
I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت 5000 تومان چهار شنبه| 25 خرداد 1٤01| 15  ژوئن  2022 |  15 ذوالقعده 1٤٤٣ | سال سوم| شماره 1078|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

6

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان مطرح کرد:

تأمین انرژی پاک در افق پنج ساله شهر

Top 7 Impacts of Social Media: Advantages 
and Disadvantages
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نمایشگاه خودرو اصفهان برگزار خواهد شد:

شرکت نمایشگاه های اصفهان؛ شهرماشین ها
8

 
 در نظام سرمایه داری معاصر، شهر به عنوان مکان 
مناسب و شهرنشینی به عنوان شیوه مطلوب زیست 
در آن به شمار می آید. متأسفانه رسوخ و نفوذ فرهنگ 
سرمایه داری در جهان سوم، ازجمله ایران، موجب 
تمرکز شهری ناهمگون ورشد شتابان جمعیت شهری 
در اثر مهاجرت گسترده روستا شهری است. روندی 
که در حقیقت موجب انتقال جمعیت عمدتًا فقیر به 
شهرها می شود.استفاده روزافزون ازفنآوری اطالعات 
و تکنولوژی درهمه زمینه های اقتصادی و اجتماعی 
و رخنه آن به زندگی شهروندان باعث شده است، 
شهرهاوفضاهای شهری با ساختاری متفاوت روبرو 
شوند و مدیوم های زندگی شهری دستخوش تغییرات 
اساسی شود. رشد شهرنشینی، توجه به پیامدهای 
مدرنیته در زندگی شهری را همراه داشته است.

شهرها امروزه با مسائل زیست محیطی بسیاری 
ازجمله، وجود کاربری ها و فعالیت های ناسازگار و 
مزاحم درسته شهر، توسعه بیش ازحد صنایع، نبود 
سیستم دفع فاضالب شهری، وجود مرکز عظیم دفن 
زباله ها در حومه های شهر و ... دست به گریبان هستند. 
در چنین فضایی توجه به مؤلفه های محیط زیست 
شهر و توسعه پایدار هوشمند یکی از مهم ترین اولویت 
برنامه ریزان و سیاست گذاران است که ضروری 
به نظر می رسد. لذا این پرسش پیش می آید که آیا 
شهرهای هوشمند قادرند در محیط زیست شهر از 
ویژگی پایداری برخوردار باشند هدف اصلی این 
پژوهش تبیین شاخص های توسعه پایدار شهری 
در شهرهای هوشمند و تحلیل محیط زیست شهرها 
هست. در این تحقیق ابتدا پس از معرفی توسعه پایدار 

شهری و ابعاد آن و تعریف شهر الکترونیکی به اهداف 
و ویژگی های شهر الکترونیک می پردازیم و پس از 
ذکر ویژگی های مربوط به آن به ابعاد و اهداف توسعه 
پایداردرشهرالکترونیک اشاره می کنیم. راهکارهای 
دستیابی به شهر هوشمند در چهارچوب توسعه پایدار 
ازمباحث بعدی مورد استفاده دراین پژوهش هست و 
نهایتاً محیط زیست شهری درشهرهوشمند مبحث 
پایانی این تحقیق هست.در انتها از یافته های این 
پژوهش می توان دریافت که به موازات تغییروتحول 
درشیون اجتماعی واقتصادی وسیاسی زندگی بشرقرن 
حاضرومطرح شدن نیازهای جدیدیک تشکیالت 
منسجم،وگسترش محیط زیست شهرچگونه امکان 
دستیابی به چهارچوبهای پایداری در راستای داشتن 

شهری هوشمند عملیاتی و کاربردی می گردد.

حوریه محزونیه
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

محیط زیست شهر و توسعه پایدار در شهرهای هوشمند
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عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس؛

مخالفت عده ای اندک به دلیل
تعارض منافع است

روس ها در پی تشکیل »گروه هشت کشوربزرگ« با مشارکت ایران پیشنهاد دادند:

هشت جدید
علیه هفت قدیم!

چند درمان خانگی برای از بین بردن یک عارضه پس از گریه!

8 درمان
پف چشم را بشناسید

٣
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قائم مقام مدیر حوزه های علمیه کشور:

گردشگری عامل ایجاد نشاط و دور کردن 
غم و غصه از انسان هاست

چهره روز

 استاد دانشگاه تهران
در همایش »مسیر صنایع پیشرو« اصفهان:

ایران نیازمند نخبگان با قدرت 
حل مسائل کشور است

6

عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: 
حل مسائل و مشکالت کشور ایران به جای شبه متخصص 
تئوریسن نیازمند کسانی است که قدرت حل مساله دارند و به 

عنوان نخبه با فکر خود بتوانند راه حلی...

صفهان
منبع: اخبار ا

 آگهى  مزایده (نوبت اول)
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان در نظر دارد برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آیین نامه اجرایى آن نسبت به واگذارى به اجاره تعداد 13 قطعه 

زمین از رقبات موقوفات متصرفى شهرستان به شرح ذیل اقدام نماید.
1- یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 3750 مترمربع از موقوفه بنان الشریعه واقع در ورنامخواست صحراى سرلت با حداقل اجاره بهاء سالیانه 450 کیلوگرم برنج 

مرغوب لنجان
2- یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 3400 مترمربع از موقوفه حاج محمدرضا ریزى واقع در زرین شهر صحراى توردانى با حداقل اجاره بهاء سالیانه 408 کیلوگرم 

برنج مرغوب لنجان
3- یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 2800 مترمربع از موقوفه حاج محمدرضا ریزى واقع در زرین شهر صحراى لورك با حداقل اجاره بها سالیانه 376 کیلوگرم برنج 

مرغوب لنجان
4- یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 2750 مترمربع از موقوفه حاج محمدرضا ریزى واقع در زرین شهر صحراى توردونى با حداقل اجاره بها سالیانه 330 کیلوگرم 

برنج مرغوب لنجان
5- یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 3121 مترمربع از موقوفه مالمحمد کاظم ولد آخوند مالعلى واقع در زرین شهر صحراى لورك با حداقل اجاره بها سالیانه 422 

کیلوگرم برنج مرغوب لنجان
6- یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 1211 مترمربع از موقوفه مالمحمد کاظم ولد آخوند مالعلى واقع در زرین شهر صحراى باباال با حداقل اجاره بها سالیانه 168 

کیلوگرم برنج مرغوب لنجان
7- یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 2600 مترمربع از موقوفه حاج محمدعلى سلیمیان واقع در زرین شهر صحراى جعفرآباد با حداقل اجاره بها سالیانه 370 کیلوگرم 

برنج مرغوب لنجان
8- یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 1070 مترمربع از موقوفه حاج اسدا... طغیانى واقع در زرین شهر صحراى قوروق اسماعیل تقى با حداقل اجاره بها سالیانه 128/5 

کیلوگرم برنج مرغوب لنجان
9- یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 1175 مترمربع از موقوفه حاج رحیم خان ریزى واقع در زرین شهر صحراى ماریان با حداقل اجاره بها سالیانه 195 کیلوگرم برنج 

مرغوب لنجان
10- یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 2400 مترمربع از موقوفه حاج رحیم خان ریزى واقع در زرین شهر مزرعه سرورآباد با حداقل اجاره بها سالیانه 144 کیلوگرم 

برنج مرغوب لنجان
11- یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 1189 مترمربع از موقوفه رکن الملک واقع در زرین شهر صحراى جنب مسجد صباحى با حداقل اجاره بها سالیانه 170 کیلوگرم 

برنج مرغوب لنجان
12- یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 1158/8 مترمربع از موقوفه رکن الملک واقع در زرین شهر صحراى  نو احداث با حداقل اجاره بها سالیانه 160 کیلوگرم برنج 

مرغوب لنجان
13- یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 1374 مترمربع از موقوفه حاج رضا قلى ریزى واقع در زرین شهر صحراى مارچى با حداقل اجاره بها سالیانه 222 کیلوگرم 

برنج مرغوب لنجان
* متقاضیان مى بایست درخواست کتبى خود را به طور کامل و واضح به حروف و عدد بدون خط خوردگى به همراه اصل فیش واریزى معادل مبلغ ده درصد مبلغ اجاره 
بهاى سالیانه به صورت پاکت دربسته همراه با قید آدرس دقیق و شماره تماس ثابت و همراه تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخه 1401/3/29 به دبیرخانه این اداره 
واقع در زرین شهر بلوار سعدى تحویل و رسید ثبت شده اتوماسیونى دریافت نمایند. متقاضیان مى توانند جهت دریافت فیش واریزى سپرده در روزهاى ادارى به واحد 
امور مالى این اداره مراجعه و نسبت به واریز سپرده اقدام نمایند. کمیسیون مزایده ساعت 9/30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/3/30 تشکیل و به پیشنهادات واصله 

رسیدگى خواهد نمود هزینه انتشار آگهى مزایده و کارشناسى به عهده برنده مزایده خواهد بود.
* متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند همه روزه در ساعات ادارى با شماره تلفن 03152238909 تماس حاصل نمایند. 

حسین صفوى - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان شناسه: 1335676
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سـتاد امربه معروف و نهی ازمنکر اسـتان اصفهان 
گفت: بسـیاری از ضعف ها به مدیران باز می گردد 
و مدیـر بایـد توانایـی حـل این مشـکل را داشـته 
باشـد، البته برخی از مسـئوالن ما هیچ دغدغه ای 

ندارند.
به گـزارش خبرنـگار مهـر، حجت االسـام احمد 
عبداللهی نـژاد در نشسـت خبـری سـتاد امـر بـه 
معـروف و نهـی از منکـر اسـتان اصفهـان، اظهار 
داشـت: سـتاد امـر بـه معـروف دارای ۱۸ عضـو 
بوده که ریاسـت آن را امـام جمعه بر عهـده دارد و 
مدیران مختلف دولتی و حاکمیتی در آن عضویت 
دارند. عمده وظایف این دسـتگاه سیاست گذاری 
اسـت و مصوبات این شـورا الزم االجرا بوده اسـت.

دبیر سـتاد امر به معـروف و نهـی از منکر اسـتان 
اصفهـان ادامـه داد: از سـال ۱۳۹۴ تاش شـد در 
سـتاد اصفهان، امر به معروف و نهی از منکر از یک 
موضـوع خـاص در زمان خـاص به تمـام منکرات 
جامعـه تسـری یابـد. در مناطـق، شهرسـتان ها 
و اصنـاف و اتحادیه هـای مختلـف نیـز سـتاد امر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر وجـود دارد کـه ایـن 
موضوعات به صورت شـبکه ای در سـطح اسـتان 
دنبال می شـود. در چند سـال گذشـته مشکات 
قضائی بـرای عامـران به معـروف وجود نداشـته و 

سـعی شـده تا از ایـن آمـران حمایت شـود.
عبداللهی نژاد درباره اینکه گفته می شود ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر به جرائم اقتصادی 
ورود نمی کند، توضیح داد: اختاس رفتار علنی 
نبوده و بعد از یک پروسه قضائی اعام می شود. 
مسائل اقتصادی برخی انسان ها را به کارهای دیگر 

می کشاند که پیگیری این مسائل در دستور کار 
قرار دارد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان 
با اشاره به مسئله آب در استان گفت: در مساله آب 
استان اصفهان افراد مختلفی از امام جمعه تا استاندار 
زحمت می کشند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
در چهارچوب وظایف خود علیه مجریان پروژه 
بن-بروجن اعام جرم کرده است. بر اساس ظرفیت 
قانونی خودمان این منکر را اعام کردیم و به نتیجه 

نهایی آن امید داریم.
وی افزود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر در 
حوزه های محیط زیستی ورود جدی داشته و 
مکاتبات مستقیم با شخص مقام معظم رهبری 
داشته است. در حوزه مازوت سوزی نامه ای به 
دفتر مقام معظم رهبری ارسال و پاسخ مناسب نیز 

دریافت شد.
عبداللهی نـژاد تاکیـد کـرد: در مسـئله آب چنـد 
کار جـدی بایـد رخ داد، ابتدا نیـاز به یـک ادبیات 
مشـترک بیـن مسـئوالن و چهره هـای اسـتانی 
است. از طرفی سهم رسـانه های غیررسمی را باید 
از سـهم واقعیت جدا کرد. رسـانه های غیررسمی 
و زرد در بسـیاری از مـوارد ورود و ضمـن ایجـاد 
مشـکات امنیتی، تصمیم گیری و تصمیم سازی 
بـرای مسـئوالن را سـخت می کننـد. تاکنـون 
موارد بسـیار زیادی اتفـاق افتاده، اما یـک عده ای 
نان شـان در خشـک بودن این رودخانه است. حاال 
همین هـا بـا بیـان برخـی از مسـائل می خواهند 
شـهروندان چند اسـتان را با هم در فضای مجازی 
درگیر کنند. هیچ فرقی بین اصفهان، چهارمحال 

و بختیاری، خوزسـتان و یزد نیسـت و باید منافع 
همه مـردم ایـران تأمین شـود.

برخی مسئوالن دغدغه ندارند
دبیر سـتاد امر به معـروف و نهـی از منکر اسـتان 
اصفهـان بـا اشـاره بـه ضعف هـای سیسـتم های 
اداری، تاکیـد کـرد: در برخـی از دسـتگاه های 
دولتـی و نهادهای عمومـی که مردم امید بسـتن 
ورود و گزارش هـای متعـددی نوشـته شـد. در 
اداره ای از هشـت باجه تنها ۲ باجه آن فعال است، 
در این مـوارد را با مسـئوالن آن ها صحبت و تغییر 
روندهـا درخواسـت شـد. ایـن مـوارد منکرهـای 
منکـر سـاز اسـت کـه ارباب رجـوع را ناراحـت و 
عصبانی به جامعه می فرسـتد و اتفاقـات ناگواری 

پـس از آن رخ می دهـد.
وی افـزود: بسـیاری از اشـکاالت جامعـه بـه 
ضعف هـای سیسـتم های اداری باز می گـردد که 
برای نظم دادن به این حوزه سـتاد امـر به معروف 
و نهـی از منکـر ورود کـرده و توانسـته مشـکات 
را رفـع کنـد. بسـیاری از ضعف ها بـه مدیـران باز 
می گـردد و مدیـر بایـد توانایـی حل این مشـکل 
را داشـته باشـد. البته برخـی از مسـئوالن ما هیچ 

دغدغـه ای ندارنـد.
دبیـر سـتاد امـر بـه معـروف اسـتان اصفهـان در 
پاسـخ به پرسـش خبرنگار مهر مبنـی بر وضعیت 
آموزشـی و نـوع برخوردهـای آمـران بـه معروف 
تاکیـد کـرد: گاهـی هنرمندانـه وارد میـدان 
نمی شـویم، شـخصاً بـا توجـه بـه شـرایط فعلـی 
جامعه با گشـت ارشـاد به شـکلی کـه االن وجود 
دارد مخالفـت دارم. گشـت ارشـادی را موافقم که 
در بین سـلبریتی ها، آقازاده ها و صدا و سیما برود. 
هرموقع با چهره ها بـدون تعارف برخـورد کردیم، 
کف جامعه حـل خواهـد شـد. الگوها رها شـده و 
الگوبردارهـا را گرفتنـد. چنـد نفـر از متخصصان 
سـتاد با صدها نفـر از افـرادی کـه گرفتار گشـت 
ارشـاد شـدند صحبـت کردنـد تـا مشـکل کار را 

در بیاورنـد.
وی تاکید کرد: بخشی از مشکات به این برخوردها 
برمی گردد، برخورد سلبی باید هنرمندانه باشد و از 
فرهنگ ما بیاید. این عدم برخورد صحیح خودش 
باعث مشکات بسیاری شده است. باید همه به 
خصوص نمایندگان مجلس دست به دست هم 

دهند تا این مشکل حل شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان افزود: در برخی نهادها این اشکالی است که 
باید پذیرفته و برطرف شود. این مشکات در ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر احصا، دسته بندی و به 

دستگاه های مختلف ارجاع شده است.

