح کردیـم این بوده کـه برنامه ایشـان 
برای اصالح این رویه در سـال های آینده چیسـت و باید روشـن 

و مشـخص پاسـخ دهند که چـه برنامـه ای خواهند داشـت.
وی درخصـوص زمـان توقف مـازوت سـوزی در نیروگاه شـهید 

منتظری ابـراز بـی اطالعـی کـرد و گفت: بـرای توقـف مازوت 
سـوزی تالش می کنیم که حتـی یـک روز اضافه تر، مـازوت در 

نیروگاه اسـتفاده نشـود.
به گـزارش خبرنـگار مهـر، نیمه آذر امسـال بـار دیگر بـا مصوبه 
شـورای عالـی امنیـت ملـی پلمـب مشـعل های مـازوت سـوز 
نیروگاه شـهید محمـد منتظـری اصفهان برداشـته شـد و چهار 
واحد از هشـت واحـد ایـن نیـروگاه در مدار مـازوت سـوزی قرار 

گرفـت.
محمـد نورصالحـی رئیس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان در 
جلسـه علنـی ایـن شـورا در هفته هـای اخیر گفتـه اسـت که هر 
مشـعل فعال نیروگاه در هر سـاعت ۴۰ هزار لیتر سـوخت مازوت 

می سـوزاند و آلودگـی آن در هوا منتشـر می شـود.
۹۶ مشـعل مـازوت سـوز نیـروگاه منتظـری از سـال ۱۳۹۳ تـا 
۱۳۹۶ بـه مرور با حکـم قضائی خاموش شـده بود اما از سـال ۹۸ 
موضوع فـک پلمب مشـعل های ایـن نیـروگاه در ماه های سـرد 
سـال همـواره مطـرح می شـد و در نهایـت سـال پیـش بـا یک 
مصوبه، بـدون رعایـت حداقِل الزامات زیسـت محیطـی و انجام 

فیلتراسـیون خروجی هـا، پلمب برداشـته شـد.
نیروگاه شـهید محمد منتظـری در شـمال غرب اصفهـان جنب 

پاالیشـگاه در زمینـی به وسـعت ۲.۲ میلیـون متر مربـع فعالیت 
می کند و دارای هشـت واحـد ۲۰۰ مگاواتی مجموعـاً به ظرفیت 
تولید ۱۶۰۰ مگاوات در سـاعت اسـت. این نیـروگاه ۳.۰۹ درصد 
برق کشـور و ۵۰ درصـد برق دو اسـتان اصفهـان و چهارمحال و 

بختیـاری را تأمیـن می کند.
ایـن نیـروگاه در کنـار پاالیشـگاه نفـت اصفهـان و پتروشـیمی 
اصفهـان بنـا شـده تـا بتوانـد پسـماندهای پاالیشـگاه از جملـه 
مـازوت یا همان نفـت کـوره را به انـرژی الکتریکـی تبدیل کند.

مازوت یا همـان نفت کوره یکـی از هیدروکربن های نفتی اسـت 
که در مراحـل پاالیش نفت خام پـس از نفتا، بنزین و نفت سـفید 
به دسـت می آیـد و ارزان تریـن مـاده سـوختنی بـرای کوره هـا، 
حمام هـا و تنور نانوایی هـا و موتورهای دیزلی و برخـی نیروگاه ها 
اسـت. اکثـر پاالیشـگاه های ایـران بـه دلیـل قدیمـی بـودن 
فناوری هایشـان تولیـد مـازوت باالیـی دارنـد و حـدود ۲۵ تا ۴۰ 
درصـد فراورده های نفتی کشـور اختصاص به این فـرآورده دارد.

علت اصلی آالینـده بودن مـازوت درصد باالی گوگرد آن اسـت 
به طـوری کـه ۲.۵ تـا ۳ درصـد آن را گوگـرد تشـکیل می دهد و 
پـس از آن گازوئیل بـا در اختیـار داشـتن ۰.۵ تا ۱ درصـد گوگرد 

در رتبه دوم قـرار دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

وزیر نفت درباره مازوت سوزی نیروگاه ها و قطعی گاز پاسخگو باشد

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس در بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از ذوب آهن اصفهان:

تأمین مواد اولیه با معدن داری حق تولید کنندگان فوالدی است

نفت کوره یا همان مازوت )Mazut(، یک هیدروکربن نفتی ارزان و سوخت 
کثیف است و استفاده از آن در بیشتر کشورهای جهان برای واحدهای صنعتی 

مجاور مناطق ُپرجمعیت و دچار معضل آلودگی هوا محدود شده است.
سیدرضا مرتضوی در جلسه مدیریت بحران کشور که با حضور وزیر کشور 
و بصورت ویدیو کنفرانس با استانداران برگزار شد، افزود: از سوی مدیریت 
استان تالش های بسیاری در سطح ملی انجام شد و در قالب برگزاری جلسات، 
پیگیری ها و مکاتبات متعدد با شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور، وزارت 
نفت و وزارت نیرو کوشیدیم که محدودیت در تزریق گاز استان بویژه گاز نیروگاه 

شهید محمد منتظری اعمال نشود.
استاندار اصفهان ادامه داد: با این وجود از یک زمان به بعد تصمیم گیری ها در حد 
استان نبود و با اتخاذ تصمیم در سطح ملی، نیروگاه شهید منتظری به اجبار وارد 

سیکل استفاده از سوخت مازوت شد.
وی بیان کرد: در این میان، هیاهویی که برخی افراد در رسانه ها به راه می اندازند 
به اندازه اهمیتی که در قالب پیگیری ها در سطح ملی برای این مسائل قائل 
هستند، نیست و با وجود اینکه در جلسات متعدد از آنها دعوت می کنیم تا به 
کمک استان بشتابند اما دریغ از قدمی که برای کمک به حل این چالش ها 
بردارند اما گزارش های ناصوابی در این زمینه ارائه می کنند که اینگونه تفاوت 

نگرش در عمل و گفتار در شأن خادمان مردم استان نیست.
وی با ارائه گزارشی از مدیریت مصرف انرژی در اصفهان افزود: مردم ما در 
استان در روزهای گذشته بدلیل برودت هوا، شرایط ویژه ای را تجربه کردند 
بطوریکه در برخی شب ها، شهرستان های غربی استان با دمای منفی ۲۷ درجه 

سردترین نقاط کشور معرفی شدند.
استاندار اصفهان، شرایط استان را در حوزه گرمایشی و تأمین انرژی، بسیار ویژه 
دانست و افزود: اشتغال بسیاری از مردم استان به مباحث انرژی گره خورده و 
از طرفی باید همیاری کنیم تا مردم ایران در سایر نقاط کشور نیز دچار مشکل 

نشوند.
وی خاطرنشان کرد: بدین منظور کوشیدیم تا با اتخاذ راهکارهای کاربردی، 
مصرف انرژی را مدیریت کنیم و در این راستا واحدهای صنعتی کوچک و 
متوسط استان با مدیریت مصرف، همراهی و همکاری بسیار خوبی را از خود 

نشان دادند.
مرتضوی اظهار کرد: در بخش های دیگر از جمله واحدهای اداری و آموزشی 
نیز با غیرحضوری شدن آموزش و دورکاری کارکنان ادارات، بیش از ۶۰۰ 
هزار مترمکعب در هر شبانه روز، میزان مصرف انرژی در استان کاهش یافت.

وی ادامه داد: در اصفهان در این ایام سرد سال، بالغ بر ۲۰ میلیون مترمکعب 
در مصرف انرژی صرفه جویی شد که از این بابت از مردم و صنعتگران فهیم 

استان قدردانی می شود.
استاندار اصفهان گفت: البته برخی واحدهای صنعتی ما دچار محدودیت در 
مصرف انرژی شدند از این رو از مدیران آنها تقاضا کردیم تا با انجام عملیات 
تعمیرات سالیانه خود در زمان حاضر، به مدیریت مصرف انرژی کشور و استان 

کمک کنند.
وی همچنین با اشاره به انجام ۱۸ هزار بازرسی در این حوزه گفت: این 
بازرسی ها در راستای تصمیمات ۳۴ جلسه مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گرفته و ابالغ شد تا دریابیم راهکارهای اندیشیده شده تا چه حد در مدیریت 
مصرف انرژی تاثیرگذار است و به تبع واحدهای ُمتخلف شناسایی و با آنها 

برخورد شود.
مرتضوی یادآور شد: در این ایام توسط بازرسان شرکت گاز استان نیز ۲ هزار 
و ۶۰۰ اخطاریه صادر شد که ۳۷۰ مورد بدلیل رعایت نکردن موازین ابالغی با 

قطع گاز مواجه شدند.
وی همچنین با اشاره به بهینه سازی هفت هزار موتورخانه در بخش های اداری، 
فرهنگی، خانگی، مجتمع ها و سایر بخش ها از سوی شرکت گاز استان گفت: 

این اقدام کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی در این بخش ها را موجب شد.
مرتضوی از مردم خواست که مانند گذشته با اتحاد و همدلی در مدیریت مصرف 

انرژی تالش کنند تا استان با چالشی در این حوزه مواجه نشود.

استاندار اصفهان گفت: مدیریت استان برای مصرف 
مازوت در اصفهان بسیار مقاومت کرد و از ۲ ماه پیش 
تاکنون نیز پیگیر این چالش و مسائل مربوط به آن 

هستیم.