دبیر ستاد امر به معروف ونهی از منکر اصفهان:

برخی مسئوالن برای رفع مشکالت دغدغه ندارند



در شـــهر
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نمایشگاه گزیده آثار حسن مقیمی عکاس و پژوهشگر حیات وحش از حیات وحش 
استان اصفهان به همت حوزه هنری با حضور شماری از عالقه مندان و فعاالن 
محیط زیست افتتاح شد. ۴۰ اثر برگزیده از تصاویر حیات وحش استان اصفهان در 
این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه تا ششم تیرماه به مدت 

۱۵ روز در گالری گلستان عمارت تاریخی سعدی دایر است.
حسن مقیمی عکاس و پژوهشگر حیات وحش در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در 
گفت وگو با خبرنگار مهر هدف اظهار داشت: هدف از برگزاری این نمایشگاه های 
تصاویر حیات وحش اطالع رسانی، ارتقای فرهنگ محیط زیستی و آشنا کردن 

مردم با میراث طبیعی این خطه است.
وی با بیان اینکه این تصاویر برگزیده در ۱۰ سال اخیر از حیات وحش مناطق 
چهارگانه محیط زیست اصفهان گرفته شده، خاطرنشان کرد: اصفهان به لحاظ 

تنوع زیستی و میراث طبیعی شرایط ویژه ای دارد.
پژوهشگر و عکاس حیات وحش معتقد است: میراث فرهنگی فاخر اصفهان باعث 
می شود که سایر زیبایی های دیگر این دیار دیده نشود در حالی که میراث طبیعی و 

حیات این خطه قدمتی میلیون ساله دارد اما به این بخش کم توجهی شده است.
مقیمی با بیان اینکه نزدیک به ۲۵ درصد حیات وحش قابل سرشماری کشور 
در استان اصفهان است، خاطرنشان کرد: قوچ اصفهان گونه شاخص این استان 
است و معتقدم اصفهانی ها باید به میراث طبیعی و تنوع زیستی دیار خود ببالند اما 

متأسفانه به این امر کمتر توجه شده است.
وی ابراز داشت: این روزها شنیدن محیط زیست اصفهان تداعی کننده آلودگی 
هوا و ... است در حالی که محیط زیست این خطه میراثی زیبا دارد که باید از آن ها 
حفاظت کرد و هدف ما از برگزاری نمایشگاه جلب توجه مردم به این زیبایی های 
اصفهان است. به گزارش مهر، سه نمایشگاه از آثار عکاسی حیات وحش حسن 
مقیمی در ۱۵ روز گذشته در یزد و اصفهان برگزار شده است. نمایشگاه عکس 
حیات وحش یزد ۱۷ خرداد و به مناسبت هفته محیط زیست و نمایشگاه دیگری به 

مناسبت هفته تنوع زیستی در سیتی سنتر اصفهان برگزار شده بود.
همچنین سعید یوسف پور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
در حاشیه برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: با وجود نزدیک به دو دهه سابقه 
در محیط زیست، امروز صحنه هایی از حیات وحش در این نمایشگاه دیدم که 

چشم گیر بود.
وی با بیان اینکه عکاسی حیات وحش نیاز به صبر و حوصله و شرایط بدنی ویژه ای 
دارد، افزود: برای ثبت یک تصویر از حیات وحش شاید به ماه ها و سال ها، زمان 
نیاز است و این هنر و تالش استاد حسن مقیمی قابل تحسین است و امیدواریم 

کمکی به ما باشد.

ــش  ــای حیات وح ــده عکس ه ــگاه گزی نمایش
ــا آثــاری از حســن مقیمــی در حــوزه  اصفهــان، ب

ــری اصفهــان گشــایش یافــت.  هن

به تماشای قاب های ماندگار 
از حیات وحش 

نمایشگاه عکس حیات وحش اصفهان گشایش یافت:

خبر روز

قائم مقـام مدیر حوزه های علمیه کشـور با اشـاره 
به جایـگاه و اهمیـت گردشـگری از دیـدگاه دین 
اسـالم گفت: این حوزه یکی از عامل هـای ایجاد 
نشـاط و دور کردن غم و غصه از انسـان ها اسـت.

بــه گــزارش ایرنــا، حجت االســالم حمیــد 
ملکــی در همایــش بین المللــی گردشــگری 
آیینی در مشــهد اردهــال کاشــان افــزود: صنعت 
ــت  ــل بی ــت اه ــد در خدم ــگری می توان گردش
ــرار  ــی ق ــارف اله ــارت )ع( و مع ــت و طه عصم
ــد. ــخص باش ــدا مش ــدف آن از ابت ــه ه ــرد ک گی

وی ادامــه داد: در ســال های گذشــته کــه موضوع 
گردشــگران خارجــی بــه کشــور مطرح می شــد، 
ــد کــه زیرســاخت های الزم  برخــی نگــران بودن
در کشــور وجــود نــدارد، چرا کــه وقتی گردشــگر 
وارد می شــود فرهنــگ آن کشــور نیــز وارد و 

ــرد. فرهنــگ جامعــه ایــران را از بیــن می ب
ــور  ــه کش ــای علمی ــر حوزه ه ــام مدی ــم مق قائ
خطــاب بــه دســت اندرکاران صنعت گردشــگری 
ــن  ــاخت های الزم ای ــر زیرس ــت: اگ ــار داش اظه
صنعــت در کشــوری رعایت نشــود، آســیب های 
بســیار جــدی بــه آن کشــور وارد می شــود و 

ــن قاعــده مســتثنی نیســت. ــز از ای ــران نی ای
ــه تهدیدهــا توجهــی  ــا بیــان اینکــه اگــر ب وی ب
ــزود:  ــی رود، اف ــن م ــز از بی ــا نی ــود فرصت ه نش
هــم اکنــون موضــوع تهاجــم فرهنگــی در 
کشــور مطــرح اســت، یعنــی دشــمن در صورتی 
ــد کــه همــه  ــی کن ــد دهکــده را کدخدای می توان
ــگ  ــک فرهن ــد و ی ــا را ببلع ــرده فرهنگ ه خ
حاکــم کنــد و در اصــل گفت وگــو فرهنــگ 

نیســت، بلکــه آرزوی فرهنگ هاســت.

ــد در  ــرد: بای ــد ک ــی تاکی ــالم ملک حجت االس
کنــار تهدیدهــا بــه فرصتهــا نیــز پرداختــه شــود 
تــا بتــوان تمــدن ایرانــی اســالمی کشــورمان به 
خصــوص قــرآن و دیــن کــه جهانــی اســت را به 
دنیــا صــادر کنیــم و بــه منصــه ظهــور برســانیم.

ــور  ــه کش ــای علمی ــر حوزه ه ــام مدی ــم مق قائ
گفــت: مــردم ایــران اســالمی بایــد در موضــوع 
ــن  ــه ای گردشــگری از داشــته های خــود آگاه و ب
ــه یکــی  ــرا ک ــد، چ ــی افتخــار کنن ــت ایران هوی
از آســیب ها، بحــران هویــت و گردشــگری و 
مشــاهده داشــته ها از عوامــل تثبیــت آن اســت.

وی بازدید از مناطق عملیاتـی دوران دفاع مقدس 
با هدف معرفی حماسـه ایثار، شـهادت و معنویت 
در قالـب کاروان راهیان نور را یکـی از عرصه های 
گردشـگری دینی بیـان و اضافـه کرد: ایـن اقدام 
مهم موجب ایجـاد تحـول و منقلب شـدن مردم 

به ویـژه جوانـان و نوجوانان می شـود.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــالم ملک حجت االس
عرصــه گردشــگری ایــران بــا نــگاه توحیــدی و 
ــکوفایی و  ــه ش ــد ب ــی می توان ــاله بین الملل مس
ارتقــا برســد، گفــت: مدیران گردشــگری کشــور 
ــوکل  ــان و ت ــا ایم ــود ب ــر خ ــوولیت خطی در مس
می تواننــد در مســیر ترویــج معــارف اهــل بیــت 
عصمــت و طهــارت )ع( و تمــدن ایرانی اســالمی 

ــد. گام بردارن
ــی،  ــراث فرهنگ ــر می ــگری وزی ــاون گردش مع
گردشــگری و صنایع دســتی نیــز گفت: انســجام 
در مفاهیــم و اتحــاد در عمــل می توانــد در حــوزه 
اجرایــی گردشــگری دینــی بــه هدف هــای ایــن 

وزارتخانــه کمــک کنــد.
علی اصغـر شـالبافیان افـزود: حوزه گردشـگری 
نیازمنـد میان داری و پیشـگامی افرادی اسـت که 
دغدغـه دینـی دارند تـا ایـن دغدغه هـا در تعامل 
مشـترک با وزارت میـراث فرهنگی، گردشـگری 

و صنایع دسـتی جهت دهی و سـاماندهی شـوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از ظرفیت های 
ــی مبتنی  گردشــگری کشــور در ســفرهای داخل
ــی اســت، اظهــار داشــت:  ــر ظرفیت هــای دین ب
در حــوزه ســفرهای داخلــی بــازار بزرگــی بــه نام 
بــازار مســلمانان شــیعه بــا وجــود تشــابهات زیاد 
ــه  ــک نقط ــد ی ــا نیازمن ــاوت نظره ــی تف و برخ
اعتدالــی اســت تــا بتــوان نــوع مواجهــه خــود را 

مشــخص کنــد.
معـاون گردشـگری وزارت میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی گفت: ایـن معاونت 
خودش را نیازمند پیاده سـازی سـند تحـول دولت 
در تعامل مشـترک با حوزه های علمیه و اسـتمداد 
از ایده هـای خواهـران و بـرادران در حوزه هـای 

علمیـه سراسـر کشـور ملـزم می داند.
وی اضافــه کــرد: ظرفیت هــای دینــی 
بیش ازپیــش نیازمنــد شناســایی و گفتمــان چهار 
رکــن گردشــگری )ذی نفعــان گردشــگری، 
ــی و  ــه محل ــدگان گردشــگری، جامع عرضه کنن

ــت. ــت( اس دول
ــعه  ــی در توس ــه محل ــاع جامع ــالبافیان، اقن ش
گردشــگری بــا حفــظ فرهنــگ محلــی و 
معرفــی حقــوق گردشــگر را در تنظیم مناســبات 
ضــروری دانســت و افــزود: بــا ایــن مهم، فلســفه 
گردشــگری دارای ریشــه در فرهنــگ و بــوم 

ــد. ــد ش ــن خواه ــی تبیی ــه خوب ــه ب منطق
همچنیـن مسـوول مرکـز ارتباطـات و بین الملل 
حوزه های علمیه کشـور نیز تولید ۶ هـزار نرم افزار 
در عرصه هـای مختلـف از جمله دینـی، فرهنگ 
و تاریـخ کشـور در مرکـز ارتباطـات و بین الملـل 
حوزه هـای علمیـه کشـور را یـادآور شـد و گفت: 
از ایـن نرم افزارهـا می تـوان در حوزه گردشـگری 

آیینی نیـز بهـره برد.
حجت االسـالم سـیدمفید حسـینی کوهسـاری 

افـزود: در حـوزه پژوهـش گردشـگری نیـز 
اقدام هایـی انجام شـده که اکنـون آغاز راه اسـت 
کـه بـا سـاماندهی تشـکل های دینی مربـوط به 
گردشـگری می تـوان آنهـا را بـه نتیجـه رسـاند.

ــان دان  ــه زب ــزار طلب ــش از ۱۳ ه ــود بی وی از وج
ــه  ــر داد و اضاف ــه کشــور خب ــای علمی در حوزه ه
ــزار  ــه ۵ ه ــک ب ــدای از نزدی ــار ج ــن آم ــرد: ای ک
ــی(  ــان عرب ــان مادریش ــان )زب ــرب زب ــه ع طلب
ــان  ــه آذری )زب ــر طلب ــزار نف ــوای از ۳۰ ه و س

ــت. ــان آذری( اس مادرش
وی تاکیــد کــرد: طلبه هــا و روحانیانــی کــه زبان 
دوم بلــد باشــند بهتریــن مبلــغ بــرای دیــن مبین 
ــوری  ــرای جمه ــگری ب ــروج گردش ــالم و م اس

اســالمی ایــران خواهنــد بــود.
رونمایــی از اساســنامه مجمــع تشــکل های فعال 
درحــوزه گردشــگری، فرهنگــی و آیینــی، افتتاح 
دبیرخانــه شــورای تشــکل های بین المللــی 
ــش  ــتین همای ــوح نخس ــی از ل ــی و رونمای آیین
بین المللــی گردشــگری آیینــی از دیگــر 

ــود. ــش ب ــن همای ــای ای برنامه ه
ــالبافیان  ــر ش ــی اصغ ــور عل ــا حض ــن ب همچنی
ــی،  ــراث فرهنگ ــر می ــگری وزی ــاون گردش مع
گردشــگری و صنایع دســتی یــک مرکــز اقامتی، 
ــع  ــزار مترمرب ــه ه ــا س ــی ب ــی و تفریح پذیرای
ــر  ــع زی ــزار و ۵۰۰ مترمرب ــار ه ــاحت و چه مس

ــد. ــاح ش ــا افتت بن
ــه دارای  ــگری ک ــه گردش ــن مجموع ــرای ای ب
رســتوران، مــوزه و ۱۷ اتــاق بــرای اقامــت 
گردشــگران اســت در مرحله نخســت ۳۵ میلیارد 
تومــان از بخــش خصوصــی هزینــه شــده و 
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــد ۱۵ میلی ــل آن نیازمن تکمی

ــت. ــر اس دیگ
ــرای ۴۵  ــی و تفریحی ب ــی، پذیرای این مرکز اقامت

نفــر شــغل ایجــاد کرده اســت.

گردشگری عامل ایجاد نشاط و دور کردن غم و غصه از انسان هاست
قائم مقام مدیر حوزه های علمیه کشور:
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معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: امروز طرح سوت زنی برای ما 
موضوعی جدی است. اگر جایی تخلفی مشاهده کردید اعالم کنید زیرا 
بی تفاوتی نتیجه ای به دنبال ندارد. شهروندان باید عملکرد ما را رصد 
کنند. مجتبی شاه مرادی در نشست هم اندیشی با عنوان فصل همدلی که 
با حضور فرماندهان نواحی و حوزه های مقاومت بسیج اصفهان برگزار شد، 
اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسه آشنایی بیشتر و هم عهدی برای 
برگزاری رویدادهای پیش رو و آشنایی با ظرفیت های طرفین و مشخص 

شدن امکانات و محدودیت های هر دو بخش بوده است.

وی با بیان اینکه حمایت از جهاد فرهنگی از اهداف ما به شمار می رود، گفت: 
ما خود را مکلف می دانیم که هر جا چراغی به دست بچه های انقالبی روشن 

شده در حد مقدورات خود از آن حمایت کنیم تا هر روز پرفروغ تر شود.
وی ادامه داد: سازمان دو ردیف بودجه مشخص دارد که یکی از آن بودجه 
حمایت از فعالیت های عمرانی در مساجد است که برای تحقق مسجد 
محوری این بودجه در انجام فعالیت های حوزه عمرانی مساجد هزینه 
می شود. معاون فرهنگی شهردار اصفهان با بیان اینکه موازی با این بخش، 
ردیف بودجه مرتبط با حوزه فعالیت های برنامه ای را نیز داریم، گفت: 

در این دوره به دنبال هدفمند کردن مشارکت ها هستیم. در حوزه های 
مناسبتی و آسیب های اجتماعی در محالت فراخوان داده و به اجرای 
رویدادهای مرتبط با این حوزه بودجه اختصاص می دهیم. شاه مرادی 
با تاکید بر همکاری و تعامل پایگاه های مقاومت بسیج با معاونت های 
فرهنگی مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان گفت: فرصتی که در اختیار 
داریم در حال گذر است که در این مسیر بایستی پیوندهایی بین هم برقرار 
کنیم تا موفق به اجرای برنامه های مشترک و خدمت به جامعه از طریق 

برنامه های فرهنگی شویم.

شهروندان عملکرد 
ما را رصد کنند

معاون فرهنگی شهردار اصفهان:
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شهرستان

Isfahan News

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
یادمان   ۱۶۵ گفت:  اصفهان  مقدس  دفاع 
شهدای گمنام این استان همزمان با سراسر 
کشور  ناملموس  میراث  فهرست  در  کشور 
در  رضایی  محمد  سرهنگ  گرفتند.  قرار 
شهدای  یادمان  وضعیت  بررسی  نشست 
گمنام رضوانشهر از توابع تیران و کرون در 
این  افزود:  شهرستان  این  مسئوالن  جمع 
آثار معنوی و میراث ناملموس در محتواهای 
ظرفیت های  معرفی  نشریات  و  رسانه ای 
فرهنگی شهرستان ها  میراث  و  گردشگری 
به مسافران معرفی می شوند. وی بیان کرد: 
اصفهان  استان  گمنام  شهدای  یادمان های 
شده اند  مختلف  اقشار  برای  معنوی  پایگاه 
و پیش بینی حضور مسئوالن و گردشگران 
خارجی در گلزارهای شهدا و مقبره شهدای 
گمنام در حال برنامه ریزی و انجام تمهیدات 
نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  کل  مدیر  است. 
ارزش های دفاع مقدس اصفهان با اشاره به 
اینکه زیارت مجازی این یادمان ها در دستور 
کار این نهاد قرار گرفته، تصریح کرد: تاکنون 
تولید محتوا و زیارت مجازی ۵۲ مقبره استان 
کار  این  دفاع مقدس  هفته  تا  و  شده  انجام 
برای کل ۱۶۵ یادمان شهید گمنام اصفهان 
تکمیل  کرد:  اضافه  وی  شد.  خواهد  انجام 
مراحل ساخت یادمان ها امسال در دستور کار 
قرار گرفته تا محیطی شایسته شهدا و برای 
معنویت مردم تهیه و مورد استفاده قرار گیرد.

مد  توسعه ساختمانی  تنها  گفته رضایی  به 
نظر نیست بلکه اجرای فعالیت های فرهنگی 
و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با محوریت 
شهدای گمنام مورد تاکید بوده و این موضوع 
توسط هیات امنا یادمان ها برنامه ریزی و اجرا 
شود. وی خاطرنشان کرد: تشخیص هویت 
شهدای گمنام از طریق اقدامات آزمایشگاهی 
در دستور کار قرار گرفته و تاکنون هویت ۱۲ 
شهید گمنام مهمان این استان مشخص و 
۱۲ شهید اصفهان که به عنوان شهید گمنام 

در دیگر استان ها هستند نیز شناخته شده اند.
فرماندار تیران و کرون بر توسعه فعالیت های 
فرهنگی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت را 
مقبره  داشت:  اذعان  و  داد  قرار  تاکید  مورد 
شهدای گمنام در هر منطقه فرصت خوبی 

برای این موضوع هستند.
علی محمدی کیا با اشاره به اینکه قرارگاه 
فرهنگی در فرمانداری این خطه پیش بینی 
شده، افزود: توسعه فرهنگ های ناب دینی و 
انقالبی جز برنامه های عملیاتی این قرارگاه 
سفر  بودن  درپیش  به  اشاره  با  وی  است. 
یادآورشد:  استان اصفهان  به  رئیس جمهور 
افتتاح یادماه شهدای رضوانشهر جز یکی از 
برنامه ها با حضور نماینده دولت خواهد بود. 
آبرسانی،  موضوع  کرون  و  تیران  فرماندار 
توسعه راه ها و زیرساخت های بخش های این 
شهرستان را از مطالبات مطرح شده در این 

منطقه برای سفر رئیس جمهور اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، پیکر ۵۰۰ شهید گمنام در 
استان اصفهان به خاک سپرده و ۱۶۵ یادمان 
باب آن در  ایجاد شده که چهار  آنان  برای 

تیران و کرون است.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس اصفهان:

 یادمان شهدای گمنام
 اصفهان در فهرست میراث

ناملموس کشور قرار گرفت

خبراول

ISFAHAN
N E W S

تا  می دهد  اجازه  خدمات  دهندگان  ارائه  به  الکترونیک  سالمت  نظام 
نسخه ها را به صورت الکترونیکی به داروخانه ارسال کنند. همه داروها و 
ثبت خدمات پزشکی، آزمایشگاهی، تصویربرداری ها و خدمات پاراکلینیکی 
را می توان با نسخه الکترونیکی تجویز کرد. همچنین سوابق بیماری بیمار 
در نسخه نویسی الکترونیک آنالین بیمار ذخیره می شود؛ بنابراین می توانند 
هر زمان که آماده باشند به آن دسترسی پیدا کنند و این باعث می شود در 
وقت بیمار صرفه جویی شود. این امکانات روند را ساده می کند و تداخالت 
دارویی را بهبود می بخشد. از این رو در اسفند سال ۱۳۹۹، دفترچه های 

فیزیکی حذف و از دی ماه ۱۴۰۰، نسخه نویسی الکترونیک به صورت 
رسمی اجرا شد. اکنون پس از گذشت چند ماه از اجرای مراحل ابتدایی 
طرح، موفقیت ها و در کنار آن ایراداتی در پیاده سازی آن دیده شده است.

در این راستا حسین محمد صالحی دارانی؛ عضو کمیسیون امور داخلی 
کشور در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: 
طرح نظام سالمت الکترونیک که چندین ماه از اجرای مراحل ابتدایی 
آن گذشته، طرح بسیار خوبی است و مورد استقبال و رضایت بسیاری از 
پزشکان و داروخانه ها قرار گرفته است. به منظور این طرح تجویز دارو و 

مصرف آن کنترل شده و شاهد کاهش هزینه های مصرفی در برخی موارد 
بودیم. همچنین اجرای این طرح در تأمین برخی داروهای بیمارانی که از 

تهیه آن داروها گله داشتند، مؤثر بوده است.
وی افزود: در کنار مزایای این طرح ایرادات و اشکاالتی هم در این چند 
ماه دیده شد. مشکل عمده ای که وجود دارد، نبود زیر ساخت کافی در 
برخی مناطق کشور است. برخی از شهرستان ها و روستاهای دورافتاده 
برخط نیستند و دسترسی به اینترنت ندارند که رفع این مشکالت باید در 

دستور کار قرار گیرد.

 عضو کمیسیون امور داخلی کشور
در مجلس؛

مخالفت عده ای اندک 
به دلیل تعارض منافع 

است

گزارش تصویری

بیشتر محصوالت قلمکاری در کارگاه های شهر خورزوق تولید می شود 

دوره صفویه و اوج 
شکوفایی صنایع دستی

ــه  ــش زدن روی پارچ ــا نق ــاپ ی ــر چ ــازی( هن ــا چیت س ــکاری )ی قلم
اســت. قلمــکاری )چیــت ســازی( ســابقه روشــنی نــدارد و شــاید 
مفصل تریــن توضیحــی کــه تاکنــون دربــاره آن داده شــده همــان 
 )Pope( باشــد کــه قبــًا فیلیــس آکرمــن در جلــد ســوم کتــاب پــوپ
ــت از  ــن صنع ــوده ای ــور نم ــنده ای تص ــول نویس ــت داده و از ق به دس

ــت. ــدا شده اس ــری( پی ــرون ۴ و ۵ هج ــان )ق ــان غزنوی زم
ایــن هنــر در دوره صفویــه بــه علــت عاقــه درباریــان و توجــه خاصــی 
ــواع  ــن دوره ان ــه کمــال رســید. در ای ــن صنعــت داشــتند، ب ــه ای کــه ب
آن هــا  معروف تریــن  از  کــه  می شــد  تهیــه  قلمــکاری  مختلــف 
می تــوان بــه قلمــکاری زر یــا اکلیــل اشــاره کــرد. در ایــن دوره بیشــتر 
لباس هــای مردانــه و زنانــه از پارچه هــای قلمــکاری تهیــه می شــد.

در  اصفهــان  قلمــکاری  محصــوالت  بیشــتر  حاضــر  حــال  در 
کارگاه هــای شــهر خــورزوق تولیــد می شــود. بعــد از زمــان صفویــه و 
مشــکات حکومــت شــاه ســلطان حســین و حملــه افغان هــا، شــاگردان 
ــراف و  ــهرهای اط ــل ش ــاً اه ــه عمدت ــکار ک ــفره قلم ــتادکاران س و اس
ــه  ــود را ب ــای خ ــد کارگاه ه ــورزوق بودن ــهر خ ــگان ش ــژه دلی ــه وی ب
زادگاه شــان کــه در آن فراوانــی آب قنــات و زمین هــای مســطح بــرای 
ــل  ــود منتق ــده ب ــت ش ــای پرداخ ــفره قلمکاره ــردن س ــن ک کار و په
کردنــد و تولیــد ســفره قلمــکار در همیــن شــهر رونــق گرفــت و هنــوز 
هــم تولیــد و بــرای عرضــه بــه گردشــگران بــه اصفهــان بــرده می شــود.

معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی فرمانـدار تیران 
و کـرون در نشسـت کمیتـه نهضـت مطالعـه مفیـد 
ایـن شهرسـتان گفـت: توسـعه کتابخوانـی در ایـن 
شهرسـتان با تسـهیل شـرایط و دسترسـی بـه منابع 
کتـاب محقـق خواهـد شـد و انجمـن کتابخانه های 
عمومـی شهرسـتان باید کمیته پژوهشـی و اتاق فکر 

تخصصـی در ایـن خصـوص تشـکیل دهد.
ابوالفضـل ملجائـی افـزود: اوقـات فراغـت مـردم به 
واسـطه مطالعـه و برنامه هـای مفید باید غنی سـازی 
شـود تا نتایج و دسـتاوردهای آن را در توسـعه محلی 
ببینیـم. وی بـر دادن کتـاب به عنوان هدیـه به افراد 
متناسـب بـا نیاز و گـروه سـنی، نهادینه سـازی خرید 
و هدیـه کتـاب به عنـوان یک سـنت حسـنه و صدقه 
جـاری، برپایی نمایشـگاه ها و فروشـگاه های سـیار و 
دائمـی کتـاب و بهره گیـری از فضای مجـازی برای 

فعالیـت در عرصـه کتـاب و کتابخوانـی تاکید کرد.

اجرای جشنواره اوقات فراغت طهران قدیم
رئیـس اداره ورزش و جوانـان تیـران و کـرون گفت: 
جشـنواره اوقـات فراغـت طهـران قدیـم همزمـان با 
فصـل تابسـتان آغـاز و تـا پایـان امسـال بـا هـدف 
نهادهـای  عملکـرد  تقویـت  و  توانمنـدی  ارزیابـی 

فراغتـی و فرهنگـی این شهرسـتان برگزار می شـود.
مهـدی مـرادی افـزود: جشـنواره های سـاالنه اوقات 
فراغـت بـا هـدف ارزیابـی و شناسـایی مراکـز اوقات 
فراغـت تیـران و کـرون بـا محوریت موسسـه مردم 
نهاد نسـل جوان فردا و حمایت و پشـتیبانی مدیریت 
شـهری، اداره ورزش و جوانـان و فرمانـداری برگـزار 
می شـود کـه امسـال چهارمیـن دوره آن اسـت. وی 
فعالیـت  و  شبکه سـازی  کـودک،  حـوزه  بـه  توجـه 
تعاملـی بیـن مراکـز اوقات فراغت و پیوسـت رسـانه 
سـه محـور مهـم جشـنواره امسـال اعـالم کـرد و 
اظهارداشـت: نهادهـای اداری، خدماتـی، مؤسسـات 
و مراکـز بخـش خصوصـی بـرای شـرکت در ایـن 
خـود  مأموریت هـای  انجـام  بـر  عـالوه  جشـنواره 
بـرای اوقـات فراغـت عمـوم مردم بـه ویـژه جوانان 
و نوجوانـان، ایـن سـه مقولـه را بایـد بـا طرح هـای 
رئیـس  برسـانند.  بـه سـرانجام  و جـذاب  ابتـکاری 
یادآورشـد:  و کـرون  تیـران  و جوانـان  اداره ورزش 
ارزیابـی و نظـارت بـر عملکـرد و رصـد فعالیت هـای 
اوقـات فراغـت به صـورت ۱۵ روز یکبـار در کارگروه 
تخصصـی رصـد خواهـد شـد تـا موانـع پیـش رو 
فعالیت هـا  بـه  کیفیت بخشـی  بـرای  و  برداشـته 

شـود. برنامه ریـزی 

ــدان  ــل از هنرمن ــتی و تجلی ــع دس ــگاه صنای نمایش
ــا  ــی بهنی ــه تاریخ ــل خان ــرون در مح ــران و ک تی
ــراث فرهنگــی،  ــران برگــزار شــد. رئیــس اداره می تی
صنایــع دســتی و گردشــگری تیــران و کــرون 
گفــت: ۲۵۰ هنرمنــد صنایــع دســتی در ایــن خطــه 
فعالیــت  شناســایی شــده اند کــه در ۲۵ رشــته 
ــا و  ــزود: توانایی ه ــری اف ــن مظاه ــد.  محس می کنن
ــه  ــدان ب ــن هنرمن ــی از ای ــری برخ ــای هن فعالیت ه

مناســبت هفتــه صنایــع دســتی بــه نمایــش گذاشــته 
شــده کــه بخشــی از تولیــدات آنــان نیــز به فــروش و 
بازاریابــی دراین خصــوص صــورت گرفــت. وی ادامــه 
داد: تجاری ســازی و عرضــه محصــوالت هنرمنــدان 
اســت  دســتی  صنایــع  حــوزه  اولویت هــای  از 
ــای  ــد از کارگاه ه ــور بازدی ــزاری ت ــال برگ ــه امس ک
صنایــع دســتی جــز اولویت هــا و در مســیر تورهــای 

ــه اســت. ــرار گرفت گردشــگری ق

هجدهمین جشـن شـکرانه گل و گالب برزک همراه با نخسـتین 
آیین اشـک گل سـرخ در تپه تفریحی  تاریخی قلعه شـهر برزک 
برگزار شـد. در این مراسـم هـزار و ۱۸۰۰ لیتـر گالب ناب بخش 
برزک به نیابت از هزار و ۸۰۰ شـهید دارالمؤمنین کاشـان و ۱۵۵ 
شـهید بخـش برزک به عتبـات عالیات اهدا شـد. شـهردار برزک 
بـا اشـاره به وجـود بزرگترین باغ مکانیزه کشـور در بـرزک گفت: 
بخـش برزک بـا تولید بیش از 7۰ درصد گل شهرسـتان کاشـان 

و ۸۰ درصـد گالب کشـور، بزرگ تریـن تولیدکننـده گل و گالب 
کشـور اسـت و از مجمـوع هـزار و ۶۵۰ هکتار سـطح زیر کشـت 
گل محمدی در شهرسـتان کاشـان، هزار و ۱۵۰ هکتار را به خود 
اختصاص داده اسـت. سـجاد قاسـمی افـزود: ۴۵۰ کارگاه سـنتی 
گالب گیـری بـا حـدود هـزار دیـگ گالب گیـری و ۱۰ کارخانـه 

صنعتـی در بخـش بـرزک، گالب و عرقیات تولیـد می کنند.

مانـور سراسـری بازرسـی و نظـارت بـر بـازار کاالهـای اساسـی 
کشـاورزی همزمـان بـا هفته کشـاورزی درشهرسـتان کاشـان با 
شـعار »بسـیج، امنیـت غـذای و اقتدارملـی« بـا رمزیـا علـی بن 
موسـی الرضـا برگزارشـد.این مانوربـا حضورنیروهـای بازرسـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی، تعزیـرات حکومتـی وبسـیج اصنـاف 
ایـن دسـتگاه ها  برگزارشـد ودرقالـب آن گشـت های مشـترک 

روانـه بازار شـدند.

ــب  ــدام در قال ــر ک ــی ه ــم خودروی ــور۲۱ تی ــن مان ــب ای در قال
ســه نفــر بــازرس بــرای نظــارت بــر بــازار محصــوالت اساســی 
ــواد  ــده م ــه بازرســی از واحدهــای تولیدکنن ــدام ب کشــاورزی اق
غذایــی اساســی، انبارهــا و بنکداری هــا وفروشــگاه های عرضــه 
محصــوالت غذایــی کردنــد. ایــن مانورهــا بــا دســتوروزیرجهاد 
ــی  ــوالت اساس ــش محص ــد وپای ــدف رص ــا ه ــاورزی ب کش

ــا عرضــه برگــزار شــد. ــد ت کشــاورزی از تولی

عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: عادی شدن شرایط جامعه 
از نظر بیماری کرونا نتیجه زحمات دولت، کادر درمان و صنعتگران در 
تولید لوازم مورد نیاز برای این بخش است. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم 
نجف آباد در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی 
خبرگزاری فارس با اشاره به کاهش آمار فوتی های کرونا در کشور و صفر 
شدن آن در چند روز گذشته خردادماه گفت: این موفقیت بزرگ در سایه 
تالش و مجاهدت دولت و کادر درمان به دست آمده که ما به آنها خداقوت 
می گوییم.  وی افزود: عالوه بر کادر بهداشت و درمان، صنعتگران ما نیز 
برای تأمین لوازم مورد نیاز در این حوزه تالش مجدانه ای داشتند که باید 

با آنها و همچنین متخصصان در حوزه تولید واکسن نیز احسنت گفت. 
عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: در ابتدای شیوع بیماری 
کرونا در کشور ما ماسک که مورد نیاز خود را هم وارد می کردیم اما با 
تالش صنعتگران دستگاه های تولید ماسک تهیه شد و ما در این زمینه به 
خودکفایی رسیدیم. ابوترابی خاطرنشان کرد: در مورد مواد ضدعفونی کننده 
به همین ترتیب ما در این حوزه با تالش متخصصان تجهیزات مورد نیاز 
خود را تأمین کنیم و دستگاه های مربوط به این حوزه نیز تأمین شد. وی 
افزود: برای تولید واکسن نیز با وجود همه توطئه های دشمنان ما توانستیم 

به موفقیت بزرگ در این حوزه که تولید واکسن است، دست یابیم.

رئیس بنیاد فریدن به همراه جمعی از پرسنل با نماینده مردم در 
مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایثار اصفهان، 
رئیس بنیاد شهید شهرستان فریدن با دکتر حسین محمد صالحی 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد. وی در 
این دیدار گفت: خدمت به خانواده معظم شهدا و ایثارگران از توفیقات 
الهی است و خدا را شاکریم که ما هم توانسته ایم به لطف خدا در 
این مسیر قرار بگیریم و ان شاءاهلل تمام تالش خود را به کار خواهیم 

گرفت که شرمنده جامعه معظم ایثارگری نشویم.
به جهت  نوروزی  به  تبریک  محمد صالحی ضمن  دکتر حسین 

انتصاب ایشان به سمت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان 
فریدن، برای ایشان آرزوی موفقیت کردند. ایشان در این دیدار ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: خدمت در نهادی مقدس چون 
بنیاد توفیق می خواهد و این توفیق اکنون نصیب شما شده است 
و اکنون شما به عنوان نماینده های مردم وظیفه خدمت رسانی به 
خانواده بزرگ شهدا و ایثارگران را به عهده دارید. وی تصریح کرد: 
شهدا و ایثارگران سال های زیادی از عمر خود را برای ایران اسالمی 
فدا کردند و اکنون نوبت ما شده تا هرچه داریم برای این عزیزان به 

کار گیریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تیران و کرون خبرداد:

ضرورت تشکیل کمیته پژوهشی و اتاق فکر

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تیران و کرون: 

تجاری سازی وعرضه محصوالت هنرمندان
از اولویت های حوزه صنایع دستی

برگزاری هجدهمین جشن شکرانه گل و گالب در برزک:

۱۸۰۰ لیتر گالب ناب به نیابت از هزار و ۸۰۰ شهید اهدا شد
همزمان با هفته کشاورزی درشهرستان کاشان برگزار شد:

مانورسراسری بازرسی و نظارت بربازارکاالهای اساسی کشاورزی

عضو کمیسیون شوراهای مجلس:

عبور از شرایط سخت کرونایی نتیجه تالش دولت و کادر درمان است
دیدار رئیس بنیاد فریدن با نماینده مردم در مجلس: 