استاندار اصفهان:

پیگیر چالش مصرف مازوت در استان هستیم

گزارش

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم 
برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ کشور باید برای 
حل خشکی زاینده رود، اعتبار مشخصی در 

نظر گرفته شود.
مجید نادراالصلی در جلسه علنی شورای شهر 
اصفهان افزود: این رودخانه بعنوان یک رود 
تاریخی باید بصورت آشکار و شفاف، جایی در 

بودجه سال آینده کشور داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت آلودگی هوا 
در این خطه ادامه داد: اصفهان با وجود تولید 
فراوان برق، فوالد و دیگر محصوالت برای 
کل کشور، آلوده ترین شهر ایران محسوب 
می شود اما عوارض آن تنها ُمختص مردم 

این خطه است.
رییس شورای شهر اصفهان نیز در این جلسه 
گفت: انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی 
ایران، عنوانی فریبنده است، زیرا اگر آب این 
طرح به صنایع اختصاص می یابد نباید آن را به 
مثابه انتقال آب به فالت مرکزی بنامند، برای 
مثال حقابه داران اصفهان مشخص هستند اما 
از اختصاص آب به آنان دریغ شده است اما 
اینگونه تصور می شود که آب موردنیاز این 

قشر نیز تأمین خواهد شد.
محمد نورصالحی با بیان اینکه پروژه های 
انتقال آب به فالت مرکزی مدت ها بر زمین 
مانده است، تصریح کرد: پروژه های تأمین 
آب برای فالت مرکزی ایران، پیش تر ردیف 
بودجه داشت اما با سو تدبیر وزرای نیرو در 
دولت های گذشته و دولت فعلی، پیش نرفته 

است.
رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم 
برخوردار شورای شهر اصفهان خاطرنشان 
کرد: نیروگاه شهید منتظری این شهر 
بدترین سوخت )مازوت( را برای تولید برق و 
استفاده عمومی در کشور استفاده می کند، اما 
شهروندان اصفهانی با افزایش آلودگی ناشی 
از آن به بیماری های مختلف مانند سرطان 

مبتال می شوند.
و  معماری  عمران،  کمیسیون  رییس 
شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز در این جلسه گفت: دولت های مختلف در 
انتخابات با قول حل مشکالت آبی اصفهان و 
خشکی زاینده رود پا به عرصه می گذارند، اما 

پس از آن در عمل تغییری ُرخ نمی دهد.
رسول میرباقری افزود: وزیر نیرو تخصیص 
آب برای صنعت را به حساب آب اصفهان 
می گذارد و بنوعی مغالطه می کند و بدون شک 
این مغالطه ها جواب اشک ها و خون دل هایی 

که در زاینده رود ریخته شد، نیست.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به پیرایش 
شهری در اصفهان گفت: در یک سال و نیم 
اخیر شاهد اتفاق خاصی نبوده ایم و مناطق 
پانزده گانه شهرداری اصفهان باید برنامه 

زمانبندی خود را در این باره ارائه کنند.
اصفهان وضعیت آبی نابسامان و کم سابقه ای 
را در نیم قرن اخیر سپری می کند بطوریکه 
رودخانه زاینده رود در ۲ دهه اخیر از سد "چم 
آسمان" در شهرستان لنجان واقع در غرب 
استان تا تاالب گاوخونی بدفعات خشک 
شده است و از مهر سال ۹۹ تاکنون نیز، این 

موضوع تکرار می شود.
زاینده رود به طول افزون بر ۴۵۰ کیلومتر 
بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران 
که بعنوان اصلی ترین منبع آب بخش های 
محیط زیست، آشامیدنی، کشاورزی و صنعت 
به شمار می رود، در سال های گذشته بدفعات 

خشک شده است.

لحاظ کردن حل مشکل 
زاینده رود در بودجه کشور

عضو شورای شهر اصفهان پیشنهاد داد:

 خبر
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مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان گفت: مصـرف گاز در این اسـتان با 
وجود سـرمای بی سـابقه در پی اعمال محدودیت به میزان ۲ میلیون و ۴۰۰ 

هزار متـر مکعـب در ۴ روز اخیر صرفه جویی شـد.
ابوالقاسـم عسـکری افزود: طبـق بررسـی های انجام شـده، بطور متوسـط 
روزانـه ۶۰۰ هزار متر مکعب مصـرف گاز در اسـتان اصفهان پـس از اعمال 
محدودیـت در برخی صنایـع، تعطیلـی ادارات، بانک هـا و مدارس اسـتان و 

مشـارکت مشـترکان بخش خانگی صرفه جویی شـده اسـت.
وی بـا قدردانی از مـردم اسـتان اصفهان با اشـاره به اینکـه، بـرودت هوا در 

این روزها در سراسـر کشـور حکم فرماسـت، بیان کرد: این میزان سـرمای 
هوا در ۱۰ سـال گذشـته بی سـابقه بوده اسـت و ازمردم اسـتان تقاضا داریم 
کمـاکان در مصـرف از صرفه جویـی کنند تـا جریان گاز در سراسـر کشـور 

پایـدار بماند.
مدیرعامل شرکت گاز اسـتان اصفهان، از مشترکان خواسـت که در چند روز 
آینده که سـرمای هـوا ادامـه دارد با انجـام چند اقدام سـاده نظیر؛ پوشـیدن 
لباس گرم در منزل، پوشـاندن دریچه های کولـر و درز پنجره ها، نصب پرده 
ضخیم در مصـرف گاز صرفه جویی کننـد و به بهره مندی سـایر هموطنان 

از گاز کمـک کنند.
وی، خاطرنشـان کـرد: مشـترکان می تواننـد با نگه داشـتن دمای منـازل و 
محل کار خـود در دمای مطلـوب ۱۸ تـا ۲۱ درجه سـانتی گراد، نقش مهمی 
در صرفه جویـی و اسـتمرار گازرسـانی، بـه سـایر هم وطنانمان کـه در نقاط 

سردسـیر کشـور زندگی می کنند، ایفـا کنند.
عسـکری تصریح کرد: هر اندازه صرفه جویی از سـوی مردم انجـام و دمای 
منازل در حد دمای رفاه کنترل شـود به همـان میزان به پایداری شـبکه گاز 
کمک می شود و از افت فشـار گاز در مناطق سردسـیر جلوگیری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
خبر داد:

صرفه جویی ۲ میلیون 
و ۴۰۰ هزار مترمکعبی 
گاز در استان

شهردار اصفهان از افزایش حدود ۶۰ 
درصدی بودجه پیشنهادی این نهاد در سال 

۱۴۰۲ نسبت به امسال خبر داد.
علی قاسم زاده در جلسه علنی شورای شهر 
اصفهان با محوریت ارائه بودجه پیشنهادی 
سال ۱۴۰۲ افزود: بودجه شهرداری در سال 
آینده حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان است که 
۷۱ درصد آن به حوزه عمرانی و ۲۹ درصد به 

حوزه جاری اختصاص دارد.
وی ادامه داد: در تدوین بودجه، رویکردهای 
نیازهای  شهری،  مدیریت  تاکید  مورد 
شهری، واقعیت های ملی، تورم و رویدادهای 

بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه ۳۹ درصد 
از بودجه شهرداری اصفهان با مقوله های 
محیط زیست و حمل و نقل عمومی مرتبط 
است، تصریح کرد: ۳۰ درصد از رقم کلی 
پیشنهادی به پروژه های دارای طرح و الزام 

اختصاص پیدا می کند.
قاسم زاده با تاکید بر ضرورت افزایش بودجه 
سال آینده شهرداری اظهار داشت: اعتبارات 
تخصیصی باید بگونه ای باشد که انتظارات 
مردم و شورای شهر ُمحقق شود و به نظر 

می آید بودجه پیشنهاد شده، منطقی است.

وی ادامه داد: پروژه های نیمه تمام همچون 
قطار شهری و حلقه ترافیکی چهارم اصفهان 
از اهمیت باالیی برخوردار است و نباید 
متوقف شود، همچنین مباحثی مانند استفاده 
از پساب نیز باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

شهردار اصفهان با تاکید بر ضرورت کاهش 
ترافیک شهری بعنوان یکی از چالش های 
اساسی این دیار با اجرای طرح های مورد نیاز 
گفت: در این پیوند افزایش پروژه های مرتبط 

با حمل و نقل عمومی ضروریست.
به گزارش ایرنا، کالنشهر اصفهان با بیش از 
۲ میلیون نفر جمعیت در سالیان اخیر بدلیل 
افزایش جمعیت و استفاده از خودروهای 
شخصی همواره با معضل ترافیک مواجه 
بوده که این موضوع در همه معابر این شهر 

مشهود است.
از سوی دیگر آلودگی هوا یکی از چالش های 
اساسی این شهر و شهرهای صنعتی اطراف 
آن است؛ بر اساس گزارش مرکز ملی تغییر 
هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، 
اصفهان در بین سایر کالنشهرهای ایران 
شامل تهران، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، 
شیراز و اراک ُرتبه نخست آلودگی هوا در 

کشور را دارد.

مدیرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیز مدارس 
اصفهـان گفـت: تنهـا ۳۰ درصـد هزینـه 
سـاخت مدارس آسـیب دیده از فرونشسـت 
زمیـن در اسـتان بـا مصوبـه اعتباری سـفر 
رئیس جمهور تأمیـن می شـود و تأمین بقیه 
هزینـه مرمـت این مـدارس نیازمنـد کمک 

خیران اسـت.
مجید نسـیمی در گفت و گـو با ایرنا بـا بیان 
اینکـه در اسـتان اصفهـان در مجمـوع ۴۰ 
بـاب مدرسـه بـا ۴۰۸ کالس و بالـغ بـر ۱۸ 
دانش آمـوز بـر اثر فرونشسـت دچار آسـیب 
شـده اسـت، گفت: ایـن مـدارس بیشـتر در 
نواحی چهـار، پنـج و ۶ کالن شـهر اصفهان 
و همچنیـن در شهرسـتان های برخـوار، 
پیربکـران، فالورجـان و شاهین شـهر وجود 
دارد کـه بایـد در سـریعترین زمـان تخلیه و 

بازسـازی شـود.
مدیرکل نوسـازی مدارس اصفهان افزود: در 
ناحیه پنـج آموزش و پـرورش اصفهـان نیاز 
فوری بـه احداث پنج باب مدرسـه احسـاس 
می شـود، زیرا تمامی مـدارس ایـن ناحیه دو 
نوبتـه اسـت و حداقـل ۱۲ مدرسـه شـرایط 
مناسـبی از نظـر سـاختمانی نـدارد و تراکم 

دانش آمـوزی باالسـت.

وی علـت افزایـش جمعیـت دانش آمـوزی 
۳.۳۱ درصـدی مـدارس اصفهـان را بـه 
ویـژه در مناطـق چهـار و پنـج، مهاجـرت از 
اسـتان های همجـوار عنـوان کـرد و گفت: 
در سـال تحصیلی جـاری ۲۳۰ مدرسـه با ۲ 
هزار و ۲۱۹ کالس درس و بـا حدود ۷۰ هزار 
دانش آمـوز در نوبت مخالـف در ۲۲ منطقه و 

ناحیـه اسـتان دایر اسـت.
نسـیمی خاطرنشـان کرد: برای یـک نوبته 
کـردن مـدارس اسـتان در مجموع بـه ۲۳۰ 
مدرسـه بـا ۹ کالس و یـا ۱۸۵ مدرسـه بـا 
۱۲ کالس درس در اسـتان بـا کمک خیران 

نیاز اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در بیسـت و چهارمیـن 
جشـنواره خیـران مدرسـه سـاز اسـتان 
اصفهـان، خیـران یکهـزار و ۱۰۰ میلیـارد 
تومـان بـرای امـر خیـر مدرسـه سـازی در 
اسـتان تعهـد دادنـد، گفـت: باکمک هـای 
خیرخواهانه می تـوان به رفـع بخش مهمی 
از چالش وجود مدارس خطرآفرین در اسـتان 

خاتمـه داد.
حـدود یک میلیـون دانش آمـوز در بیـش از 
۶ هزار واحد آموزشـی در اسـتان مشـغول به 

تحصیل هسـتند.

شهردار اصفهان خبر داد:

افزایش بودجه سال آینده 
شهرداری حدود ۶۰ درصد

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان عنوان کرد:

مرمت مدارس آسیب دیده از 
فرونشست نیازمند کمک خیران



جهـــــــان

Isfahan News

ــرژی مجلــس شــورای اســامی گفــت:   عضــو کمیســیون ان
وقتــی بودجــه ســال ۱۴۰۲ بــه طــور کامــل بــه مجلــس تقدیم 
ــف  ــیده و تکلی ــس نرس ــه مجل ــم ب ــم ه ــه هفت ــده و برنام نش
ــد  ــدم تمدی ــا ع ــد و ی ــر تمدی ــعه از منظ ــم توس ــه شش برنام
ــه  ــور برنام ــرای کش ــود ب ــه می ش ــت چگون ــخص نیس مش

ــرد؟ ــزی ک ری
ــه  ــت در زمین ــرد دول ــه رویک ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــی ن ــادی بیگ ه
ــه برنامــه هفتــم توســعه و باتکلیفــی در زمینــه  تأخیــر در ارائ
درخواســت تمدیــد برنامــه ششــم توســعه اظهــار کــرد: دولــت 
از شــهریور ســال گذشــته مســتقر شــده و می دانســت کــه باید 
ــس شــورای اســامی  ــل مجل ــم توســعه را تحوی ــه هفت برنام

ــد. کن
ــد  ــامی تأکی ــورای اس ــس ش ــر در مجل ــردم مای ــده م نماین
کــرد: از زمــان اســتقرار دولت تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ هفــت ماه 

و از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ تــا امــروز ۱۰ مــاه ســپری شــده اســت 
ــس  ــم مجل ــه را تقدی ــن برنام ــد ای ــت می دانســت بای ــذا دول ل
کنــد و امــا تاکنــون هــم ایــن برنامــه را تحویــل نــداده اســت.

ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد: 
بگذاریــد در ایــن بخــش مثالــی را مطــرح کنم. بــه واقــع وقتی 
ــری  ــس رأی گی ــی در مجل ــاره موضوع ــم درب ــا می خواهی م
ــن موضــوع و  ــه ای ــد ک ــس اعــام می کن ــس مجل ــم؛ رئی کنی
ماده، خاف برنامه توســعه هســت و نیــاز بــه دو ســوم آرا دارد و 
یــا اینکــه ایــن موضــوع و مــاده خاف اســناد باالدســتی اســت 
ــوارد را در  ــن م ــا ای ــن م ــت. بنابرای ــرح نیس ــل ط ــًا قاب و اص

ــم. ــرار می دهی ــر ق ــد نظ ــس م مجل
ــم  ــرایط می خواهی ــن ش ــا در ای ــد م ــرض کنی ــه داد: ف وی ادام
ــاره  ــد درب ــدگان بای ــم و نماین ــب کنی ــه را تصوی ــون بودج قان
ــا  ــرایط م ــن ش ــب در ای ــد، خ ــر کنن ــام نظ ــه اع ــواد بودج م

بایــد مــواردی کــه خــاف برنامــه ششــم هســت را رأی گیری 
ــا خیــر؟ اگــر خــاف برنامــه ششــم هســت، ســؤال  کنیــم و ی
مطــرح می شــود کــه برنامــه ششــم توســعه تــا ســال گذشــته 
تمدیــد شــده اســت، بنابرایــن مــا نمی دانیــم در چــه شــرایطی 

ــم. ــرار داری ق
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی تاکیــد کرد: بررســی 
ــعه  ــم توس ــه شش ــه برنام ــت ک ــاز هس ــی مج ــه زمان بودج
تکلیفــش مشــخص شــده باشــد، یعنــی بگوییــم ایــن برنامــه 
ــئولین  ــر مس ــذا اگ ــود ل ــد می ش ــر تمدی ــال دیگ ــک س ــا ی ت
ــی  ــا م ــد م ــخص کنن ــم را مش ــه شش ــف برنام ــی تکلی دولت
دانیــم قــرار اســت چــه کار کنیــم یعنــی می رویــم و بودجــه را 
بــر اســاس برنامــه ششــم توســعه تنظیــم کنیــم ایــن در حالی 
ــعه  ــم توس ــه شش ــف برنام ــر تکلی ــال حاض ــه در ح ــت ک اس

ــت. ــخص نیس مش

ــار  ــس شــورای اســامی اظه ــرژی مجل عضــو کمیســیون ان
کــرد: نکتــه دوم ایــن اســت کــه فــرض می کنیــم دولتمــردان 
ــن  ــئله ای ــب مس ــرد؛ خ ــرار گی ــر ق ــه مدنظ ــد بودج می خواهن
اســت کــه طبــق اظهــارات رئیــس مجلــس شــورای اســامی 
ــه نشــده  ــس ارائ ــه مجل ــل ب ــه طــور کام ــن بودجــه هــم ب ای

ــت. اس
ــه  ــال ۱۴۰۲ ب ــه س ــی بودج ــن وقت ــرد: بنابرای ــد ک وی تأکی
ــم هــم  ــه هفت ــم نشــد و برنام ــس تقدی ــه مجل ــل ب طــور کام
بــه مجلــس نرســیده و تکلیــف برنامــه ششــم توســعه از منظــر 
ــا  ــا ت ــاً م ــت، حتم ــخص نیس ــد مش ــدم تمدی ــا ع ــد و ی تمدی
پایــان ســال نــه بــه بودجــه می رســیم و نــه بــه برنامــه هفتــم 
توســعه و ایــن مســئله بــرای کشــور در حــد یــک ســم مهلــک 

ــت. ــد اس ب
ــود کــه  ــن ب ــت ای ــا از دول ــح کــرد: توقــع م ــژاد تصری بیگــی ن

مقــداری در زمینــه ارائــه برنامــه هفتــم توســعه و بودجــه زودتر 
دســت بــه کار می شــد و مقــداری در این زمینــه زودتــر تصمیم 
گیــری می کــرد. دولــت اگــر می خواســت برنامــه را تمدیــد کند 
باید تاکنــون مجــوز تمدیــد را می گرفــت و یــا اگر می خواســت 
برنامــه جدیــدی بــه مجلــس دهــد، خــب بایــد تاکنــون ایــن 

برنامــه را ارائــه مــی داد.
ــه  ــرد: البت ــد ک ــس شــورای اســامی تاکی ــده مجل ــن نماین ای
ــم توســعه  ــه هفت ــن برنام ــدم تدوی ــه ع ــت در زمین پاســخ دول
ــر  ــه دی ــی برنام ــت های کل ــد سیاس ــه می گوی ــت ک ــن اس ای
ــب  ــانیم، خ ــه را برس ــن برنام ــتیم ای ــا نتوانس ــد و م ــاغ ش اب
ــا  ــم ام ــد می کنی ــما را تائی ــرف ش ــد و ح ــم باش ــی گوی ــا م م
ــد و از  ــتید بروی ــما می توانس ــم ش ــی گویی ــردان م ــه دولتم ب
ــا االن  ــم ت ــن کار را ه ــرد و ای ــری اذن بگی ــم رهب ــام معظ مق

انجــام نداده ایــد.