خدمت به خانواده معظم شهدا و ایثارگران از توفیقات الهی است

پلمـب  از  اردسـتان  دامپزشـکی  رئیـس 
کشـتارگاه مشـترک دام اردسـتان و زواره به 
دلیل عـدم رفع نواقص بهداشـتی خبـر داد. 
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، سـعید راعی در 
خصوص پلمب کشـتارگاه اردستان در جمع 
خبرنگاران اظهار داشـت: کشتارگاه مشترک 
دام اردسـتان و زواره بر اسـاس مکاتبه هایی 
کـه انجـام شـده بـود و ورود دادگاه عمومی 
بخـش زواره همچنیـن بـا توجـه بـه بازدید 
فرماندار و اعضای شـورای تأمین شهرستان 
یـک بـازه زمانـی را نیز بـرای رفـع نواقص 
امـا  کردنـد،  تعییـن  خـرداد  شـانزدهم  تـا 
متأسـفانه نواقـص برطرف نشـد. وی افزود: 
نواقـص بهداشـتی این کشـتارگاه بـه منزله 
یـک تهدید علیـه بهداشـت عمومـی بود و 
بـه دلیل اینکـه این نواقـص در بـازه زمانی 
تعییـن شـده رفـع نشـده بـود بـه دسـتور 
شـد.  پلمـب  زواره  بخـش  قضائـی  مقـام 

رئیـس دامپزشـکی اردسـتان یادآور شـد: تا 
زمانـی کـه نواقص و مشـکالت کشـتارگاه 
مشـترک اردسـتان و زواره رفـع نشـود ایـن 
واحـد همچنـان پلمـب خواهـد بـود. راعی 
در خصـوص تأمیـن گوشـت قرمـز مـردم 
شهرستان اردسـتان خاطرنشان کرد: وظیفه 
تأمین گوشـت قرمز چه از طریق کشـتارگاه 
و چـه از طریـق باراندازهایـی کـه در خـارج 
همچنیـن  و  می شـود  انجـام  شهرسـتان 
احـداث و تجهیـز کشـتارگاه ها طبـق قانون 

بـر عهـده شـهرداری ها اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه خـط قرمز دامپزشـکی 
کـرد:  تاکیـد  اسـت،  شـهروندان  سـالمت 
وظیفـه نظـارت بهداشـتی بر کشـتار دام به 
عهده دامپزشـکی اسـت و با هرگونه کشتار 
غیرمجـازی کـه در سـطح شهرسـتان و در 
باغـات انجام می شـود حتماً برخـورد قضائی 

داشـت. خواهیم 

گزارش  به  برخوار  شهرستان  سالمت  بیمه  اداره  افتتاح 
استان  سالمت  بیمه  مدیرکل  سیما،  و  صدا  خبرگزاری 
اصفهان در این آیین گفت: توزیع عادالنه خدمت در حوزه 
سالمت و تسهیل و تسریع در انجام امور بیمه شدگان از 
مهمترین وظایف و خدمات این اداره است. محمد حسین 
هدف  با  بیمه  از  محروم  افراد  کردن  بیمه  افزود:  صفاری 
کاهش پرداخت هزینه های درمانی مردم و رفع نگرانی و 
استرس شهروندان از اهداف راه اندازی بیمه سالمت است. 
همچنین در این آیین محمود شایان به عنوان رئیس اداره 
بیمه سالمت شهرستان برخوار معرفی شد.اداره بیمه سالمت 
برخوار در ساختمانی استیجاری و با بیش از یک میلیارد ریال 
هزینه برای تجهیزات در ساختمان کوثر در بلوارطالقانی راه 
اندازی شد. شهرستان برخوار با جمعیت ۱۴۱ هزار نفر، ۵۰ 
هزار نفر بیمه شده تحت پوشش سازمان بیمه سالمت است 
که از مراکز درمانی این شهرستان خدمات دریافت می کنند.

رئیس دامپزشکی اردستان خبر داد:

پلمب کشتارگاه مشترک دام اردستان و زواره
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان خبر داد:

افتتاح اداره بیمه سالمت 
شهرستان برخوار و توزیع 

عادالنه خدمت در این حوزه
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Foreign Minister Hossein Amir 
Abdollahian attended a special 
meeting of the parliament’s Na-
tional Security and Foreign Policy 
Committee on Sunday night to 
present a report about the pro-
cess of the Vienna talks and the 
impact of the anti-Iran resolution 
at the IAEA Board of Governors, 
the parliamentary committee 
spokesman announced on Mon-
day.
“This meeting was held in the 
presence of Foreign Minister Amir 
Abdollahian, who presented a re-
port on the negotiation process 
and the impact of the anti-Iran 
resolution on the negotiations,” 

Mahmoud Abbaszadeh Meshkini 
said. 
Meshkini argued that the Vienna 
negotiations have their own sep-
arate direction but predicted that 
the IAEA board resolution will 
affect them. 
The Vienna talks, which have 
been stalemated since March, are 
intended to lift illegal sanctions 
against Iran by reviving the 2015 
nuclear deal, officially called the 
Joint Comprehensive Plan of Ac-
tion (JCPOA). 
“We did not expect a resolution to 
be issued contrary to the agree-
ment between Iran and the IAEA, 
as the Islamic Republic of Iran en-

tered into a dialogue with the In-
ternational Atomic Energy Agen-
cy in earnest and in good faith. 
However, this resolution does not 
have strong and specific content 
and seems to be a recommenda-
tion that is not important to us,” 
he noted. 
Abbaszadeh Meshkini added that 
the IAEA board issued the resolu-
tion to put on display a gesture of 
authority and convergence with 
the West and the United States, 
therefore it “has no legal or inter-
national” value.
Last week, the tense relations 
between Iran and the West took a 
new turn after the main interloc-

utors of Iran in the Vienna talks 
pushed jointly for the censure 
resolution. It was the first move 
of its kind in two years.
The resolution was adopted in the 
35-nation board with 30 votes 
in favor, two against, and three 
abstentions. China and Russia, 
two parties to the JCPOA, voted 
against the resolution.  Though 
mild in language and unbinding 
in nature, the resolution elicited 
harsh criticism from Iranian of-
ficials at various levels. The gov-
ernment responded by turning off 
IAEA surveillance cameras and 
spinning a new set of advanced 
centrifuges. President Ebrahim 
Raisi, speaking in the name of 
God and the people, vowed re-
sistance. And in Parliament, 
there was an uproar on Sunday. 
A group of 260 lawmakers issued 
a joint statement denouncing the 
resolution as a political move 
influenced by Israeli peddling.  
They said the IAEA and its direc-
tor-general personally fell under 
Israel’s sway. They referred to 
Rafael Grossi’s visit to Israel as 
indicative of his slanted reporting. 
Iranian Foreign Ministry spokes-
man Saeed Khatibzadeh on Mon-
day censured Grossi for visiting 
Israel, a regime that is widely 
believed to have about 90 nuclear 
weapons and refused to sign to 
Nuclear Non-Proliferation Treaty. 
“He (Grossi) met the wrong peo-
ple at the wrong time and in the 
wrong place,” Khatibzadeh told a 
regular news briefing. 

In phone talks with UN Secre-
tary-General Antonio Guterres on 
Saturday night, Foreign Minister 
Amir Abdollahian has called the 
resolution “hasty and politically 
motivated.”
The Iranian criticism of the West, 
in general, laid bare Tehran’s 
strategy for coping with the pos-
sible rise in tensions in the com-
ing weeks and months. A strategy 
of resistance and defiance can be 
extrapolated from Iranian state-
ments.
The strategy in question perfect-
ly fits into the broad contours of 
what the Leader of the Islamic 
Revolution, Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei, has stressed in his 
public meetings including the 
Saturday one with Venezuelan 
President Nicolas Maduro.
During the meeting with Presi-
dent Maduro and his entourage, 
the Leader of the Islamic Revo-
lution referred to the successful 
experiences of Iran and Venezue-
la in standing up to U.S.’s intense 
pressures and hybrid warfare.
“The only way to confront the 
U.S. is through resistance and 
persistence,” he said, according 
to a readout published by khame-
nei.ir. 
“The resistance of the Iranian na-
tion brought about the failure of 
their maximum pressure policy 
to such an extent that one of the 
prominent political officials of the 
United States recently used the 
term ‘abject failure’ in referring to 
this policy.”

Amir Abdollahian briefs parliamentary committee on Vienna talks

Annual exports from 
textile, clothing in-
dustries up 8%
The value of exports from Iran’s 
clothing and textile industries 
in the previous Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 20) 
increased by eight percent com-
pared to the figure for the preced-
ing year, an official at the Ministry 
of Industry, Mining and Trade said.
Afsaneh Mehrabi, the director-gen-
eral of the Weaving and Garment 
Industries Department of the min-
istry, said that the weight of the 
exports from the mentioned sector 
also increased by six percent year 
on year, IRIB reported.
Referring to the reviving of about 
200 stagnant textile and clothing 
production units over the last three 
years, Mehrabi said: “Reviving of 
405 idle units and establishing 138 
new units is also on the agenda 
this year.”
According to the official, produc-
tion of some items in the textile 
and clothing industries increased 
by 12 percent in the mentioned 
year.
Mehrabian further stated that a 
significant part of the raw materi-
als used in the garment and textile 
industry is produced inside the 
country, adding: “We are now al-
most self-sufficient in the supply 
of some raw materials, such as 
cotton yarns and only two percent 
of acrylic yarns are imported due 
to the need for color diversity, es-
pecially in export products,” she 
said.
She considered machinery as one 
of the important factors in the 
production of high-quality, com-
petitive, and export-oriented prod-
ucts, and said: “In the textile and 
clothing industry, machinery must 
be upgraded and reconstructed at 
least once every 10 years.”
The textile industry in Iran has a 
long history and is one of the most 
important sectors for employment.
This industry has a high employ-
ment potential, and the amount 
of foreign currency investment to 
create a job in the textile industry 
is very low compared to some in-
dustries such as automotive.

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

Government warns 
Israel, says security 
of Iranians are red 
line
Iranian government spokesman Ali 
Bahadori Jahromi said on Monday 
that security of the Iranian citizens 
is Tehran’s red line.
In an interview with the Tasnim 
news agency, Bahadori Jahromi 
pointed to the recent provocative 
and hostile moves of the Israeli 
regime, saying, “The nature of the 
usurper Zionist regime was and is 
clear, and the illegitimate estab-
lishment of this regime is based 
on terror, terrorism, oppression 
and murder, and its continuation 
is based on this terrorist nature.”
Therefore, he added, the position 
of Iran towards such a regime is 
clear and there will be no change 
in Tehran’s stance. 
The government spokesman went 
on to say that “naturally it is ex-
pected that international organ-
izations will have a clear position 
on such illegitimate natures and a 
clear action against the illegal and 
terrorist acts of such a regime in 
order to remove the shadow of the 
destructive effects and actions of 
this evil regime from the region.” 
Bahadori Jahromi then stated that 
the red line of the Islamic Repub-
lic is the security of its citizens, 
and in order to maintain security 
and safeguard the security of the 
public, Iran will take any necessary 
measures as a reciprocal action 
against any external act by this 
regime.
Israel has tacitly acknowledged 
that it assassinated Iranian Colonel 
Sayyad Khodaei in downtown Teh-
ran on May 22. 

Tehran, Yerevan 
explore avenues 
of sci-tech co-op

Armenian Ambassador to Iran 
Arsen Avagyan met with Iranian 
deputy science minister Vahid 
Haddadi Asl, discussing ways 
to broaden ties in the fields of 
science and technology.
The meeting was held in Teh-
ran on Sunday, IRNA reported, 
citing the two sides expressed 
readiness to exchange univer-
sity students, transfer technol-
ogy, and create joint research 
centers.
An Iranian delegation will visit 
Yerevan to evaluate the situa-
tion of Armenian universities. 
Moreover, Avagyan said that the 
Armenian science minister was 
ready to travel to Iran.
Houses of innovation
An Iranian House of Innovation 
and Technology (IHIT) is to be 
established in Armenia with the 
aim of developing the export of 
Iranian knowledge-based prod-
ucts.
Over the few past years, with the 
support of the Vice Presidency 
for Science and Technology, the 
Iranian house of innovation has 
been set up in several countries 
to develop the global market for 
knowledge-based products.
These centers have already 
been set up in countries such 
as Russia, Turkey, China, Syria, 
and Kenya, and Iraq will soon 
join them.
By supporting innovative ideas, 
and holding technological and 
innovative events, the centers 
will be a platform for the de-
velopment and promotion of 
Iranian knowledge-based com-
panies, startups, and creative 
industries.
Science diplomacy
One of the indicators of the 
growth of science diplomacy is 
conducting joint research be-
tween two or more countries, 
Iran has written more than a 
third of its articles in Scopus 
in 2020 with international par-
ticipation, which is about 30.7 
percent.
In 2019, the articles with inter-
national participation reached 
27.4 percent, so compared 
to 2019, Iranian researchers 
increased their international 
scientific contributions by 3.3 
percent. It should be noted that 
in 2020 more articles were pub-
lished internationally by Iranian 
researchers, but nevertheless, 
the amount of international par-
ticipation has increased.
Scientific growth 
Studies show that Iran entered 
the year 2022 with the 15th rank 
in science production world-
wide and it is expected to make 
progress over the next years as 
the coronavirus pandemic is go-
ing to ease.
In reviewing scientific products, 
various indicators such as pub-
lication of articles in prestigious 
international journals, citations, 
validity of journals, the level of 
productivity, and scientific im-
pact of scientists are considered 
quantitatively and qualitatively.
According to the latest infor-
mation on science production, 
Iran is ranked 15th in the world 
in the international system of 
Web of Science in 2021, with an 
h-index of 383, which indicates 
the quality of Iranian articles 
registered.
Iran’s scientific position in the 
Web of Science over the last 5 
years shows that the production 
of conference papers has been 
on a downward trend during 
2020 and 2021 due to the out-
break.

President Ebrahim Rai-
si held a meeting with the 
board of directors of Iran 
Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agri-
culture (ICCIMA) on Sunday 
to discuss major economic 
issues as well as the strat-
egies and obstacles to the 
effective presence of the pri-
vate sector in the country’s 
economy.

As reported by the portal of 
Tehran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines 
and Agriculture (TCCIMA), 
in this meeting Raisi em-
phasized the importance of 
the presence of the private 
sector in the country’s econ-
omy, saying that new strat-
egies should be considered 
and implemented to allow 
the private sector to have 

a stronger presence in the 
country’s economic scene.
The president stated that 
the basis for the govern-
ment’s economic decisions 
is the alliance of major pol-
icies and decisions, adding: 
“Political agendas and party 
considerations should not 
influence these decisions or 
prevent decisions from be-
ing made.”

Raisi stated that the govern-
ment supports the devel-
opment of non-oil exports, 
especially by the private sec-
tor exporters, adding: “The 
participation of the private 
sector in the completion of 
semi-finished projects is 
also on the agenda and the 
private sector should count 
on the government’s sup-
port to enter this field.”
“Barriers to the private sec-
tor’s participation and in-
vestment in semi-finished 
projects must be identified 
and removed,” he stressed.
According to Raisi, the 
growth of the country’s 
economy depends on the 
investment making of large 
state-owned companies, 
non-governmental public in-
stitutions, and private sector 
investors as well as foreign 
investment, but private sec-
tor investment can have the 
most important role and the 
most impact.
In this meeting, the ICCIMA 

board members announced 
their readiness to cooper-
ate with the government in 
various areas and voiced 
their support for the gov-
ernment’s important policies 
and programs in the field of 
economic reform.
They also stressed the need 
for cooperation between 
the country’s chambers of 
commerce in shaping the 
future of the country’s econ-
omy and stated that they are 
ready to participate in the 
completion of semi-finished 
projects and create at least 
one million jobs.
The attendees of the meeting 
also expressed their views 
on the performance of the 
Central Bank of Iran (CBI) 
and criticized the issuance 
of numerous directives by 
the bank.
They also called for the re-
moval of redundant customs 
regulations which are creat-
ing obstacles in the way of 
exports by the private sector.

President Raisi holds talks with ICCIMA board members

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange 
(TSE), gained 39,059 points to 1.571 million on 
Monday.
As reported, over 8.432 billion securities worth 
54.452 trillion rials (about $201.67 million) were 
traded at the TSE.
The first market’s index rose 31,157 points, and the 

second market’s index climbed 70,758 points.
A market analyst believes that the Iranian stock ex-
change market can grow by 30 percent by the end of 
the current Iranian calendar year (March 20, 2023).
In an interview with IRNA on May 8, Ahmad Eshtiaqi 
pointed to the growth of the stock market index and 
the factors affecting it and said: “It seems that the 
shares of companies still have room for growth and 
according to the forecasts, the stock market can 
grow by about 30 percent by the end of the year, 
but this growth will be gradual and slow.”
The analyst noted that the shareholders’ interest in 
the capital market over the past few years has been 
due to the value of companies’ stock, so when the 
shares still have room to grow, the market index will 
grow as well.
The capital market expert further mentioned another 
factor influencing the rise of the stock market index 
and continued: “World prices rose sharply after the 
Russia and Ukraine war and oil prices reached more 
than $100, and this has affected the performance of 
some companies to some extent.”
He stated that in addition to the crude oil prices, 

the prices of petrochemical products and metals 
like copper, zinc, and other commodities have risen.
Given that the stock market is commodity-based, 
therefore, the shares of the companies and refiner-
ies also experience significant growth in value, he 
said.
In addition to the above-mentioned factors, the of-
fering of the shares of major Iranian car companies 
namely Iran Khodro and Saipa also helped to stim-
ulate the growth in the capital market.
Asked about his view on the trend of the market 
in the current year, Eshtiaqi said: “According to the 
forecasts, it seems that the stock market index will 
reach the range of 1.8 million points by the end of 
1401.”
According to him, most of the market growth will 
occur by the end of the fourth Iranian calendar 
month of Tir (July 22) and will experience a growth 
of about 20 percent by that point.
“If the nuclear deal is revived, we will see good days 
in the capital market and other parallel markets will 
not have much luck in comparison to the stock mar-
ket,” he added.