مدیر طرح سـاماندهی نـاژوان گفـت: بیش از 
۴۰ هزار نفر از بانـوان و فرزندان آنـان در قالب 
طـرح »مهمـان مامـان« از مراکـز تفریحی و 
گردشـگری ناژوان به صـورت رایـگان بازدید 

کردنـد.
به گـزارش ایمنـا، مهـدی قائلی بـا اشـاره به 
طرح بازدید رایـگان بانوان به همـراه فرزندان 
خود به مناسـبت میـاد حضرت زهـرا )س( از 

مراکـز تفریحـی و گردشـگری نـاژوان اظهار 
کـرد: بیـش از ۴۰ هـزار نفـر از بانـوان شـهر 
اصفهـان در قالـب طـرح »مهمان مامـان« از 
مراکـز تفریحـی نـاژوان بـه صـورت رایگان 

بازدیـد کردند.
وی افـزود: در ایـن طـرح مراکـز گردشـگری 
نـاژوان شـامل بـاغ پرنـدگان، باغ خزنـدگان، 
مـوزه صدف هـا و بـاغ اسـتوایی بـه صـورت 

رایـگان در اختیـار بانـوان، دختـران و فرزندان 
کمتـر از ۱۰ سـال قـرار گرفـت.

مدیـر طـرح سـاماندهی نـاژوان بـا اشـاره به 
تعامل مثبـت و سـازنده بـا بخـش خصوصی 
فعـال در عرصه هـای تفریحی و گردشـگری 
نـاژوان ادامـه داد: طـی هماهنگـی بـه عمل 
آمـده بـا شـرکت طـرف قـرارداد، مجموعـه 
آکواریـوم نـاژوان اصفهـان همزمـان بـا ایـام 
میـاد بـا سـعادت حضـرت زهـرا )س( و روز 
گرامیداشـت مقـام زن در روزهای چهارشـنبه 
بیسـت ویکم دی ماه و شـنبه بیسـت وچهارم 
دی مـاه بـا تخفیـف ۳۰ درصد میزبـان عموم 

شـهروندان اسـت.
وی تصریـح کـرد: بنـا بـر پیشـنهاد مدیریت 
نـاژوان، شـهربازی نـاژوان نیـز در ایـن روزها 
برای دختـران و بانوان طـرح ۵۰ درصد شـارژ 
هدیـه در نظـر گرفته بـود کـه مورد اسـتقبال 

شـهروندان قـرار گرفت.
قائلـی خاطرنشـان کـرد: همچنیـن بـا هدف 
جلوگیـری از اتـاف وقـت شـهروندان و 
سـهولت تـردد گردشـگران، در این ایـام همه 

پارکینگ هـای نـاژوان به صـورت رایـگان در 
اختیـار شـهروندان قـرار گرفـت.

وی خاطرنشـان: همزمان با اسـتقبال پرشـور 
شـهروندان از مراکـز تفریحـی نـاژوان و 
برگـزاری همایـش پیـاده روی خانوادگـی بـا 
همکاری سـازمان بسـیج ورزشـکاران استان 
و دسـتگاه های اجرایـی مختلـف بـر اسـاس 
تعامل و همکاری خوب بین مدیریـت ناژوان، 
فرماندهی انتظامی شهرسـتان و پلیس راهور 

جهت ایجـاد نظـم و امنیـت، برقرار شـد.
مدیـر طـرح سـاماندهی نـاژوان ضمـن 
قدردانـی از همراهی و همکاری دسـتگاه های 
اجرایی مختلـف از جمله فرماندهـی انتظامی 
شهرسـتان، کانتـری ۲۸، پلیـس راهـور، 
سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنـی، اداره 
کل پیشـگیری و رفع تخلفات شهری، هیئت 
پزشکی ورزشـی و سـایر همکاران ارائه دهنده 
خدمات، اظهـار کـرد: امیدواریم بـا تعامل بین 
بخشـی مؤثـر، شـاهد حضـور شـهروندان و 
گردشـگران در عرصـه جـذاب و ویژه نـاژوان 

باشـیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

بودجه بدون پشتوانه دقیق برنامه برای کشور سم است

یادداشـت   پریسـا جمـدی  
نویسـی یکی از رایج تریـن و بهترین 
روش ها برای کنترل اسـترس است. 
یادداشت نویسی روشـی لذت بخش 
و سـاده بـرای کاهـش اضطـراب، 
کاهش پریشـانی و افزایـش آرامش 

اسـت.
بـه روش هـای مختلفـی می توانیـد 
ایـن کار را انجـام دهیـد و هیچگونه 
محدودیتـی وجـود نـدارد. زمانی که 
احسـاس می کنیـد دچـار اسـترس 
شـدید هسـتید می توانیـد شـروع به 
یادداشت نویسـی کنیـد، می توانیـد 
ایـن کار را هرروز، یا حتـی چند بار در 
هفته بسـته به نیـاز روحـی خودتان 
انجام دهید و از روشـی استفاده کنید 
کـه بـا آن بیشـتر احسـاس راحتـی 

می کنیـد.
زمانـی کـه اضطـراب کنترل نشـود 
ممکـن اسـت منجـر بـه اسـترس و 
نشـخوار فکـری شـود؛ با یادداشـت 
نویسـی می توانیـد تـا حـد زیـادی 
استرس و احساسـات اضطرابی خود 
را کاهـش دهیـد. بعـاوه، زمانی که 
یادداشـت می کنیـد می توانیـد بهتر 
بـر روی مشـکل اضطرابتـان تمرکز 
کـرده و آن را بـه حداقـل برسـانید. 
یادداشت نویسـی روشـی عالی برای 
بررسـی و تغییـر افـکار مضطـرب و 
نشـخوارکننده بـه افـکار توانمنـد و 

کنـش محـور می باشـد.

 یادداشت نویسـی بـرای 
به چالش کشـیدن افکار 

مضطرب کننده
بـا یادداشت نوسـی می توانیـد افکار 
منفـی و مضطـرب کننـده خـود را 
روی کاغـذ آورده و آنهـا را به چالش 
بکشـید و بـه فکـر رفـع آنها باشـید. 
در ادامـه شـیوه یادداشت نویسـی 
بـرای کاهـش اضطـراب را آموزش 

خواهیـم داد.

را  نگرانی هایتـان   
بنویسید

با یادداشـت روزانـه ۵ تـا ۱۵ دقیقه 
شـروع کنید. انقـدر یادداشـت کنید 
تـا دیگـر احسـاس کنید کـه هرچه 
در ذهنتـان بـوده را روی کاغـذ 

آورده ایـد.
ــر خــود را بنویســید.  مشــکات اخی
ــترس  ــراب و اس ــه اضط ــد ک بدانی
همیشــه ناشــی از اتفاقــات در 
حــال وقــوع نیســت، گاهــی 
ــی اســت  ــی از اتفاقات ــرس و نگران ت
 کــه قــرار اســت در آینــده رخ 

دهد.
در مورد اتفاقات اخیر بنویسـید و ذکر 
کنید کـه فکـر در مـورد اتفاقاتی که 
ممکن اسـت در آینده رخ دهد باعث 
اضطرابتان شده اسـت. همین درک 
)کـه بـرای اتفاقی کـه هنـوز نیفتاده 
نبایـد نگـران بـود( ممکـن اسـت 
خـودش باعـث کاهـش اسـترس 

شـود.

 نوشـته هایتان را دوبـاره 
بخوانید و فکر کنید

همانطـور کـه نوشـته ها و دالیـل 
اضطرابتـان را مرور می کنیـد، کمی 
فکر کنیـد ببینید آیـا می توانـد همه 
چیـز متفـاوت از آنچـه نوشـته اید 
باشـد؟ آیـا می توانیـد بـرای تغییـر 
شـرایط یـا تغییـر حال تـان کاری 

انجـام دهیـد!؟
ایـن سـؤاالت را از خوتـان بپرسـید: 
واقعًا چقـدر احتمال وقـوع این اتفاق 
وجـود دارد؟ از کجـا مطمئنـی؟ اگـر 
آن چیـزی کـه از آن می ترسـید رخ 
دهـد، آیـا ممکن اسـت احساسـات 
منفـی آن کمتـر از آنچـه کـه فکـر 
می کردیـد باشـد؟ از کجـا معلـوم 
شـاید هـم خنثـی یـا حتـی مثبـت 
باشـد! آیا می تـوان شـرایط را به نفع 
یـک نتیجـه مثبـت تغییـر داد؟ آیـا 
می تـوان تغییـری ایجـاد کـرد کـه 
نتیجـه بهتـری داشـته باشـد؟ بـا به 
چالش کشـیدن افکارتان به تسکین 

احسـاس اضطراب و استرس در خود 
کمـک کنیـد. اینگونـه می توانیـد 
خیلـی راحت تر بـا افکار منفـی راجع 
بـه اتفاقـات احتمالـی کنـار بیایید و 
می توانیـد اینگونـه فکـر کنیـد کـه 
شـاید هـم اتفاقـی کـه از آن تـرس 
داریـد رخ ندهد یـا حتی اگـر رخ دهد 

آنقدرهـا هـم بد نباشـد!