TEDPIX climbs 39,000 points on Monday
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Iran overpowered Indonesia 66-37 in the 
opening match of the 2022 FIBA U16 Asian 
Championship in Doha, Qatar on Monday. 
The Persians will also play Lebanon on 
Tuesday in Group B.
The FIBA U16 Asian Championship fea-
ture 13 teams. They are divided into four 
groups seeded automatically based on 
the FIBA World Ranking Boys. The group 
stage concludes on June 14 with the top 

teams in each group proceeding to the Fi-
nal Phase in the Quarter-Finals, starting on 
June 17. Teams that finish 2nd and 3rd in 
each group however, will play in the Quali-
fying Phase on June 16.
The second-ranked team in Group A will 
play the third-ranked team in Group B and 
vice versa. Similarly, the second-ranked 
team in Group C will play the third-ranked 
team in Group D and vice versa as well.

Iran ease past 
Indonesia at 
2022 FIBA 
U16 Asian 
Championship

IAEA resolution is 
‘political’: Iran
Iranian Foreign Ministry 
spokesman Saeed Khatibzadeh 
has rejected the censure resolu-
tion adopted by the UN nuclear 
watchdog’s Board of Governors 
as “political.”
Speaking at a weekly press 
conference on Monday, Khati-
bzadeh said Iran and the Inter-
national Atomic Energy Agency 
(IAEA) were on a path of coop-
eration since March but the res-
olution disrupted this path. 
“It was a completely political 
and designed move. And it 
disrupted the path defined be-
tween Iran and the Agency,” 
Khatibzadeh said of the reso-
lution. 
The spokesman said Iran and 
the IAEA exchanged visits in 
accordance with the March 15 
joint statement. 
The resolution showed that 
IAEA Director-General Rafael 
Grossi was taking orders from 
a “center,” he added
“Certainly, we couldn’t have 
let the IAEA’s political and 
non-technical move go unan-
swered,” Khatibzadeh noted. 
Khatibzadeh also expressed 
regret over Grossi’s trip to Is-
rael ahead of the adoption of 
the resolution. “It is regrettable 
that the Director General of the 
Agency, as the Agency’s agent, 
has put this Agency at the dis-
posal of such a law-breaking 
regime,” he lamented. 
The Foreign Ministry spokes-
man noted that Grossi dis-
credited the Agency by visiting 
Israel. “I think the message of 
this trip is as clear as any other 
diplomatic move. The Director 
General should be concerned 
about impartiality and inde-
pendence,” Khatibzadeh cau-
tioned.  “He met the wrong 
people at the wrong time and 
in the wrong place. The Agen-
cy’s reputation has been badly 
damaged in the public eye,” 
Khatibzadeh said.  Last week, 
the tense relations between Iran 
and the West took a new turn 
after the main interlocutors of 
Iran in the Vienna talks pushed 
jointly for the censure resolu-
tion at the IAEA’s board, the first 
move of its kind in two years.
The resolution, though mild 
in language and unbinding in 
nature, elicited harsh criticism 
from Iranian officials at various 
levels. The Atomic Energy Or-
ganization of Iran (AEOI) inject-
ed uranium gas into advanced 
centrifuges and deactivated 
certain UN nuclear agency cam-
eras outside the Safeguards 
Agreement.
“We have terminated the op-
erations of a number of the 
Agency’s cameras functioning 
outside the Safeguards Agree-
ment, and tomorrow we will 
terminate the operations of the 
rest, which are 17 to 18 in to-
tal,” Mohammad Eslami, Iran’s 
nuclear chief, told a special TV 
program on Thursday night.
Iran’s President Ebrahim Raisi 
also reacted to the resolution, 
saying “Iran will not take a step 
back from its positions.” And in 
Parliament, there was an uproar 
on Sunday. Iran’s Foreign Min-
ister also chastised the United 
States and its three European 
allies, the United Kingdom, 
France, and Germany, for filing 
the anti-Iranian resolution to the 
IAEA’s board, calling the move 
“hasty and politically motivat-
ed”.
Hossein Amir Abdollahian 
made the remarks during a Sat-
urday night phone conversation 
with UN Secretary General An-
tonio Guterres.

Top 7 Impacts of Social Media: Advantages and Disadvantages
By: PARISA JAMADISource: https://www.simplilearn.com/real-impact-social-media-article

Information and communication tech-
nology has changed rapidly over the 
past 20 years, with a key development 
being the emergence of social media.
The pace of change is accelerating. For 
example, the development of mobile 
technology has played an essential 
role in shaping the impact of social 
media.  They put the means to connect 
anywhere, at any time on any device in 
everyone’s hands.
Why People Share Information?
A fascinating study by the New York 
Times Consumer Insight Group re-
vealed the motivations that participants 
cited for sharing information on social 
media. These include a desire to reveal 
valuable and entertaining content to 
others; to define themselves; to grow 
and nourish relationships and to get 
the word out about brands and causes 
they like or support.
These factors have caused social net-
works to evolve from being a handy 
means for keeping in touch with friends 
and family to being used in ways that 
have a real impact on society.
Top 7 Impacts of Social Media
1. The Impact of Social Media on Pol-
itics
A new study from Pew Research claims 
that about one in five U.S. adults gets 
their political news primarily through 
social media. The study also finds that 
those who do get their political news 
primarily through social media tend to 

be less well-informed and more likely 
to be exposed to unproven claims that 
people who get their news from tradi-
tional sources.
In comparison to other media, the 
influence of social media in political 
campaigns has increased tremendous-
ly. Social networks play an increasingly 
important role in electoral politics — 
first in the ultimately unsuccessful can-
didacy of Howard Dean in 2003, then in 
the election of the first African-Ameri-
can president in 2008, and again in the 
campaign of Donald Trump.
2. The Impact of Social Media on So-
ciety
Almost a quarter of the world’s popula-
tion is now on Instagram. In the U.S., 
nearly 80% of all internet users are on 
this platform. Because social networks 
feed off interactions among people, 
they become more powerful as they 
grow.
Without social media, social, ethical, 
environmental, and political ills would 
have minimal visibility..
While social media activism brings an 
increased awareness about societal is-
sues, questions remain as to whether 
this awareness is translating into real 
change. Some argue that social shar-
ing has encouraged people to use com-
puters and mobile phones to express 
their concerns on social issues without 
actually having to engage actively with 
campaigns in real life. Their support is 

limited to pressing the ‘Like’ button or 
sharing content.
3. The Impact of Social Media on Com-
merce
Companies see the importance of us-
ing social media to connect with cus-
tomers and build revenue.
Businesses have realized they can 
use social media to generate insights, 
stimulate demand, and create targeted 
product offerings. 
Fully implementing social technologies 
in the workplace removes boundaries, 
eliminates silos, and can raise interac-
tion and help create more highly skilled 
and knowledgeable workers.
The flipside: A low number of social 
‘shares’ can lead to negative social 
proof and destroy business credibility
These results highlight the dou-
ble-edged nature of the impact of so-
cial media. When products attract a lot 
of shares, it can reinforce sales. But 
when the reverse is true, customers 
begin to distrust the product and the 
company. 
4. The Impact of Social Media on the 
World of Work
Social media has had a profound effect 
on recruitment and hiring. Professional 
social networks such as LinkedIn are 
important social media platforms for 
anyone looking to stand out in their 
profession. They allow people to create 
and market a personal brand.
Nineteen percent of hiring managers 

make their hiring decisions based on 
information found on social media. Ac-
cording to CareerBuilder’s 2018 social 
media recruitment survey, 70 percent 
of employers use social networking 
sites to research job candidates.
5. The Impact of Social Media on Train-
ing and Development
Job candidates who develop skills in 
the latest and most advanced social 
media techniques are far more em-
ployable.
A 2020 survey by OnePoll on behalf 
of Pearson and Connections Acad-
emy asked 2,000 U.S. parents and 
their high-school aged children about 
the “new normal” of high school. Six-
ty-eight percent of students and 65% 
of their parents believe that social me-
dia will be a useful tool and part of the 
new high school normal.
Blogs, wikis, LinkedIn and podcasts 
are now common tools for learning in 
many educational institutions. Social 
media has contributed to the increase 
in long-distance online learning.
Despite issues of lack of privacy and 
some instances of cheating among 
long-distance learners, this has not 
deterred social platforms from being 
used in education.
6. The Challenges of Social Media
Social media has been blamed for pro-
moting social ills such as:
Cyberbullying:
The Cyberbullying Institute’s 2019 sur-

vey of U.S. middle and high school stu-
dents found that over 36 percent report 
having been cyberbullied at some point 
in their life, with 30 percent having 
been victimized twice or more. It also 
found that almost 15 percent admitted 
to having cyberbullied someone at least 
once, and nearly 11 percent admitting 
to doing it two or more times. Teenag-
ers can misuse social media platforms 
to spread rumors, share videos aimed 
at destroying reputations, and to black-
mail others.
Lack of Privacy
Stalking, identity theft, personal at-
tacks, and misuse of information are 
some of the threats faced by social me-
dia users. Most of the time, the users 
themselves are to blame as they share 
content that should not be in the public 
eye. 
Unfortunately, by the time private con-
tent is deleted, it’s usually too late. and 
the content can cause problems in peo-
ple’s personal and professional lives.
7. The Impact of Social Media on Re-
lationships
One of the effects of social media is en-
couraging people to form and cherish 
“social media friendships” over actual 
friendships. The term ‘friend’ as used 
on social media is a weak shadow of 
traditional friendship. Real friends ac-
tually know each other, frequently in-
teract face to face, and have a personal 
bond.

The United Nations Conference 
on Trade and Development (UNC-
TAD), in its latest investment report 
dubbed “International Tax Reforms 
and Sustainable Investment”, has 
said foreign direct investment in-
flow to Iran increased by 6.4 per-
cent in 2021 compared to the pre-
vious year.
The report, published on June 9, 
put the Islamic Republic’s FDI in-
flow at $1.429 billion in 2021, while 
the figure stood at $1.342 billion in 
2020.
According to the report, Iran also 
had $82 million in foreign direct 
investment in other countries in 
2021, up from $78 million the pre-
vious year.
UNCTAD has also put the global 
foreign direct investment in 2021 at 
$1.582 trillion, indicating a growth 
of 64 percent compared to the pre-
vious year. The figure stood at $962 
billion in 2020.
“Global flows of foreign direct in-
vestment recovered to pre-pan-

demic levels last year, reaching $1.6 
trillion. Cross-border deals and 
international project finance were 
particularly strong, encouraged by 
loose financing conditions and in-
frastructure stimulus. However, the 
recovery of greenfield investment in 
the industry remains fragile, espe-
cially in developing countries,” the 
report said.
This fragile growth of real produc-
tive investment is likely to persist 
in 2022. The fallout of the war in 
Ukraine with the triple food, fuel, 
and financial crises, along with the 
ongoing COVID-19 pandemic and 
climate disruption, is adding stress, 
particularly in developing countries, 
UNCTAD said in its report.
Global growth estimates for the 
year are already down by a full per-
centage point. There is a significant 
risk that the momentum for recov-
ery in international investment will 
stall prematurely, hampering efforts 
to boost finance for sustainable de-
velopment, it added.

Iran eyes expansion of road transport 
co-op with TRACECA members

Iran is eying the expansion of interna-
tional road transportation cooperation 
with the Transport Corridor Europe Cau-
casus Asia (TRACECA) Initiative member 
states, the portal of Iran’s Transport and 
Urban Development Ministry reported on 
Sunday.
The issue was brought up during a meet-
ing between Head of Iran Road Mainte-
nance and Transportation Organization 
(RMTO) Dariush Amani and TRACECA 
Secretary General Asset Assavbayev.
According to Amani, the meeting has 
been focused on the development of in-
ternational road transport cooperation 
with TRACECA member countries and 
increasing the volume of transit through 
this corridor.
Amani noted that following the policies of 

the government, RMTO is implementing 
new strategies to actively and effectively 
participate in international forums, re-
gional treaties and join international con-
ventions on transportation.
Various steps have been taken in this 
regard, including joining the transport 
of perishable goods (ATP) and the Inter-
national Carriage of Dangerous Goods 
by Road (ADR) treaties, participating in 
the electronic version of the Internation-
al Carriage of Goods by Road (e-CMR) 
convention, as well as the successful im-
plementation of the project (E-TIR), the 
official said.
Amani stated that there are great areas 
for cooperation between the member 
states of the TRACECA agreement with 
the Islamic Republic of Iran, and added: 

“We are therefore interested in making 
the best use of the various projects and 
courses offered or held each year under 
the framework of the said agreement 
at the secretariat or in other member 
states.”
The RMTO head has also called on the 
Assavbayev to take the necessary meas-
ures to eliminate or reduce significant 
tariff barriers and unconventional tolls 
imposed by some TRACECA member 
countries on the international road fleet 
crossing those countries in order to real-
ize the goals envisioned for the corridor.
According to Amani, during the meet-
ing Assavbayev stated that the Islamic 
Republic of Iran is an active member 
of TRACECA and the main link between 
Central Asia and Europe.

Production of alumina power in Iran rose 11 percent 
in the first two months of the current Iranian calendar 
year (March 21-May 21), as compared to the same 
period of time in the past year, according to the data 
released by Iranian Mines and Mining Industries De-
velopment and Renovation Organization (IMIDRO).
The IMIDRO’s data put the alumina powder output 
at 42,406 tons in the two-month period of this year, 
while the figure was about 38,000 tons in the same 
time span of the previous year.

Based on the data previously released by IMIDRO, 
Iran has produced 230,682 tons of alumina powder 
in the past Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20). The IMIDRO’s data put the alumina pow-
der output at 231,612 tons in year 1399.
Aluminum oxide, which is commonly called alumina, 
is an inert, odorless, white amorphous material often 
used in industrial ceramics.
Alumina is an important ceramic material for indus-
trial applications. The numerous fields of application 

range from construction materials, to filling materi-
als, as well as abrasives and catalysts.
In plants and mechanical engineering, alumina ce-
ramics are mainly used for wear and corrosion pro-
tection.
The particle size distribution largely determines 
the application range and the quality of an alumina 
powder. Reliably identifying the differences in parti-
cle size is therefore an essential requirement of the 
measuring instrument.

Alumina powder production up %11 in 2 months on year

Iran eyes expansion of
road transport co-op with TRACECA members



اقتصاد استان

Isfahan News

 یلـدا توکلی  »واژه محیط زیسـت 
به تازگی به عنـوان معاونـت خدمات 
شـهری اضافه شـده اسـت، امـا 
ازآنجاکه همه خدمات ما در راسـتای 
حفظ محیط زیسـت اسـت هر کاری 
که در شـهر انجام می شـود، پیوست 
زیسـت محیطی دارد و مجوزهـای 
الزم از اداره محیط زیسـت را دریافت 
می کنیـم«. مهـدی بقایـی معـاون 
محیط زیسـت و خدمـات شـهری 
شـهردار اصفهان در جمع خبرنگاران 
بـا تأکید بـر ایـن مطلـب گفـت: دو 
هـزار میلیـارد تومـان از بودجـه 
شـهرداری اصفهـان معطـوف بـه 
حـوزه خدمـات شـهری اسـت و 
سـمن های زیسـت محیطی نیـز بـا 
مدیریت شـهر همکاری دارنـد، البته 
در بخش فرهنگـی با کمیته فرهنگ 
شهروندی تعامل بیشـتری می شود، 
اما درزمینه هوشـمند سـازی به رغم 
وجـود زیرسـاخت های الزم عقـب 
هسـتیم، به عنوان مثـال خودروهای 
سـازمان خدمـات موتـوری مجهـز 
بـه سیسـتم AVL اسـت، امـا هیـچ 
داشـبوردی وجـود نـدارد کـه رصـد 

الزم انجـام شـود.
• نظافـت معابـر مکانیـزه 

د می شـو
معـاون محیط زیسـت و خدمـات 
شـهری شـهردار اصفهان ادامـه داد: 
یکـی از قراردادهای مهم شـهرداری 
در ارتبـاط بانظافـت، رفـت وروب و 
جمـع آوری زباله حجمـی و کارگری 
اسـت؛ درگذشـته ایـن خدمـت بـه 
شـرکت های پیمانـکار واگذارشـده 
اسـت و آن هـا نیـز از نیروهـای 
شـهرداری در شـرکت های خـود 
بهره منـد شـدند و انتظـار می رفتـه 
اسـت که پس از گذشـت چند سـال 
ایـن نیروها شـرکتی شـوند، امـا این 

اتفـاق نیفتـاده اسـت و کارگـران 
نیروهـای  می کننـد  احسـاس 
شهرداری هستند و پیمانکارانی وجود 
دارنـد که اگـر آن هـا را رها کنیـم، در 
حق ایـن کارگـران اجحـاف خواهند 
کرد، لـذا درصدد رفع این مشـکالت 
هسـتیم. بقایی اظهـار کرد: بـا توجه 
بـه اینکـه کشـور به سـوی مشـکل 
کمبـود کارگـر پیـش مـی رود و مـا 
هـم در آینده ایـن معضـل را خواهیم 
داشـت، قصـد داریـم بـه سـمت 
مکانیزه شـدن نظافـت معابر حرکت 
کنیـم و در ایـن مسـیر به هیچ عنوان 
قصد تعدیـل نیـرو نداریم، بلکـه اگر 
نیرویی بازنشسـته شـد یا به هر دلیل 
خواسـت ادامـه کار ندهـد، درازای 
آن، کار را به صـورت مکانیـزه انجـام 

خواهیـم داد.
نیروگاه هـای  ایجـاد   •
مناطـق  در  خورشـیدی 

نـه ه گا د نز پا
معـاون محیط زیسـت و خدمـات 
شـهری شـهردار اصفهـان بابیـان 
اینکه الیحه ای سـال گذشـته تحت 
عنوان صندوق توسـعه انـرژی تهیه 
شـد کـه یـک افـق پنج سـاله و ۱۰ 
سـاله در آن تعریف شده اسـت، ادامه 
داد: در افق پنج سـاله باید ۲۵ درصد از 
انرژی مصرفی مـا در شـهر از انرژی 
پـاک تأمیـن شـود، در ایـن راسـتا 
شـورای اسـالمی شـهر پیشـاپیش 
تدابیـر خوبـی اندیشـیدند و بودجـه 
خوبـی را بـرای ایـن مهـم در سـال 
۱۴۰۱ برای سـطح مناطـق مختلف 
شـهر اختصاص داده اسـت که طبق 
آن حدود هفـت میلیارد تومـان برای 
ایجـاد نیروگاه هـای خورشـیدی در 
مناطق پانزده گانه تعیین شـده است.