 جور دیگری فکر کنید
سـعی کنیـد بـرای مقابله بـا هر 
ترس و نگرانی که داریـد حداقل یک 
راه حـل )ترجیحـاً بیشـتر( بنویسـید، 
مثـًا سـعی کنیـد جـور دیگـری به 
موضـوع فکـر کنیـد. بـه احتمـاالت 
جدید فکر کنید. تمام این مـوارد را در 
کنـار ترس هایی کـه در حـال حاضر 

در سـرتان داریـد، یادداشـت کنید.

 نقـاط قوتتـان را بـه یاد 
بیاورید

در مـورد بزرگتریـن چالش هایـی 

که پشـت سـر گذاشـته اید و بـر آنها 
پیـروز شـده اید فکـر کنیـد. اینگونه 
می توانید به ایـن فکر کنید که شـما 
همان آدم قوی هسـتید، پس شـاید 
هنوز هـم بتوانید با مشـکات جدید 
مبـارزه کنیـد و از پس شـان بربیایید. 
درس  گذشـته تان  مشـکات  از 
بگیریـد و ببینیـد حـال بـرای مقابله 
با مشـکات جدیـد چـه روش هایی 

را می توانیـد برگزینیـد.
فکـر کـردن در مـورد نقـاط قـوت و 
بهتریـن لحظاتمـان می توانـد بـه 
مـا کمـک کنـد کـه بدانیـم در عین 
سـختی کشـیدن در شـرایط خاص، 
می توانیـم از پس شـان بربیاییـم. 
حتـی در ایـن میـان ممکـن اسـت 
نقاط قوت جدیـدی در خودتـان پیدا 
کنیـد کـه از آنهـا آگاهی نداشـتید.
https://www.verywell-
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مدیرعامل سـازمان میادین و سـاماندهی مشاغل شهری شـهرداری اصفهان 
با تاکید بـر نقش مهم فروشـگاه های کوثـر در تنظیم بـازار و تعدیـل قیمت ها 
گفت: توزیع اقام متنوعـی همچون میوه، گوشـت، مرغ، برنج و سـایر کاالها 
در این فروشـگاه ها باعث تعدیل قیمت و دسترسـی آسـان شـهروندان به این 

کاالها می شـود.
 یکی از تکالیف ویژه فروشـگاه های کوثـر را انجام اقدامات 

الزم در راستای تنظیم
به گزارش ایمنـا، امیرحسـین ماه آورپـور یکی از تکالیـف ویژه فروشـگاه های 

کوثر را انجام اقدامـات الزم در راسـتای تنظیم بازار دانسـت و اظهـار کرد: این 
فروشـگاه ها در راسـتای وظیفه و رسـالت اصلـی تنظیم بـازار با نظـارت دقیق 
خدمت رسـانی می کننـد و کیفیت، نـرخ پاییـن و رضایتمنـدی شـهروندان را 

سـرلوحه خدمت رسـانی خود قـرار داده اند.
 مراسـم اختتامیه جشـنواره »شـب یلـدا« بیسـتم دی ماه 

برگزار می شود
وی با اشاره به اختتامیه جشـنواره »شب یلدا« در فروشـگاه های کوثر، تصریح 
کرد: این جشـنواره همـراه با تخفیفـات و جوایـز ویـژه از نوزدهم آذرماه سـال 

جـاری آغاز شـد و تا دهـم دی مـاه ادامه داشـت که مراسـم اختتامیـه و اهدای 
جوایز روز سه شـنبه، بیسـتم دی مـاه برگزار خواهد شـد.

 قیمت کاالهـا توسـط بازرسـان مسـتقر در بازارهـا رصد 
می شود

مدیرعامل سـازمان میادین و سـاماندهی مشاغل شهری شـهرداری اصفهان 
خاطرنشـان کـرد: قیمـت کاالهـا توسـط بازرسـان مسـتقر در بازارهـا رصـد 
می شـود، همچنین مردم در صورت داشتن شـکایت می توانند از طریق شماره 

۱۳۷ مـوارد را اطاع دهنـد تا در اسـرع وقت به آن رسـیدگی شـود.

نقش فروشگاه های 
کوثر در تنظیم بازار 
و تعدیل قیمت ها

مدیرعامل سازمان میادین و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان تشریح کرد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

سهم مددجویان بهزیستی از رقم 
»مستمری« بودجه ۱۴۰۲؛

فعالً نامعلوم 

نماینده همـدان ادامه داد: به هرحـال حفظ ارزش پول ملی موضوع بسـیار 
مهمی اسـت و درزندگی مردم تاثیرهای مسـتقیم و فراوانی دارد. لذا دولت 
و بانک مرکـزی و نظام بانکی کشـور باید تـاش فشـرده و محکِم مبتنی 

برقواعد علمی داشـته باشد.
درحالی کـه پیش از ایـن نیز علیرضـا زاکانـی شـهردارتهران، دالیل روند 
نزولی ارزش پـول ایران را وجود دشـمنان و توطئه هایشـان عنـوان کرده 
و گفته اسـت »سـقوط ارزش پولی ملی کشـورمان پروژه دشـمن اسـت« 
محمد مفتح نیـز علت کاهش ارزش پـول ملی را به وجود دشـمنان مرتبط 
دانسـت و گفت: ما دشـمن داریـم، آمریـکا بزرگترین دشـمن ماسـت و از 
هیچ اقدامـی برای دشـمنی با مـا کوتاهی نمی کنـد. یکـی از بحث هایش 

هم همین حـوزه اقتصاد اسـت.
سـخنگوی کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلس شـورای اسـامی تاکید 
کـرد: اما دولـت و بانک مرکزی ما باید به درسـتی خط دشـمن را بشناسـد 

و به درسـتی مقابلـه کند.
غامرضـا شـریعتی نماینده مردم شهرسـتان های نـکا، بهشـهر و گلوگاه 
نیز دشـمن را علت ریزش ارزش پول ملی دانسـت و گفت: دشـمن قسـم 
خورده ایـران یعنی آمریکا، در سـال های گذشـته با اجـرای جنگ ترکیبی 
و هـدف قـرار دادن اقتصـاد ایـران به دنبـال ایجـاد آشـوب های گوناگون 

در کشـور بود.
وی اضافـه کـرد: با ایـن حـال اگرچه دشـمن در جنـگ اقتصـادی این بار 
کاهش ارزش پـول ملی را هدف قرار داده اما خوشـبختانه بـا منویات رهبر 
معظم انقاب و تشـکیل سـتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اکنون بسیاری 

از ایـن توطئه ها خنثی شـده اسـت.
شـریعتی اظهـار داشـت: امیدواریـم رئیـس بانـک مرکـزی جدیـد بتواند 

نقشـه های اقتصـادی دشـمنان را نقـش بـرآب کنـد.
عبدالناصـر درخشـان نماینـده مـردم ایرانشـهر هـم در هفته هـای های 
گذشـته طی تذکر شـفاهی گفته اسـت: متأسـفانه گرفتاری ها و رنج های 
مـردم در حـوزه معیشـت رو بـه افزایـش اسـت و بایـد تدبیری بـرای رفع 

مشـکات اقتصـادی مـردم کرد.
وی هشـدار داده اسـت: ارزش پـول ملی کشـور بی سـابقه ترین سـقوط را 
تجربـه می کند و سـقوط ارزش پـول ملی به معنـای کاهش قـدرت خرید 
مردم، کاهش اعتماد به نفس مردم و شـرمندگی بیشـتر پدران و نان آوران 
نزد فرزنـدان و خانواده آنان اسـت. متأسـفانه تدبیـری بـرای جلوگیری از 
پدیده شـوم سـقوط ارزش پول ملی شـاهد نیسـتیم، درحالی که باید برای 

کنترل ایـن وضعیت تدابیر اساسـی اتخاذ شـود. 

 دریا وفایی  »چرا هرروز شاهد سقوط بیشتر ارزش پول 
ملی کشورمان هستیم؟« این پرسش و دغدغه این 
روزهای بسیاری از مردم است که با محمد مهدی مفتح 
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی مطرح کردیم. وی گفت: حفظ قدرت پول ملی 
یکی از مهمترین وظایف دولت و سیستم بانک مرکزی 
است. دربرنامه های مختلف صحبت ها و دستورهای 
رهبری را درباره سیاست های کلی داریم و می بینیم که 
یا صراحتاً بیان کردند یا به عنوان هدفی که باید به آن 

برسیم مطرح کردند.

گزارش خبری 

 پیگیری »سقوط بیشتر ارزش پول ملی«
در گفت و گو با نماینده ها؛

 حفظ قدرت پول ملی از
 مهمترین وظایف دولت

و سیستم بانکی است

الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حالی تقدیم 
مجلس شورای اسامی شد که دولت بودجه 
سازمان بهزیستی را ۱۸ هزار میلیارد تومان 
پیشنهاد داده است. به گزارش ایسنا، سازمان 
بهزیستی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای 
کشور که در راستای حمایت از افراد دارای 
معلولیت و محروم جامعه و همچنین کاهش 
آسیب های اجتماعی و پیشگیری از معلولیتها 
فعالیت می کند، باتوجه به گستردگی فعالیت و 
ماموریت های خود با دریافت بودجه از دولت به 

اقشار تحت پوشش خود کمک می کند.
در این راستا علیرضا انجاسی معاون توسعه 
مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور 
درباره وضعیت بودجه این سازمان در الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ به ایسنا می گوید: پیشنهاد بودجه 
سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ معادل ۸۵ 
هزار میلیارد تومان )به غیر از مستمری( بوده 
است اما این رقم در الیحه بودجه معادل ۱۸ 
هزار میلیارد تومان برای سازمان پیش بینی 

شده است.
وی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت 
به سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷ درصد رشد داشته 
است، گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان معادل 
۱۲۳۰۰ میلیارد تومان جهت خدمات حمایتی 
و ۹۷۰۰ میلیارد تومان جهت مستمری بوده 

است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بودجه 
پیشنهادی دولت برای سازمان بهزیستی در 
سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری کاهش یافته 
است؟ توضیح می دهد: بودجه کاهش نیافته 
امسال رقم مستمری نهادهای حمایتی به 
صورت سرجمع آمده و مشخص کردن سهم 
فعًا امکان پذیر نیست. به عبارتی در مجموع 
می توان علت این تفاوت بودجه نسبت به سال 
جاری را در بخش بودجه مالی اداری سازمان 
دانست و بودجه سازمان در بخش جامعه هدف 
و بدون مستمری در سال ۱۴۰۱ از ۱۲ هزار و 
۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ رسیده و با 

رشد همراه است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
بهزیستی کشور همچنین نزدیک کردن 
کمک هزینه های نگهداری در مراکز با قیمت 
تمام شده و متناسب با نرخ تورم، تحت پوشش 
قرار دادن افراد پشت نوبتی خدمات از جمله 
مستمری و حق پرستاری و مددکاری، تأمین 
وسایل توانبخشی متناسب با نیاز مددجویان، 
تأمین هزینه های وسایل بهداشتی افراد 
دارای معلولیت، کمک به امنیت غذا و تغذیه 
مددجویان، تاش حداکثری جهت پیشبرد 
اهداف تعیین شده در راستای کنترل و کاهش 
آسیب های اجتماعی و پیشگیری از معلولیت ها، 
تاش حداکثری جهت تأمین هزینه های 
جبران خدمت کارکنان در سراسر کشور و 
تأمین خدمات رفاهی بازنشستگان را از جمله 
مهمترین اولویت های سال ۱۴۰۲ سازمان 

عنوان کرد.
در حالی که سازمان بهزیستی به تازگی اعام 
کرده که ۱۳۶ هزار فرد دارای معلولیت شدید و 
خیلی شدید پشت نوبت دریافت حق پرستاری 
و مددکاری در خانواده و دریافت وسایل 
بهداشتی هستند که برای تحت پوشش قرار 
گرفتن و بهره مندی از این خدمات به ۴۰۰۰ 
میلیارد تومان بودجه برای یکسال نیاز دارد. 
قابل ذکر است که اعتبار پیش بینی شده جهت 
سایر خدمات حمایتی سازمان بهزیستی در 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۶ هزار و 
۶۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است؛ البته 
مشخص نیست که باتوجه به تورم، سازمان 
بهزیستی چه تعداد از افراد پشت نوبتی را 

می تواند زیر چتر حمایتی خود ببرد.

برای مقابله با استرس هایتان، بنویسید!
یک پیشنهاد آرامبخش؛

مدیر طرح ناژوان خبر داد:

استقبال ۴۰ هزار نفری بانوان از مراکز تفریحی ناژوان در طرح »مهمان مامان«



چه طور شـد کـه وارد فعالیـت در حوزه 
کودک شدید؟

سـال ۸۸ در رشـته سـخت افزار کامپیوتر از دانشـگاه 
فـارغ التحصیـل شـدم و یـک آموزشـگاه رباتیـک 
تأسـیس کـردم. آن زمـان نمی دانسـتم چـه گـروه 
سـنی بیشـتر عالقه منـد بـه حـوزه رباتیـک اسـت 
و بـه همیـن خاطـر از ۶ سـاله تـا جـوان ۲۰ سـاله به 
آموزشـگاه می آمدنـد، امـا متوجـه شـدم بچه هـا 
در سـن نوجوانـی بـه شـدت عالقه منـد رباتیـک و 
دنبـال بازی هـا و ابزارهـای هیجانی هسـتند. اطراف 
آموزشـگاه چند مدرسـه بـود که بـا تعطیلـی مدارس 
بچه ها به آموزشـگاه می آمدنـد و تا عصـر می ماندند، 
طـوری شـده بـود کـه مادرهـا تمـاس می گرفتنـد و 
می گفتند بچه مـا آنجاسـت!؟ از آن زمـان تمرکزم را 
بر این گـروه سـنی گذاشـتم و اولیـن پکیـج رباتیک 
با قطعـات و بردهـای الکترونیک برای بچه هـا تولید 
کـردم. با ورود بـه حوزه تولیـد متوجه شـدم برندهای 
اصلی بیشـتر متوجه بعد تجاری هسـتند تا آموزشـی، 
درحالی که من شـدت عالقـه بچه ها را بـه یادگیری 
و آمـوزش می دیـدم و بـا خـودم می گفتـم چـرا بایـد 
آموزش هـا و ابزارهایی فقـط تجاری باشـد؟ از همان 
وقـت تحقیقات گسـترده ای در حوزه کودکان شـروع 
کردم تا به تولیـد ابزارها و اسـباب بازی هـای اصولی 

بـرای آمـوزش کـودکان کمـک کند.

ایـن تحقیقات بیشـتر در چـه زمینه ای 
بود؟

تحقیقات بـا تمرکز بـر هوش هـای چندگانـه گاردنر 
شـروع شـد و بـر اسـاس آن آموزش هـا و ابزارهایـی 
بـرای تقویـت هـوش هیجانـی، منطقـی و اقتصادی 
بـه کـودکان و والدیـن آنها طراحـی کردم. سـال ۹۷ 
در اسـتارت آپ ملی اسـباب بـازی رتبه اول کشـور را 
با طراحی اسـباب بـازی هندونـه به دسـت آوردم که 
با ایـده برد-بـرد در بازی کـودکان طراحی شـده بود. 
عالوه بـر طراحی ابـزار و اسـباب بازی بـرای تقویت 
هوش کـودکان، تـالش کـردم بازی هایی هـم برای 
آنهـا طراحی کنم کـه احتیاج بـه ابزار خاصی نداشـته 
باشـد امـا سـرگرم کننـده و آموزنـده باشـد. نزدیـک 
بـه ۵۰ بـازی بـرای تقویـت هـوش ریاضـی منطقی 
طراحی کـردم و در قالب سـمینارهایی در کل کشـور 
بـه مربیـان کـودک آمـوزش دادم تـا بـا ابـزار بـازی 
بتواننـد بـه کـودکان کمـک کننـد هـوش منطقـی 
ریاضـی خـود را تقویـت کننـد. از ایـن زمـان دیگـر 
تمـام اسـباب بازی هـای کـه طراحـی کـردم بـرای 
گروه سـنی ۳ تا ۱۲ سـال بـود کـه در اوج یادگیری و 

پـرورش ابعـاد مختلـف هوش هسـتند.

ویژگـی اصلـی بازی هـا و اسـباب 
می کنیـد  طراحـی  کـه  بازی هایـی 

چیست؟
 از سال ۹۸ متوجه شـدم در کنار تمام اسـباب بازی ها 
و بازی هایـی کـه طراحـی می کنـم، همیشـه یـک 
داسـتان هـم دارم و این داسـتان روایت کننـد مفهوم 

اسـباب بازی و بازی اسـت.

ایـن داسـتان ها بـا چـه هدفی نوشـته 
می شوند؟

بـرای تکمیـل بـازی یـک کاراکتر خلـق و بـرای آن 
داسـتان سـرایی می کنـم. امـا ویژگـی مهـم ایـن 
داسـتان بایـد نـگاه بـه آینـده باشـد، بـرای همین به 
نویسـنده ها می گویـم داسـتان کودکـی خـودت را 
ننویـس، حتی داسـتان کودک امـروز را هـم ننویس، 
داسـتان کودکی بـرای آینـده را بنویـس و تصور کن 
یـک کـودک ۵ سـال آینـده چـه نیازهایـی دارد کـه 

می توانـد ۱۰ سـال آینده بـه او کمـک کنـد، در واقع 
داسـتان ها بـه او کمـک می کنـد فهـم بهتـری از 

جهـان داشـته باشـد.