• شـنبه روز تعطیلـی فعالیت 
کارگـران خدمات شـهری

معـاون محیط زیسـت و خدمـات 
شـهری شـهردار اصفهان با اشـاره 
بـه جمـع آوری زبالـه بـر اسـاس 
روزهـای زوج و فـرد هفتـه و حذف 
جمـع آوری طبـق روزهـای زوج و 
فـرد تقویـم، گفـت: یکـی از دالیل 
اجـرای ایـن طـرح ایـن بـود کـه 
کارگـران خدمـات شـهری یـک 
روز در هفتـه تعطیلـی و امـکان 
حضـور در منـزل را داشـته باشـد، از 
سـوی دیگـر ۳۰ درصد شـهروندان 
انجام شـده  نظرسـنجی های  در 
اعـالم کردند کـه تاریـخ تقویـم در 
ذهن آن هـا نمی مانـد و بهتر اسـت 
روزهـای زوج و فـرد هفتـه مبنـای 
جمـع آوری زبالـه باشـد، لـذا اجرای 
ایـن طـرح بـه دلیـل کـم کـردن 
حقـوق کارگـران یـا صرفه جویـی 
در هزینه هـای شـهرداری انجـام 
نمی شـود. وی بابیان اینکه از ابتدای 
تیرمـاه کـه قراردادهـای جدیـد بـا 
پیمانکاران منعقد می شـود، "شنبه" 
روز تعطیلـی فعالیـت کارگـران 

خدمات شـهری خواهـد بـود تا هم 
از تعطیلـی کار بهره مند شـوند و هم 
جمعه کاری را اسـتفاده کنند، افزود: 
این طـرح در سـه محلـه منطقه ۱۰ 
شـهرداری به صـورت آزمایشـی در 
حـال انجـام اسـت، البته همـه باید 
بـرای کاهـش تولیـد زبالـه حرکت 
کنیـم. بقایـی ادامـه داد: بـا فضـای 
تبلیغاتـی و کمپینـی که ایجادشـده 
اسـت، پیش بینـی می کنیـم ۳۰ 
درصـد شـهروندان از اجـرای طرح 
جمـع آوری زباله بر اسـاس روزهای 
زوج و فرد هفته مطلع شـده باشـند. 
وی گفـت: روزانـه ۳۰۰ هـزار لیتـر 
شـیرابه زباله هـا حمل می شـود که 
باعث بیمـاری نیروهای شـهرداری 
می شـود، این موضوع غیـر از هزینه 
۷۰ میلیـارد تومانی اسـت کـه برای 
جمـع آوری زباله ها هزینه می شـود، 
البته محله هایی در شـهر وجود دارد 
کـه شـهروندان آن تولید زبالـه را به 
صفـر رسـاندند و ایـن از افق هـای 
پیشـروی خدمات شـهری اسـت.

• اصفهـان قطـب توزیـع 
گیاهـان دارویـی

بقایـی مهم تریـن وظیفـه سـازمان 
میادیـن میـوه و تره بار و سـاماندهی 
را  شـهرداری  شـهری  مشـاغل 
سـاماندهی کسـب وکار در شـهر و 
توزیـع شـبکه به صـورت عادالنـه 
دانسـت و گفـت: از افق هـای ایـن 
سـازمان تبدیل شـدن بـه قطـب 
توزیع در کشـور اسـت و اگـر صنایع 
سـورتینگ در اصفهـان به خوبـی 
شـکل بگیـرد در توزیـع حـرف اول 
را خواهیـم زد، البتـه در حـال حاضـر 
اصفهـان قطـب توزیـع گیاهـان 
دارویـی و ماهـی قطـب کشـور 
اسـت. وی اظهـار کـرد: سـاماندهی 
خیابان هـا در حـوزه کسـب وکار از 
دیگر وظایف سـازمان میدان ها میوه 
و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
شـهرداری اسـت، لذا قبل از اینکه با 
بحـران روبـه رو شـویم، سـاماندهی 
خیابان هـای صغیـر و طالقانـی را در 

دسـتور کار قراردادیـم.
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در راستای توسعه و ترویج ورزش همگانی، 
هجدهمین همایـش پیـاده روی خانوادگی 
با اسـتقبال خـوب کارکنان سایپاسـیتروئن 
برگـزار شـد. در ایـن پیـاده روی خانوادگی 
کـه بـا موافقـت و تأکیـد مدیرعامـل 
سایپاسـیتروئن مبنی بر ارتقاء روحیه نشاط 
و شـادابی کارکنـان و خانواده هـای آنهـا 
و پـس از وقفـه دوسـاله بـه علـت شـیوع 
بیمـاری منحـوس کرونـا انجـام شـد، 
شـرکت کنندگان با رعایت شـیوه نامه های 
کیلومتـری   ۳ مسـافت  بهداشـتی، 
روسـتای علـوی تـا مشـهد اردهـال را در 
فضایـی سرسـبز، پـر طـراوت و بانشـاط 

طـی کردنـد و جهـت زیـارت و پذیرایـی 
در بـارگاه نورانـی حضـرت سـلطانعلی بن 
امـام محمدباقر )ع( مسـتقر شـدند. گفتنی 
اسـت از دیگـر بخش هـای ایـن همایـش 
که با حضـور بیـش از ۲۵۰ نفـر از کارکنان 
و خانواده هایشـان همـراه بود، می تـوان به 
سـخنرانی حجت االسـالم صباری، اجرای 
مسـابقه حضـوری و برگـزاری برنامه های 
ورزشـی و فرهنگـی ویـژه فرزنـدان و 
خانواده هـای کارکنـان اشـاره کـرد کـه در 
پایـان ضمـن قرعه کشـی بـه رسـم یادبود 
هدایایـی بـه برگزیـدگان مسـابقات اهـدا 

گردیـد.

رئیـس سـازمان بازرسـی کاشـان از شـرکت 
سایپاسـیتروئن بازدیـد کـرد. محمـد دهقان 
رئیـس بازرسـی شهرسـتان کاشـان و هیئت 
همراه با حضور در شـرکت سایپا سـیتروئن از 
نزدیک در جریان آخرین وضعیت خودروهای 
ناقص ونیزماندگاری خودروهای کسـری دار، 
قرار گرفـت. در ابتـدای این دیدار کـه مدیران 
ارشـد سایپاسـیتروئن نیـز حضورداشـتند؛ 
مجیـد فهیمه امیـری مدیرعامـل شـرکت، 
ضمـن تشـریح رونـد برنامه هـای تولیـدی و 
اجرایی این شـرکت، گزارشـی ازمیـزان تولید 
محصـوالت ودالیـل مانـدگاری خودروهای 
کسـری دار ارائه نمود. در ادامه، رئیس بازرسی 

کاشـان با بازدیـد از خطـوط تولیـد و وضعیت 
خودروهـای ناقـص درایـن شـرکت، ابـراز 
داشت: سـازمان بازرسـی با بازدید و برگزاری 
نشسـت بـا مدیـران شـرکت ها و مسـئوالن 
دسـتگاه ها به دنبال این امر اسـت کـه میزان 
خودروهـای ناقص درپارکینگ خودروسـازان 
کاهش یابـد و مردم سـریع تر بـه خودروهای 
ثبت نامـی خوددسترسـی پیداکننـد. دهقـان 
اظهارامیـدواری کـرد: بـا تأمیـن بـه موقـع 
قطعـات از شـرکت های قطعه سـاز داخلـی 
بتوانیـم ضمن کاهـش دغدغه خودروسـازان 
درحـل مشـکالت، از حقـوق عامـه مـردم در 

صنعـت خـودرو صیانـت کنیم.

پانزدهمین جلسـه کمیسـیون انرژی، صنایع پاالیشـی و پتروشـیمی اتـاق بازرگانی 
اصفهـان بـا محوریـت ارائـه گـزارش عملکـرد کمیته هـای تخصصـی و بررسـی 
پیشـنهادات اعضـا دربـاره موضوعـات در دسـت اقـدام ایـن کمیسـیون براسـاس 

چالش هـای موجـود برگـزار شـد.
در این جلسـه درباره موضوعاتی همچون توسـعه انرژی های تجدیدپذیر، مشکالت 

تعرفه گاز و توانمندسـازی پیمانکاران بومـی در حوزه انرژی بحث و تبادل نظر شـد.
نایب رئیس کمیسـیون انرژی، صنایع پاالیش و پتروشـیمی اتـاق بازرگانی اصفهان 
در این جلسـه اظهار داشـت: اسـتفاده از نظرات و تجارب اعضای کمیسیون های اتاق 
بازرگانی برای جهت دهـی به اهداف کمیسـیون ها از جمله سیاسـت های اصلی اتاق 

بازرگانی اصفهان اسـت.
اکبر لباف با تأکید بر توانمندسـازی فعاالن اقتصادی در حـوزه انرژی های تجدیدپذیر 
و صنایع پاالیش و پتروشـیمی و شبکه سـازی اعضـا افـزود: امیدوارم ایـن نظرات به 
ما برای برنامه ریـزی در حوزه انرژی هـای تجدیدپذیر و صنایع پاالیش و پتروشـیمی 

کمـک کند.
• کمبود 12 هزار مگاواتی برق در تابستان امسال

احمدرضا صافـی، رئیـس دفتـر انرژی هـای تجدیدپذیر کمیسـیون انـرژی، صنایع 
پاالیشی و پتروشـیمی اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشـاره به پیک خاموشی صنایع در 
تابسـتان گفت: پیش بینی می شـود در تابسـتان با ۱۲ هزار مگاوات کمبود برق مواجه 

باشـیم که طبق برنامه ریـزی دولت بیشـتر بار خاموشـی ها بر دوش صنایع اسـت.
وی افـزود: برای جبـران این کمبـود بهتر اسـت بـرق نیروگاه های داخلـی صنایع به 
شبکه وارد شـود. البته تعرفه گاز و سوخت فسـیلی مصرفی آنها بر اساس گاز مصرفی 
در پروسـه تولیـد محاسـبه می شـود کـه موجب عـدم تمایـل صنایع بـرای ایـن امر 
خواهد شـد. این در حالی اسـت که ظرفیت تولید ۴۰۰ مـگاوات بـرق در نیروگاه های 
صنایع کوچک اسـتان وجود دارد که متأسـفانه سـال گذشـته تنها ۴۰ مگاوات آن در 

مدار قـرار گرفت.
صافی با بیان اینکه وزارت نیـرو دیگر برنامه ای برای احداث نیروگاه های خورشـیدی 
کوچک مقیـاس نـدارد، ادامـه داد: صنایـع بایـد بـه سـوی اسـتفاده از انرژی هـای 
تجدیدپذیـر و تولیـد آن حرکت کننـد. اگر بتوانیـم پنل هـای خورشـیدی را با قیمت 

تمام شـده کمتـر تأمیـن کنیـم در ایـن راه موفق تر خواهیـم بود.
• سهم اندک اصفهان از پروژه های بزرگ حوزه انرژی

رضا خیامیان، رئیس کمیته نفت، گاز، صنایع پاالیش و پتروشـیمی کمیسیون انرژی، 
صنایـع پاالیشـی و پتروشـیمی اتـاق بازرگانـی اصفهـان نیز بیـان کـرد: پروژه های 
بزرگـی در حوزه انرژی و صنایع پاالیشـی و پتروشـیمی در کشـور انجام می شـود که 
متأسـفانه سـهم اصفهان در این پروژه ها اندک اسـت. بنابراین باید بر بومی سـازی و 

ظرفیت سـازی در ایـن حوزه تمرکـز کنیم.
وی با تأکید بر اینکـه واحدهای بزرگ پاالیش و پتروشـیمی اسـتان بایـد بر ظرفیت 
پیمانکاران و مشـاوران بومی تکیـه کننـد، ادامه داد: پاالیشـگاه اصفهـان هم اکنون 
آمادگی همکاری با پیمانـکاران بومـی را دارد و توفیق در این امر بـه تالش و پیگیری 

پیمانـکاران برمی گردد.
خیامیـان بـا انتقـاد از جدول خاموشـی صنایـع تصریـح کرد: خاموشـی بـرای برخی 
واحدهای صنعتـی در روزهای شـنبه در نظر گرفته شـده کـه به فعالیت ایـن واحدها 

لطمـه زیـادی وارد خواهـد کرد.
• عدم تحقـق احـداث نیروگاه هـای انـرژی تجدیدپذیـر در برنامه 

ششـم توسعه
همچنین محمـد ابکاء، رئیس کمیتـه تولیدکننـدگان تجهیزات انـرژی و پیمانکاری 
کمیسـیون انرژی، صنایع پاالیشـی و پتروشـیمی اتاق بازرگانی اصفهان با اشـاره به 
برنامه ریـزی بـرای احداث نیـروگاه خورشـیدی ۱۰ مگاواتـی در نائین اظهار داشـت: 
وزارت نیـرو در خرید بـرق تولیدی عملکـرد نسـبتاً مناسـبی دارد اما متأسـفانه برای 

واردات پنل هـا حمایـت ارزی وجـود ندارد.
• سیاسـت های وزارت نیـرو صنایـع را به سـوی خودتأمینی سـوق 

می دهـد
حیدر چراغچی، تولیدکننده بخش خصوصی در حوزه نیروگاه های گازی و خورشیدی 
نیز گفت: اقدامـات وزارت نیرو این پیام را مخابره می کند که قیمت برق در کشـورمان 

واقعی نیسـت و صنایع باید به سـوی تأمین برق خود حرکت کنند.
وی بـا اشـاره به ابهامـات صنایـع بـرای تأمین انـرژی افـزود: با وجـود ایـن ابهامات 
و قیمـت تمام شـده سـرمایه گذاری در ایـن حـوزه، صنایع قـادر به اتخـاذ تصمیمات 

مناسـب نیستند.
چراغچی با اشاره به عدم شفافیت دسـتورالعمل خرید تضمینی برق از سرمایه گذاران 
نیروگاه هـای خورشـیدی بـزرگ مقیـاس )مگاواتـی( تصریـح کـرد: در ایـن فضـا 
بخش خصوصـی و خصولتی اطالعـات کافـی بـرای ورود به ایـن عرصـه را ندارند. 
پیشـنهاد می کنم اتـاق بازرگانی نمایندگانی در جلسـات مربوطه داشـته باشـد تا این 

تفاهم نامه هـا و دسـتورالعمل ها بـا جزئیات بیشـتر و شـفاف تر تدوین شـود.

برگزاری همایش 
پیاده روی 
خانوادگی کارکنان 
سایپاسیتروئن

بازدید رئیس 
سازمان بازرسی 
کاشان از 
سایپاسیتروئن

جلسه کمیسیون انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد؛

بار خاموشی های تابستان بر دوش صنایع

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان مطرح کرد:

تأمین انرژی پاک در افق پنج ساله شهر

علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: استان 
اصفهان با مساحت تقریبی ۱۰۷ هزار کیلومتر مربع ۶, ۵ درصد خاک کشور را 
داراست که ۲۵ هزار کیلومتر راه همسنگ، بیش از ۴ هزار کیلومتر راه با نقش ملی 
و ترانزیت، همجواری با ۹ استان و دارا بودن ۱۱۰ شهر همگی نشان از اهمیت 

بسیار باالی این استان در زمینه حمل و نقل و حوزه شهری است.
وی افزود: برای تحلیل وضعیت فعلی و اقدامات انجام شده در زمینه پروژه های 
عمرانی این اداره کل می بایست به شناخت درستی از واقعیت ها رسید چرا که در 
عرصه فعالیت های عمرانی، اقدامات سازندگی، نقش نهاد دولت، جایگاه بخش 
خصوصی، کیفیت حضور نهادهای صنفی و مجموعه سازوکارهای تصمیم گیری 
کالن، قوانین و مقرات مربوطه و همین طور وضعیت شاخص های مهم اقتصادی 

کشور نقش بسیار موثری دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: به عبارت دیگر هر اقدام 
یا اتفاق قابل تأمل در موارد اشاره شده رخ دهد بازتاب آن در روند فعالیت های 

عمرانی مشاهده خواهد شد.
وی با بیان اینکه استان اصفهان کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور 
است اذعان داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان، موضوع ترافیک، 
حوادث ناشی از آن و عبور و مرور خودروها از محورهای مواصالتی بسیار حائز 
اهمیت است. لذا یکی از اولویت های این اداره کل در سطح استان اصفهان، رفع 
نقاط حادثه خیز و تبدیل و ارتقاء محورهای موجود از راههای اصلی به بزرگراهی 

و راههای بزرگراهی به آزادراه ها است.
 قاری قرآن با اشاره به اینکه حدود یکهزار و ۷۰۰ کیلومتر از راههای استان به 
احداث باند دوم نیاز دارد گفت: حدود ۴۰۰ کیلومتر از این راهها در اولویت قراردارند.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به قراردادهای موجود و با در نظر گرفتن مبحث 
ضرایب و تعدیل کارکردها و سایر موارد، هزینه تکمیل پروژه هایی که دارای 
قرارداد هستند بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان می شود. لذا تأمین اعتبار به موقع بسیار 

حائز اهمیت است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: برای توسعه و نوسازی این 
راهها نیاز به تأمین اعتبارات به موقع است اما واکاوی اعداد و ارقام هایی که در 
سال های گذشته مصوب شد نشان می دهد که این اعتبارات نه تنها کافی نبوده 

بلکه در تخصیص آن نیز با مشکل مواجه شده است.
وی افزود: در سنوات گذشته طرح ها و پروژه های کالنی در حوزه های مختلف 
آغاز شده اند که در این سال ها به دلیل کمبود اعتبارات و مضایق به مرحله تکمیل 
و بهره برداری نرسیده و نیمه تمام باقی مانده اند و این روند در صورت ادامه موجب 

افزایش چندین برابری هزینه ها خواهد شد.
قاری قرآن بیان داشت: ارتقاء سطح کیفی راه ها و حذف نقاط حادثه خیز در استان 
یکی از اولویت های اساسی محسوب می شود که با تأمین اعتبار گره خورده است 
از این رو در سفر رئیس جمهوری به استان اصفهان، به طور حتم این دغدغه ها را 

به مسئوالن ارشد کشور ابراز خواهیم کرد.