چرا داستان ها اینقدر اهمیت دارند؟
چـون داسـتان ها روایـت کننـده دانـش و 
تجربه ای هسـتند که از قبل بوده و زیسـته نشـده اند، 
بـرای همیـن می تواننـد بـه مـا کمـک کننـد. اجازه 
بدهید یـک داسـتان واقعـی برایتـان بگویـم. من به 
کـوه و کوهنـوردی خیلـی عالقـه دارم و وقتـی بـه 
چالش هـای عمیـق می رسـم بـه کـوه مـی روم. یک 
صبـح جمعـه تصمیـم گرفتـم تنهایـی بـه قلـه کوه 
صفـه بـروم و مسـیر سـخت را هـم انتخـاب کـردم. 
در ایـن مسـیر سـخت بارهـا بـه خـودم می گفتـم 
بـس اسـت دیگـر برگـردم، امـا وقتـی بـه جلـو نگاه 
می کـردم می دیـدم مسـیر زیـادی نمانـده، چنـد 
نفـری هـم به قلـه رسـیده اند، پشـت سـرم هـم چند 
نفـری دارنـد می آینـد، پـس بایـد ادامـه بدهـم و به 
قلـه برسـم. درسـت در ایـن شـرایط اسـت کـه آدم 
توانمنـدی و تجربـه عبـور از سـختی ها را در خودش 
پـرورش می دهـد و قوی تـر می شـود، و این داسـتان 
یک ذخیره انگیزشـی می شـود کـه همیشـه در ذهن 
می مانـد تـا در چالش هـا و سـختی های پیـش رو 
بـه خـودت تلنگـر بزنی کـه مـن بـا همه سـختی ها 
به قلـه صعـود کـردم، پـس از ایـن چالش و سـختی 
هـم می توانـم عبـور کنـم... داسـتان های دیگـران 
هـم بـا آدم همیـن کار را می کنـد، وقتـی می بینیـم 
شـخصیت داسـتان از پس مشـکالت برآمده و موفق 
شـده، الگـوی می گیریـم و قوی تـر بـه مسـیر ادامه 

هیـم. می د

پـس از داسـتان های دیگـران هـم 
استفاده می کنید؟

بلـه، بـه نظـرم آدم می توانـد بـا تجربیـات خـودش 
داسـتان خلق کند و یا از تجربیات زیسـته دیگران در 

قالـب داسـتان اسـتفاده کند.

قـرار گرفتـن بـازی و داسـتان در کنار 
هم چه تاثیری روی کودکان دارد؟

وقتـی داسـتان را بـا بـازی یـا اسـباب بـازی تلفیـق 
می کنیـم کـودک یـک روایتـی دارد کـه می توانـد 
ادامـه دار باشـد و تجربیـات داسـتان خـودش را هـم 
بـه آن اضافـه کنـد. مثـاًل عروسـک چلـه زری کـه 
طراحی کردم، وقتی چالشـی پیش رو دارد دوسـتان و 
اطرافیانـش را جمع می کند و بـا اتحاد و هم بسـتگی 
معضل را حـل می کند. اصـواًل یک کـودک از دنیای 
خـودش نمی تواند فراتـر برود، امـا وقتی این اسـباب 
بـازی را با داسـتانی بـا مضمون اتحـاد و اسـتقامت و 
اعتمـاد به نفـس می گیرد، تجربـه ای فراتـر از محیط 
اطرافـش بدسـت مـی آورد. در واقـع ایـده مـن ایـن 
اسـت که هر اسـباب بـازی یـک شـخصیت و روایت 
کننـده داسـتان باشـد تـا اثربخشـی بهتـری بـرای 

کودک داشـته باشـد.

ایـده هـر اسـباب بـازی یک داسـتان 
چطور به ذهن شما رسید؟

اتفاقًا یـک بار از خودم پرسـیدم چـرا کنار هر اسـباب 
بـازی، یـک داسـتان دارم؟ وقتـی گذشـته را مـرور 
کردم یـادم افتـاد در ۳-۴ سـالگی یک اسـباب بازی 
داشـتم کـه همدم مـن بـود؛ یـک درپوش روشـویی 
کـه یـک طنـاب بـه آن وصـل کـرده بـودم و دنبال 
خـودم می کشـاندم و صـدا مـی داد ... ایـن اسـباب 
بازی در واقـع چیزی نبـود اما مهـم داسـتانی بود که 
همراهـش بـود. در تمـام دوران کودکی همه اسـباب 

بازی هایـم را خـودم می سـاختم و بـرای هـر کـدام 
داسـتان های زیادی می گفتـم و از همـان زمان بازی 
بـا ابزارهـای متفـاوت و داسـتان سـرایی بـرای آنها 
شـروع شـد تـا وقتـی آن را تبدیل بـه یک مهـارت و 
شـغل کردم. بـرای همیـن معتقـدم کودکان بـازی و 
اسـباب بازی در آینده کودک بسـیار تاثیرگذار اسـت.

بچه هـا هـم از داسـتان های اسـباب 
بازی ها خوششان می آید؟

بیشـتر بچه هـا داسـتان را دوسـت دارنـد، همانطـور 
که بزرگترهـا دوسـت دارند. مـا یک بخـش آموزش 
و داسـتان نویسـی بـرای کـودکان داریـم و دوره 
داسـتان های عجیب و غریـب را طراحی کـرده ام که 
بـه بچه ها کمـک می کنـد تمـام صحبت هـای طول 
روز را تبدیـل بـه یک داسـتان کننـد و داسـتان های 
خودشـان را بنویسـند. این کار فـوق العـاده تأثیر دارد 
و بچه ای کـه با اسـباب بـازی بـازی می کنـد عالوه 
بـر تخیل خـودش، داسـتان را هـم تعریـف می کند و 

برایـش جذابیـت بیشـتری پیـدا می کند.

در  بازی هـا  اسـباب  داسـتان های 
دسترس همه بچه ها هست؟

سـال ۹۸ ایده سـینما کتاب کـودک را طراحـی کردم 
تـا همـه اسـباب بازی ها همـراه بـا داسـتان باشـند، 
اما شـروع اجرای ایـن ایده بـا تـورم و افزایـش قابل 
توجه نـرخ دالر همزمان شـد. تـا قبل از آن براسـاس 
عالقه منـدی کـه داشـتم، تـالش می کـردم هـوش 
و اسـتعداد کـودکان را بـا طراحـی بـازی و اسـباب 
بازی هـای متفـاوت پـرورش دهـم، امـا از سـال ۹۸ 
کـه قصـد داشـتم گام بزرگـی بـردارم دچـار موانـع 
جـدی اقتصـادی شـدیم. بـرای همیـن گفتـم حـاال 
که نمی توانـم ابـزار را تولید کنـم صرفًا وارد داسـتان 
و بـازی می شـوم، امـا بـاز هـم بـه خاطـر شـرایط 
اقتصـادی امکان چاپ کتاب داسـتان وجود نداشـت، 
بـرای همیـن تصمیـم گرفتـم داسـتان کـودک را در 
قالب اپلیکیشـن بـه خانواده هـا ارائه کنم، امـا اجرای 
این ایـده هم بـه اختـالل اینترنت گـره خـود و با این 
وضعیت از اپلیکیشـن هم صـرف نظر و فعـاًل فقط به 

سـایت بسـنده کرده ام!

در ادامه مسیر چه خواهید کرد؟
نمی دانم سـال آینـده چه اتفاقـی می افتـد! تمام  

اسـتارت آپ هـا وقتـی بـا چنیـن معضالتـی روبـرو 
می شـوند بایـد اینقـدر راهـکار ببیننـد تـا باالخـره با 
یکـی از ایـن راهکارهـا بتواننـد کسـب و کارشـان را 
حفظ کنند. بخـش زیبـای کار مـا روند ایـده پردازی 

و تولید اسـت، اما شـاید چهـره نشـناخته و زننـده آن 
بخش تجاری اسـت که بـا اتفاقاتی روبرو می شـویم 
کـه از دسـت مـا خـارج اسـت و صرفـًا بایـد بتوانیـم 
انتخـاب کنیـم و تـا در ایـن فضـای متالطـم غـرق 
نشـویم و کسـب و کار را زنـده نگـه داریـم. یکـی از 
معضالتـی کـه پیـش روی همـه کسـب و کارهـای 
کوچـک اسـت و بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کنند 
همین مشـکالت پیش بینی نشـده اسـت کـه باعث 
می شـود هر بار هزینـه و نیـرو را کـم کنند تـا بتوانند

 از مشکالت گذر کنند.

به عنـوان یـک کارآفریـن چقـدر بـه 
عبور از این مشکالت امیدوارید؟

چنـد وقتی اسـت این سـؤال ذهنـم را مشـغول کرده 
کـه تا چـه زمانـی می توانم بـا این رونـد ادامـه دهم؟ 
و سـؤال دیگـر این اسـت کـه آیـا الزم اسـت در این 
شـرایط بمانـم و کسـب و کارم را ادامـه دهـم؟ ما در 
ایـن شـرایط اقتصـادی بـرای اینکـه بتوانیـم از پس 
هزینه ها بربیایم ناچاریم درآمد دالری داشـته باشیم، 
چـون نه آنقـدر بزرگیم کـه صادرات داشـته باشـیم و 
نـه آنقـدر شـناخته شـده ایم کـه بـا درآمـد ریالـی در 
ایـران از پـس هزینه هـا بربیایـم، پـس برای کسـب 
و کارهـای کوچـک تنهـا راه ایـن اسـت کـه درآمـد 

دالری داشـته باشـند.
این هـا واقعیـت تلخـی اسـت کـه بایـد قبـول کنیم 
چـون شـرایط اقتصـادی کنونـی تأمیـن کننـده نیاز 
کارآفرینان نیسـت. هر ایده ای کـه در فضای معمول 
می توانسـتیم اجرا کنیـم امـروز بی فایده اسـت و باید 

کار متفاوتـی انجـام دهیم.
در ایـن شـرایط برخـی اسـتارت آپ هـا و کسـب و 
کارهای کوچـک محلشـان در ایـران و بازارشـان در 
خارج از کشـور شـده و برخی محل و بـازار را در خارج 
از کشـور گسـترش داده انـد. به هر حـال بـرای ادامه 
این رونـد ناچاریم تغییـر رویـه دهیم، چـه در محل و 
چه بازار فعالیـت و این تنها راهی اسـت کـه می تواند 
به اسـتارت آپ ها و کسـب و کارهای کوچکی کمک 
کند که بـا عالقه شـروع کـرده و تحت تأثیر شـرایط 
اقتصـادی بـه اینجـا رسـیده اند، در غیراینصـورت به 
مرور و شـاید ظرف چنـد ماه آینـده از بیـن می روند و 
یا اینقدر کوچک می شـوند کـه مجبورنـد در حد یک 
نقطـه عمـل کند. درسـت اسـت کـه یـک کارآفرین 
پذیرفتـه چالش هـای زیـادی پیـش رو دارد و بایـد با 
همه چالش هـا و سـختی ها دسـت و پنجه نـرم کند، 
امـا امـروز همـه چالش هـا بـه یـک چالش جـدی و 
اصلی یعنی شـرایط نـا امن اقتصـادی تبدیل شـده و 
راه دیگـری پیـش روی اسـتارت آپ ها نمانده اسـت.

به عنـوان یـک کارآفریـن زن چقـدر 
این موانع را جدی می بینید؟

بـرای یـک کارآفریـن زن در جامعـه مـا کـم 
کاری هـای زیـادی شـده اسـت. زمانـی کـه 
می خواسـتم کارآفریـن شـوم هیـچ ذهنیتـی از 
کارآفرین بـودن نداشـتم، درحالی که امـروز معتقدم 
جامعـه بـرای خلـق یـک کارآفریـن بایـد بـه حدی 
روحیه اعتمـاد بـه نفـس و خودسـاختگی را در افراد 
پرورش دهـد تـا بتوانـد در مواجهـه بـا چالش ها جا 
نزند و کاری کـه از ابتدا شـروع کرده را به سـرانجام 
برسـاند، در واقع کارآفرینی برگرفته از یک یکسـری 
ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد اسـت کـه باعـث 
می شـود ایـن مسـیر هرچنـد پرتالطـم را ادامـه 
دهنـد. حاال سـؤال این اسـت کـه جامعه مـن چقدر 
کمک کرده کـه یـک زن بتواند چنیـن ویژگی هایی 
داشـته باشـد؟ آیـا فکـر کـرده یـک زن می توانـد 
روزی کارافریـن باشـد؟ اصـاًل در ایـن زمینـه چقدر 
الگوسـازی کرده اسـت؟ ما ضعـف فرهنگـی جدی 
داریم کـه زندگی زنـان کارآفرین را بازگـو نکرده ایم 
و ایـن دقیقـًا نقطـه ضعفی اسـت کـه داریـم، حتی 
وقتی سـال ها قبل احسـاس کردیـم بایـد در جامعه 
کارآفریـن پـرورش دهیـم، ظرفیتـی بـرای بانـوان 
درنظـر گرفته نشـد. در جامعه مـا کارآفرینـی مردان 
پذیرفته شـده و به عنوان یک شـغل دیده می شـود، 
اما آیـا برای زنـان هـم چنین چیـزی پذیرفته شـده 
اسـت؟ یـک زن بایـد از چیزهای زیـادی بگـذرد؛ از 
روحیه لطیـف زنانـه، ازدواج بـه موقع، فرزنـدآوری، 
تربیـت فرزنـد و ... بایـد بگـذرد تـا موفق باشـد، اما 
آیا ظرفیـت پذیرش ایـن مسـاله را در جامعـه ایجاد 

کرده ایـم؟

بیـان چالش هـای پیـش روی زنـان 
کارآفرین چقدر الزم است؟

متاسـفانه ایـن چالش هـا عمومـًا از سـوی زنـان 
کارآفریـن بایکـوت می مانـد و حتـی کسـی خبـر 
نـدارد زنان هـم پـای مـردان در ایـن مسـیر پیش 
می رونـد و رشـد می کننـد، درحالـی کـه یـک زن 
کارآفرین دو برابر مـرد کارآفرین باید با مشـکالت 
دسـت و پنجه نـرم کند. بـه همیـن خاطـر معتقدم 
بایـد شـخصیت یـک زن کارآفریـن را بـه صورت 
واقع بینانـه تشـریح کنیـم و بعـد از آن، ظرفیـت 
پذیـرش زنـان کارآفریـن را در جامعـه بـاال ببریم. 
اگر قرار اسـت جامعه ای را قـوی کنیم بایـد زنان و 
مـردان را هم پـای هم قـوی کنیـم تـا در آینده ای 
نـه چنـدان دور جامعـه را به سـمت موفقیـت پیش 

ببریـم.
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دبیر ستاد آزمون استان اصفهان 
گفت: در آزمون سراسری نوبت 
اول در استان اصفهان، حدود ۱۵ 
هزار نفر از گروه علوم انسانی، ۲۵ 
هزار نفر از گروه علوم تجربی، ۹ 
هزار نفر از گروه علوم ریاضی، ۴ 
هزار نفر از گروه زبان و ۳ هزار نفر 

از گروه هنر به رقابت می پردازند.
رضاعلی نوروزی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: به دلیل سرما 
و برودت آب و هوای امسال، ما 
تمام حوزه های امتحانی را برای 
برگزاری کنکور سراسری در استان 
اصفهان بررسی و نیز تمام ساز و 
کارهای حمایتی ممکن را اعمال 
کرده ایم تا کنکور سراسری به 
خوبی در استان اصفهان برگزار 

شود.
وی با اشاره بر پیشگیری از ارتکاب 
در  سراسری  آزمون  در  تقلب 
روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه، خاطر 
نشان کرد: تمام تمهیدات الزم به 
منظور پیشگیری از ارتکاب تقلب 
انجام شده است و به تمام شرکت 
استان  در حوزه های  کنندگان 
اصفهان این اطمینان را می دهیم 
که ان شاءاهلل آزمونی سالم، ایمن 

و با آرامش برگزار شود.
معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان 
در رابطه با تعداد داوطلبان کنکور 
سراسری در استان اصفهان، اظهار 
کرد: تعداد داوطلبان استان اصفهان 
در نوبت اول آزمون سراسری ۵۵ 
هزار و ۹۴۸ نفر است که به نسبت 
به تعداد شرکت کنندگان سال 
گذشته که ۴۰ درصد کاهش داشته 
است، زیرا دانش آموزانی که در 
حال گذراندن سال تحصیلی در 
مقطع دوازدهم دبیرستان هستند 

در این نوبت ثبت نام نکرده اند.
وی افزود: در آزمون سراسری 
نوبت اول، حدود ۱۵ هزار نفر از 
گروه علوم انسانی، ۲۵ هزار نفر 
از گروه علوم تجربی، ۹ هزار نفر 
از گروه علوم ریاضی، ۴ هزار نفر 
از گروه زبان و ۳ هزار نفر از گروه 
هنر در استان اصفهان به رقابت 
می پردازند. در استان اصفهان 
بیشترین تعداد داوطلب در گروه 
علوم تجربی با ۲۵ هزار نفر شرکت 
کننده است که نزدیک به نیمی از 

داوطلبان را تشکیل می دهد.
دبیر ستاد آزمون استان اصفهان 
همچنین تصریح کرد: ۲۴ هزار 
نفر از داوطلبان نوبت اول آزمون 
سراسری در استان از شهرستان 
اصفهان هستند و این آزمون در 
۲۷ شهر استان اصفهان برگزار 

می شود.
بر اساس اصالحیه ساماندهی 
دانشجو،  پذیرش  و  سنجش 
کنکور ۱۴۰۲ در دو نوبت در سال 
برگزار می شود. نوبت اول آزمون 
سراسری سال ۱۴۰۲ روزهای 
پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ دی ماه 
روز  می شود.  برگزار   ۱۴۰۱
پنجشنبه ۲۹ دی ماه، صبح آزمون 
گروه علوم تجربی و بعدازظهر، 
گروه زبان های خارجی و صبح 
روز جمعه ۳۰ دی ماه آزمون گروه 
علوم انسانی و گروه علوم ریاضی 
و در بعدازظهر آن روز آزمون گروه 
هنر برگزار خواهد شد. حدود ۹۷۹ 
هزار داوطلب برای شرکت در نوبت 
اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ 

در کشور ثبت نام کردند.
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زینب زمانی نیا، مدیر موسسـه سـرگرمی سـازان که از سـال ۸۹ تاکنون در حوزه کودک 
فعالیـت می کنـد و در طـول ایـن سـال ها اسـباب بـازی و بازی هـای مختلفی همـراه با 
داسـتان برای کـودکان طراحی کـرده، معتقد اسـت »داسـتان ها روایت کننـده دانش و 
تجربه ای هسـتند که از قبـل بوده و زیسـته شـده اند، برای همیـن می تواننـد در زندگی 
به ما کمک کننـد.« ایسـنا گفت وگویی با ایـن بانوی کارآفریـن اصفهانی در مرکز رشـد 

دانشـگاه اصفهان داشـته که در ادامـه می خوانید.
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