 ندا توکلی  مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان 
گفـت: در حـال حاضـر بـا توجـه بـه قراردادهـای 
موجود هزینه تکمیـل پروژه هایی کـه دارای قرارداد 
هسـتند بیـش از ۷۵۰ میلیـارد تومان می شـود. لذا 
تأمین اعتبـار به موقـع بسـیار حائز اهمیت اسـت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

 ارتقاء سطح کیفی راه های استان
از اولویت های اساسی است

خبر ویژه

مدیـرکل ارتباطات و امـور بین الملل 
شـهرداری اصفهـان بـا اشـاره بـه 
اجرای طـرح جامـع »به نفـع مردم« 
گفت: اولیـن خروجی ایـن طرح ذیل 
کمیته سـالمت اداری، سـامانه های 
"شـفافیت و ارتقای سـالمت اداری" 
و "سـوت زنی" بـوده اسـت البتـه در 
مقاطـع مختلـف خروجی هـای آن 
به اطـالع شـهروندان خواهد رسـید.

علـی معرک نـژاد در برنامـه رادیویی 
اظهـار کـرد:  »صـدای شـهر«، 
یکـی از اتفاقاتـی کـه بـه تازگـی در 
شـهرداری اصفهان رقم خـورده و به 
خروجی هـای مورد نظر دسـت یافته 
اسـت، سـالمت اداری و اجرای طرح 

»بـه نفع مـردم« اسـت.
وی با بیـان اینکـه در مقاطع مختلف 
خروجی هـای »بـه نفـع مـردم« 
به عنـوان یـک طـرح جامـع و کلـی 
بـه اطـالع شـهروندان می رسـد، 
افـزود: اولیـن خروجـی آن ذیـل 
کمیته سـالمت اداری، سـامانه های 
»شفافیت و ارتقای سـالمت اداری« 
و »سـوت زنی« بود که شـهروندان از 
وجـود آن مطلـع شـده اند و در مـوارد 

الزم از آن اسـتفاده می کننـد.
• استقبال خوب شهروندان از 

سامانه سوت زنی
مدیـرکل ارتباطات و امـور بین الملل 
شـهرداری اصفهـان تصریـح کـرد: 
سـامانه  از  شـهروندان  تاکنـون 
سـوت زنی اسـتقبال خوبی داشته اند 
و تماس هایـی بـا آن برقـرار کرده اند 
کـه کارکنـان بازرسـی و حراسـت 
شـهرداری در حـال بررسـی مـوارد 
اعالم شده هسـتند، البته طبق پیش 
بینی هـا، تاکنـون مـواردی کـه بـه 
قطعیـت رسـیده باشـد، اندک اسـت 
و بیشـتر مـوارد اعـالم شـده، مرتبط 
با سامانه ۱۳۷ شـهرداری بوده است.

• سـامانه سـوت زنی بـرای 
اعالم تخلفـات اداری اسـت
وی ادامـه داد: سـامانه سـوت زنی 
بـرای اعـالم تخلفـات اداری اسـت 
تـا شـهروندان چنانچـه تخلفـی از 
کارکنان شهرداری مشـاهده کردند، 
مراتـب را از طریـق آن اطـالع دهند.

• انتظار مـی رود شـهروندان 
حضـور فعال تـری داشـته 

باشـند
معرک نـژاد بـا اشـاره بـه سـامانه 
سـالمت  ارتقـای  و  شـفافیت 
اداری، اظهـار کـرد: انتظـار مـی رود 
شـهروندان حضـور فعال تـری برای 
تکمیـل این سـامانه داشـته باشـند، 
در این راسـتا اطالعـات اولیـه مورد 
نیـاز بـر اسـاس مصوبـات شـورای 
اسـالمی شـهر اصفهـان در سـامانه 
بارگذاری شـده اسـت که شهروندان 
می توانند با اسـتفاده از ایـن ظرفیت، 
پیشـنهادات خـود را بـرای توسـعه 
اطالعـات سـامانه ارائـه کننـد تـا با 
سـیر مراحل قانونی اطالعـات مورد 
نیـاز را در اختیـار شـهروندان قـرار 

دهیـم.

اطالع رسانی خروجی های 
طرح »به نفع مردم« به مردم

مدیرکل ارتباطات شهرداری اصفهان 
خواستار شد:

 خبر اول
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عضو هیات علمی دانشـکده علوم اجتماعی دانشـگاه تهران گفت: حل مسائل 
و مشـکالت کشـور ایران به جای شـبه متخصص تئوریسـن نیازمند کسـانی 
اسـت که قدرت حل مسـاله دارند و به عنوان نخبـه با فکر خود بتواننـد راه حلی 
برای رفع مشـکل ارائه دهنـد. تقـی آزاد ارمکی در همایشـی با عنوان »مسـیر 
صنایع پیشـرو« دراصفهـان اظهـار داشـت: از دوران قبـل قاجار به ایـران لقب 
عقب مانده داده بودنـد و از آن زمان تاکنون این برچسـب که کشـور ایران یک 
کشـورعقب مانده اسـت به مردم القا شـده اسـت. عضو هیات علمی دانشـکده 

علوم اجتماعی دانشـگاه تهران تصریح کرد: در کشـور بدون هیـچ برنامه ای در 
یک دوره ای از زمان پهلوی و پس از آن فقط مدرسـه و دانشـگاه سـاخته شـده 
اسـت در حالی که مشـکل آموزش امروز کشـور فقدان تربیت و اخالق اسـت. 
آزاد ارمکـی گفت: مـا در کشـور متخصصان کمـی داریم اما شـبه متخصصان 
و کارشناسـان مدعی بسـیاری داریم کـه فقط پرورش یافته دانشـگاه هسـتند 
اما در عمـل کاری از پیش نمی برنـد. وی در پایـان راه برون رفت کشـور از این 
بحـران را آمـوزش اخـالق و پـرورش نخبـگان واقعی حـل کننده مشـکالت 

عنوان کـرد. در ادامه این همایـش مدیر انجمن مدیران صنایع اسـتان اصفهان 
اظهار داشـت: صـادرات ایـران بـه چین، عـراق، ترکیـه، امـارات و افغانسـتان 
نسـبت کل صادرات سـال گذشـته ۲.۷۴ درصد بود بیشـترین آن بـا ۲۹ درصد 
مربوط بـه چیـن اسـت. مسـعود جمالـی افـزود: صـادرات کاال به کشـورهای 
همسـایه هدف به اضافه چین و هند در سـال ۱۴۰۰ مقایسه با سـال قبل نشان 
از روند افزایشـی دارد که به کشـورهای عـراق، ترکیـه و امارات متحـده عربی 

بیشـترین صادرات صورت گرفته اسـت.

استاد دانشگاه تهران در همایش 
»مسیر صنایع پیشرو« اصفهان:

ایران نیازمند 
نخبگان با قدرت 
حل مسائل کشور 

است
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از آنجایـی کـه رسـانه های آمریکایـی حـدس 
می زنند کـه جو بایـدن، رئیـس جمهـوری ایاالت 
متحده آمریـکا بـه زودی به ریاض سـفر کنـد و با 
محمد بن سـلمان، ولیعهد عربسـتان نیـز مالقات 
داشته باشـد، شـور و هیجان زیادی در واشنگتن به 
وجود آمـده اسـت. برخـی از اعضای حـزب بایدن 
یعنی حـزب دموکـرات نیـز بـه او دربـاره مالقات 
بـا وارث 36 سـاله تـاج و تخت عربسـتان هشـدار 

می دهنـد.

بایـد توجـه داشـت کـه عربسـتان سـعودی، 
سـیزدهمین کشـور بـزرگ جهـان، فقـط از نظـر 
جغرافیایـی مهـم نیسـت، بلکه ایـن پادشـاهی به 
عنـوان یـک صادرکننـده پیشـرو در نفـت، از نظر 
اسـتراتژیک نیـز مهـم اسـت و همچنیـن از نظـر 
سیاسـی متحـد سـنتی آمریـکا، بـه عنـوان مثال 
در معامـالت بـا ایران، بـه حسـاب می آیـد. دونالد 
ترامپ، رئیـس جمهوری سـابق ایـاالت متحده با 
سـفر به عربسـتان بـه عنـوان اولین سـفر خارجی 

خـود بـر ایـن اهمیـت تاکیـد کرد.
اما بایدن می خواسـت از سـلف خود در این موضوع 
فاصلـه بگیـرد و از زمـان تصـدی قـدرت هرگز با 
بن سـلمان مالقات نکـرده کـه از دیـدگاه ریاض، 
یک توهیـن به حسـاب می آیـد. بایـدن همچنین 
موضعـی در قبـال محمد بن سـلمان برسـر جنگ 
یمـن دارد کـه او را بیـش از پیـش ناخرسـند کرده 
اسـت. همچنین رئیس جمهـوری امریـکا یکی از 
سرسـخت ترین منتقدان سیاسـت های ضد حقوق 

بشـری ولیعهد عربسـتان بوده اسـت.
امـا در بهـار، جنـگ تجاوزکارانـه روسـیه علیـه 
اوکرایـن وضعیـت جهـان را بـه طرز چشـمگیری 
تغییـر داد. یکـی از پیامدهـای آن، افزایـش قیمت 
نفت در سراسـر جهان و در نتیجه اهمیـت فزاینده 
کشـورهای صادرکننـده نفـت ماننـد عربسـتان 

سـعودی و ونزوئالسـت.
تـالش واشـنگتن بـرای ترغیب ریـاض بـه تولید 
نفـت بیشـتر بـه منظـور کاهـش رشـد قیمت ها و 
در نتیجـه تخلیه خزانـه جنگـی روسـیه در نهایت 
موفقیـت آمیـز بـود: اوپـک بـه رهبری عربسـتان 
سـعودی اخیـراً بـا افزایـش تولیـد موافقـت کـرد. 
اما بـه گفتـه ولیعهد عربسـتان، ایـن امتیـاز بهای 

خود را دارد: بن سـلمان از رئیس جمهـوری آمریکا 
می خواهـد کـه سـرانجام او را بـه عنـوان شـریک 
و حاکـم واقعـی عربسـتان سـعودی بـه رسـمیت 
بشناسـد و دقیقـاً می دانـد کـه در حـال حاضـر چه 
قدرتـی دارد. کشـور او کـه اغلـب توسـط غـرب 
مـورد انتقـاد قـرار می گیـرد، بـه عنـوان تأمیـن 
کننـده انـرژی دوبـاره بسـیار اهمیـت دارد. قیمت 
بـاالی نفـت باعـث شـد شـرکت دولتـی آرامکـو 
بیشـترین سـود را از زمان عرضه اولیه سـهام خود 
در پایـان سـال 2019 به دسـت آورد: در سـه ماهه 
اول تقریبـًا 40 میلیـارد دالر. به همین دلیل اسـت 
کـه بازاندیشـی در کاخ سـفید از مدت ها قبـل آغاز 

شـده اسـت.
مقامـات دولـت آمریـکا در ماه هـای اخیـر بارهـا 
به خلیـج فـارس سـفر کرده انـد. مشـاوران بایدن 
نیـز اخیـراً از رئیـس جمهورشـان خواسـته اند تـا 
تنش ها را کم و فضـا در روابط دو کشـور را تلطیف 
کند کـه ظاهـراً او اکنـون پذیرفتـه اسـت. در حال 
حاضر، او احتمااًل سـفر به عربسـتان سـعودی را با 
سـفر به اسـرائیل در مـاه ژوئیه تـوام خواهـد کرد، 
البته اگـر دولت آشـفته در بیت المقـدس همچنان 

پابرجا باشـد.

بایـدن هفتـه گذشـته از »رهبـری شـجاعانه« 
ریـاض پـس از تمدیـد آتـش بـس شـکننده در 
یمـن جنـگ زده تمجیـد کـرد. اتفاقـی کـه در 
نوع خـود از سـوی رئیـس جمهـوری امریـکا بی 
سـابقه محسـوب می شـود. امـا در پـس مبـارزه 
عربسـتان با گـروه حوثی هـا، منافـع و ترس های 
گسـترده تری وجود دارد. زیرا ریاض آن را اساسـًا 
به عنـوان رقابتی با ایران بر سـر قـدرت و نفوذ در 
منطقـه می داند. بـه عنوان مثـال، حوثی هـا بارها 
بـا پهپـاد بـه تأسیسـات نفتـی عربسـتان حملـه 
کرده انـد در حالـی کـه ریاض نتوانسـته اسـت در 
برابـر ایـن حمـالت کاری از پیـش ببرد. ایـن امر 
مایه شرمسـاری ولیعهد محمد بن سـلمان شـده 
اسـت که ماننـد دیگر کشـورهای منطقـه، قدرت 

طلبـی ایـران را یـک خطـر می بیند.
اگر تالش هـا بـرای متقاعـد کـردن تهـران برای 
امضـای توافق هسـته ای جدیـد شکسـت بخورد، 
ایـن تهدید می تواند حتی بیشـتر شـود. اما شـانس 
غـرب بـرای رسـیدن بـه تفاهـم بـا جمهـوری 
اسـالمی ایـران انـدک بـه نظـر می رسـد. ایـن 
موضـوع نیـز احتمـااًل در زمـان سـفر بایـدن بـه 

عربسـتان سـعودی مطـرح خواهـد شـد.

صرف نظرازرفتارهای دموکرات ها در برابر اعراب قابل بررسی است؛

چرا ناگهـــان عربستـــان

 پریسا جمدی  تولید اشک یک فرآیند مؤثر برای 
مرطوب نگه داشتن، و همچنین از بین بردن گرد و 
غبار و زباله در چشم است. اشک انواع مختلفی دارد، 
از جمله اشک های احساسی که می توانند منجر به 
پف کردن چشم شوند. در این مقاله قصد داریم در 
مورد نکاتی برای کاهش پف چشم ناشی از گریه 

صحبت کنیم.
درمان های خانگی برای پف چشم ناشی از گریه

می توانید با انجام برخی از اقدامات زیر پف چشم تان 
که به دلیل گریه ایجاد شده را کاهش دهید.

از کمپرس سرد استفاده کنید: هرچیز سردی به دلیل 
کاهش جریان خون باعث از بین رفتن التهاب و تورم 
می شود. به همین دلیل استفاده از کمپرس سرد، 
کیسه یخ، کیسه سبزیجات یخ زده یا حتی قاشقی 
که در یخچال بوده و سرد شده می تواند در کاهش 

ورم مؤثر باشد.
ماسک های مخصوصی برای چشم وجود دارد که 
می توانید از آن استفاده کنید، بعالوه می توانید یک 
دستمال یا حوله را با آب یخ خیس کرده و به مدت 5 

تا 10 دقیقه روی چشم قرار دهید.
از خیار استفاده کنید: استاده از برش های خیار روی 
چشم می تواند به کاهش پف کمک کند. خیار 
به دلیل داشتن آب زیاد، پوست را آبرسانی کرده 
و تورم را کاهش می دهد و مانند کمپرس سرد 

عمل می کند.
بعالوه خیار دارای خواص ضد التهابی و آنتی 
اکسیدانی بوده و حاوی ویتامین K است که می تواند 

به کاهش سیاهی دور چشم کمک کند.
استفاده از چای کیسه ای: مواد اصلی مؤثر در این 
درمان طبیعی کافئین و تانن های طبیعی هستند. 
تانن ها به عنوان یک قابض عمل می کنند، یعنی 
می توانند باعث منقبض شدن بافت بدن شوند. 
کافئین می تواند به سد پوست نفوذ کند، دارای 
خواص آنتی اکسیدانی قوی بوده و باعث افزایش 
گردش خون در پوست می شود. چای کیسه ای 
سیاه، چای سبز و چای بابونه همه می توانند به نوعی 
مؤثر باشند. به خصوص بابونه دارای سطوح باالی 
آنتی اکسیدان ها است. به راحتی می توانید این درمان 
را انجام دهید، خیلی ساده چای کیسه ای را درون آب 
گرم قرار داده، سپس آن را داخل یخچال بگذارید تا 

خنک شود، حاال می توانید آن را روی چشم ها قرار 
دهید و از فواید آن بهره مند شوید.

از فندق افسونگر استفاده کنید: فندق افسونگر به 
عنوان یک قابض و آنتی اکسیدان طبیعی، دارای اثر 
سفت کنندگی روی پوست است. به راحتی پنبه را 
به محلول فندق افسونگر آغشته کرده و اضافه آن 
را بگیرید، سپس پنبه را روی چشم قرار دهید. این 
کار را چندین بار در روز به مدت 5 تا 10 دقیقه انجام 

دهید. مراقب باشید محلول داخل چشم تان نرود.
از رولر چشم استفاده کنید: رولر چشم انواع مختلفی 
دارد که می تواند به کاهش پف و سیاهی چشم کمک 
کرده و دارای مزایای ضد پیری نیز هست. رولرها 
معمواًل از فلز ساخته شده اند و می توان به وسیله آنها 
ژل های خنک کننده را روی چشم را اعمال کرد. 
این دستگاه باعث خنک شدن و ماساژ ناحیه چشم 
می شود که به افزایش گردش خون کمک می کند.

استفاده از کرم صورت و دور چشم: بسیاری از 
کرم های صورت و دور چشم می توانند به مبارزه 
با پف کردگی، خنک کردن ناحیه چشم و انقباض 
عروق خونی کمک کنند. مراقب محصوالت 

ارگانیک که روی حیوانات تست نشده اند باشید. طی 
یک تحقیق انجام شده، یک کرم دور چشم موضعی 
حاوی کربوهیدرات های پیچیده و عصاره های 

طبیعی می تواند پف دور چشم را بهبود بخشد.
چشم هایتان را ماساژ دهید: می توانید با انگشتان تان 
به آرامی ناحیه دور چشم را ماساژ دهید. انگشتتان را 
با آب یخ بشویید، انگشت اشاره را روی پل بینی )زیر 
ابرو( قرار دهید و ناحیه زیر چشم را ماساژ دهید. به 
آرامی روی پوست ضربه بزنید و از انگشتان میانی 

برای افزایش گردش خون استفاده کنید.
رژیم غذایی تان را تغییر دهید: خوردن غذاهای سالم 
و نوشیدن آب کافی می تواند به کاهش پف چشم 

کمک کند. می توانید اقدامات زیر را انجام دهید:
آبرسانی: تقریباً 8 تا 10 لیوان آب در روز بنوشید. مواد 
غذایی که سرشار از آب هستند مانند خیار و مقدار 

زیادی میوه و سبزیجات دیگر بخورید.
اعتدال: از مصرف زیاد نوشیدنی های کافئین دار یا 
انرژی زا خودداری کنید. آن ها به عنوان دیورتیک 

عمل می کنند و نشان دهنده کم آبی بدن هستند.
کاهش مصرف نمک: مصرف نمک را در غذاهای 

فرآوری شده کاهش دهید. مصرف سدیم اضافی 
باعث جمع شدن آب در بدن و احتباس مایعات 

می شود که ممکن است منجر به پف چشم شود.
مصرف برگ جعفری: طبق تحقیقات انجام شده 

جعفری به دفع سموم کلیه ها کمک می کند.
نوشیدن چای گیاهی: عالوه بر اینکه قرار دادن چای 
کیسه ای روی چشم ها می تواند باعث کاهش پف 
چشم شود، نوشیدن چای گیاهی نیز فوایدی برای 

پوست دارد.
• چکیده

روش های زیادی برای کاهش پف چشم ناشی 
از گریه وجود دارد، که باید برای یافتن بهترین و 
موثرترین آن چندین روش را آزمون و خطا کنید. در 
صورت دوام پف چشم باید به پزشک مراجعه کنید. 
مراقبت درست و مناسب از پوست و پیروی از یک 
رژیم غذایی سالم امری بسیار مهم و ضروری است.

www.medicalnewstoday.com/articles/ 
how-to-get-rid-of-puffy-eyes-from-
crying
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عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: متاسـفانه شاهدیم که 400 قلم 
کاال افزایش قیمت داشته اند و فشار روی دوش کارمندان، کارگران، بازنشستگان 
و اقشـار آسـیب پذیر بیشـتر شـده اسـت و 2 هفته تمام در حوزه انتخابیه بودیم و 

صدای مردم را شـنیدیم.
رحمت الـه نـوروزی با بیـان اینکه متاسـفانه بـا وجـود اینکه کشـاورزی بخش 
اصلی اقتصاد کشور اسـت اما روزی 5 ساعت چاه های کشـاورزی از برق محروم 
هسـتند، گفت: همین مسـئله در کنـار نبود پـول کلـزا و گندم موجب آشـفتگی 
در محصوالت کشـاورزی شـده و حتی نانوایی های اسـتان گلسـتان نیز بسـیار 

شـلوغ است.
نماینده مـردم علـی آباد در مجلس شـورای اسـالمی بـا انتقـاد از تصمیم هیات 
رئیسـه مبنی بر غیرعلنـی کردن جلسـه امـروز بـا حضـور وزرا، ادامـه داد: چرا با 
وجود اینکه وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشـاورزی در جلسه حضور 
داشـتند جلسـه غیرعلنی برگزار شـد. ما صدای مردم هسـتیم و از دولـت با رأی 
اعتماد خود حمایـت کردیم چرا باید جلسـات به صـورت غیرعلنی برگزار شـود.

وی تصریـح کرد: مـردم بایـد در جریان امور قـرار گیرنـد، امروز همـه چیز گران 
شـده و 400 قلم کاال افزایش قیمت داشته است. امروز فشـار روی بازنشستگان، 

کارمندان، کارگران و اقشـار آسـیب پذیر است.
نـوروزی با بیـان اینکـه مـردم از مـا انتظـار دارند کـه جلـوی وزرا حرف خـود را 
بزنیم، گفـت: مردم بـا پیامک مطالبـه خود را بـه ما عنـوان کردنـد و می خواهند 

صـدای آن ها باشـیم.
عضو کمیسـیون کشـاورزی مجلـس اضافه کـرد: با این وجـود عنوان شـده که 
قیمت روغن مجدداً 1۷ درصد گران تر خواهد شـد و مردم بایـد بدانند نمایندگان 
و خادمـان ملت با وجـود اینکـه تعامل با دولـت دارند امـا صدای آن ها هسـتند و 

نظرات خـود را به صورت شـفاف بیـان خواهند کرد.

مردم از ما انتظار 
دارند که جلوی 
 وزرا حرف خود
را بزنیم

انتقاد یک نماینده از غیرعلنی 
بودن جلسه مجلس با وزرا:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

رییس سازمان اورژانس کشور:

جاده ها ساالنه 18 هزار 
ایرانی را می کشد!

رئیـس هیـات عامـل صندوق توسـعه ملـی بـا بیـان این که هیـچ راهی 
بـرای بازپرداخت تسـهیالت معـوق بـه نـرخ ارز 4200 تومانی نیسـت، 
گفت: تنهـا راه باقـی مانده این اسـت کـه تسـهیالت صنـدوق را با نرخ 
روز تسـویه کننـد. این کـه فکر کننـد قرار اسـت آن را مـا با نرخ گذشـته 
دریافـت کنیم، یک خیـال خام اسـت که در ذهـن خود پـرورش داده اند، 
اگر دنبال هر راهـی برای پرداخت تسـهیالت با ارز 4200 تومان باشـند، 
مطمئـن باشـند صنـدوق، آن را خواهـد بسـت. از ایـن رو نـه بـه رئیس 

جمهـوری نامـه بزنند نـه وقت خـود را تلـف کنند.
وی بـا اشـاره بـه این کـه برخـی تسـهیالت گیرندگان می گوینـد کـه 
می خواهنـد بیاینـد و طلـب صنـدوق را بـه قیمت فعلـی پرداخـت کنند، 
یادآور شـد: امـا نگراننـد کـه شرکایشـان کـه در خفا بـا هم عهد بسـته 
بودند تـا منابع صنـدوق را به نـرخ روز ندهنـد، مانـع از این اقدام شـوند.

غضنفری تاکید کـرد: اگر تسـهیالت گیرندگان به توصیه هـای صندوق 
توجـه کردند کـه با یکدیگـر بـه توافق خواهیـم رسـید اما اگـر بخواهند 
همچنان بـر موضع خود اصـرار کنند، آنـگاه ناچـار خواهیم بـود از کانال 
قانـون اقـدام کنیم؛ بـه طـوری کـه براسـاس مصوبـه ای تحـت عنون 
"تملـک دارایـی تسـهالت معـوق" کـه در پایـان سـال گذشـته هیـات 
امنای صنـدوق توسـعه ملی مجـوز آن را صـادر کرد، نسـبت بـه تملک 
دارایی تسـهیالت معـوق اقدام می شـود. این مصوبـه به صنـدوق اجازه 
داده تـا دارایی هـای تسـهیل گیرندگان را بـرای جبـران منابـع صندوق 

بـه تملـک درآوریم.
وی همچنیـن بـا انتقـاد از عملکـرد بانک ها در معوق شـدن تسـهیالت 
صندوق توسـعه ملی گفـت که آنهـا را نیز در ایـن مورد خاطـی می دانیم 
چرا که به قـراردادی که در ابتـدا امضاء کرده انـد، عمل نکـرده و به عهد 
خـود پایـدار نبوده انـد، بانک ها رفتـار حرفه ای و اسـتانداردی نداشـته اند 
که ایـن شایسـته نظـام بانکـی نیسـت، موضوعی کـه حتـی رئیس کل 

بانک مرکـزی و وزیر اقتصـاد از آن مطلع هسـتند.
در ایـن رابطـه یـادآور می شـود کـه بـا توجـه بـه منابـع ارزی کـه در 
سـال های گذشـته از صنـدوق توسـعه ملی توسـط بخش هـای مختلف 
اخذ و بـه دلیل شـرایط اقتصـادی و نوسـان ارزی، حجـم زیـادی از این 
تسـهیالت معوق شـده اسـت، دریافت کنندگان تسـهیالت درخواسـت 
محاسـبه بـا ارز 4200 و یا پرداخـت ریالی داشـته اند و در مـدت اخیر هم 

حواشـی در ایـن رابطه مطـرح بوده اسـت.
چنـدی پیـش هـم صنـدوق توسـعه ملـی اعـالم کـرده بـود کـه طـی 
سـال های اخیر بـه دلیـل شـرایط تحریمـی و مشـکالتی کـه در تأمین 
ارز و تجهیزات وجود داشـته اسـت، برخی تسـهیالت گیرنـدگان امکان 
ورود به موقـع تجهیزات و تولید را نداشـته اند، بر این اسـاس درخواسـت 
اسـتمهال وام داشـته اند و صندوق نیـز با بررسـی شـرایط موافقت کرده 
اسـت؛ به طـوری کـه بـرای 200 طـرح ارزی حـدود 400 بار اسـتمهال 

انجام شـده اسـت.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن اتمام 
حجت با دریافت کنندگان تسهیالت ارزی برای برگشت 
آن به نرخ روز تاکید کرد که اگر در این رابطه اقدام نکنند 
حتماً نسبت به تملک دارایی های آنها اقدام خواهد 
شد، بنابراین نه به رئیس جمهوری نامه بزنند و نه وقت 
خود را تلف کنند. مهدی غضنفری از آخرین تصمیم در 
رابطه با درخواست تسهیالت گیرندگان ارزی به ویژه 
بخش خصوصی جهت پرداخت با نرخ ۴۲۰۰ تومان 

توضیحاتی ارائه کرد.

خبر ویژه

 رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی
به دارندگان وام های معوق ارزی اولتیماتوم داد:

نامه نه، فقط تسویه

 مریم یادگاری  جعفــر میعاد فر 
رئیس سازمان اورژانس کشور روز 
گذشته در مراســم معارفه و تودیع 
رئیس مرکــز مدیریت فوریت های 
پزشــکی اســتان البــرز حضور 
یافت. حضوری که قــرار بود مثل 
همه مراســم تودیع و معارفه دیگر 
با تمجید و آمار تمام بشــود ولی با 
رونمایی از اعداد وحشتناک دیگری 
ادامه یافــت و تقریبًا در فضا خبرها 

ترند شد.
بخش مهمـی از ایـن اعـداد مرگ 
18 هـزار نفـر به صورت سـاالنه در 
جاده هـای ایـران بود که سـن آنان 

بیـن 15 تا 40 اسـت.
رئیـس سـازمان اورژانـس کشـور 
گفـت: در بحـث حـوادث ترافیکی 
سـاالنه حـدود 18 هـزار نفـر کـه 
بیشـتر آنـان بیـن 15 تـا 40 سـال 
هسـتند جـان خـود را در کشـور 
از دسـت می دهنـد ضمـن آنکـه 
میـزان خسـارات در ایـن بخـش 
سـاالنه حـدود 14 میلیـارد دالر 

بـرآورد شـده اسـت.
جعفر میعـاد فـر در مراسـم معارفه 
و تودیـع رئیـس مرکـز مدیریـت 
فوریت هـای پزشـکی اسـتان البرز 
گفت: در بحث حـوادث غیرمترقبه 
از مجمـوع 41 حادثـه دنیـا حـدود 
31 حادثـه آن در کشـور مـا رخ 
می دهـد که طوفـان، سـیل، زلزله، 
رعدوبـرق و حـوادث ترافیکـی از 
مهم تریـن ایـن رویدادها هسـتند.

وی بیـان کـرد: از حـدود پنـج 
میلیون خدمـات امـدادی اورژانس 
کشـور حـدود ۷00 هـزار مـورد آن 
مربوط به حـوادث ترافیکی اسـت.

وی اضافـه کـرد: در بحـث حوادث 
ترافیکـی سـاالنه حـدود 18 هـزار 
نفر که بیشـتر آنـان بیـن 15 تا 40 
سـال هسـتند جان خود را در کشور 
از دسـت می دهنـد ضمـن آنکـه 
میـزان خسـارات در ایـن بخـش 
سـاالنه حـدود 14 میلیـارد دالر 

بـرآورد شـده اسـت.
بـه شـرایط سـخت  فـر  میعـاد 
روحـی و روانـی امدادرسـانی بـه 
حادثـه دیـدگان اشـاره کـرد و 
گفت: بـا توجه بـه اینکـه اورژانس 
در خـط مقـدم سـالمت و درمـان 
قـرار دارد بایـد دولـت و مجلـس 
در بحـث امکانـات و اعتبـارات 
کمک بیشـتری بـه ایـن مجموعه 
کنـد. میعـاد فـر در ادامـه با اشـاره 
بـه بخشـی از مشـکالت اورژانس 
توضیـح داد: یکـی از چالش هایـی 
کـه در کشـور داریـم فرسـودگی 
آمبوالنس هـا اسـت کـه اگـر در 
مسـیر مأموریت آمبوالنـس خراب 
شـود ممکن اسـت بـه فـوت بیمار 

. مـد بینجا
وی خاطرنشـان کرد: اسـتان البرز 
بـا توجـه بـه شـرایط جغرافیایـی و 
ارتباطـی یکـی از مناطـق پرحادثه 
کشـور محسـوب می شـود و بـر 
همین اسـاس در موضوع اورژانس 
هوایی، نیروی انسـانی، آمبوالنس 
و تجهیـزات امـدادی به صـورت 

ویـژه دیده شـده اسـت.
رئیـس سـازمان اورژانـس کشـور 
بـا اشـاره بـه اینکه سـال گذشـته 
امدادگـران اورژانس البـرز بیش از 
200 هـزار مأموریـت انجـام دادند، 
گفت: ایـن اسـتان دارای 68 پایگاه 

اورژانس اسـت.
گفتنـی اسـت در ایـن مراسـم از 
خدمات هفت سـاله مهـرداد بابایی 
قدردانـی و احمد مهـدوی به عنوان 
رئیـس مرکز مدیریـت فوریت های 

پزشـکی البرز معرفی شـد.

8 درمان پف چشم را بشناسید
چند درمان خانگی برای از بین بردن یک عارضه پس از گریه!

 امین رضایی  روسیه در صدر اخبار دنیاست؛ یک بار با جنگ و 
یک بار اظهارنظرهای جالب که نسیمی از نظم نوین تر جهانی را در 
منطقه صادر می کند. رئیس دومای دولتی روسیه پیشنهاد تشکیل 
یک گروه هشت کشوری از کشورهای مستقل و بزرگی که در جنگ 

تحریم ها علیه روسیه مشارکت نمی کنند را داده است.
»ویاچسـالو ولودین« رییس دومای دولتی روسـیه اظهار داشـته 
با ادامه سیاسـت های تحریمی غرب، کشـورهایی که تـا کنون از 
شـرکت در »جنگ تحریم هـا« علیه روسـیه خـودداری کرده اند، 
برای تشـکیل یک گروه »هشـت بزرگ جدید« با مسـکو تحت 

فشـار قرار می گیرند.
روسـیه تـا چند سـال پیـش عضـوی از G8 )گـروه هفت کشـور 
صنعتی فعلـی( بـود، اما عضویـت این کشـور پس از الحاق شـبه 
جزیره کریمه به روسـیه در سال 2014 از سـوی دیگر کشورهای 

غربی عضو این باشـگاه بـه حالت تعلیـق درآمده اسـت.

حـاال و در پـی جنـگ اوکرایـن و پـس از اینکـه روسـیه بـا انبوه 
تحریم هـای اقتصـادی و سیاسـی از جانـب کشـورهای غربـی 
مواجه شـده، رییس دومای دولتی روسـیه پیشـنهاد تشکیل یک 
گروه مشـابه را از میان کشـورهای بـزرگ و مسـتقل غیرغربی با 

عضویت چیـن و روسـیه را داده اسـت.
او در یـک مطلب تلگرامی نوشـت: گروه هشـت کشـوری که در 
جنگ هـای تحریمی شـرکت نمی کننـد - چیـن، هند، روسـیه، 
اندونـزی، برزیل، مکزیک، ایـران، ترکیه - از نظـر تولید ناخالص 
داخلـی، 24.4 درصـد از گـروه قدیمـی کشـورهای توسـعه یافته 
)گروه هفـت( از نظر تولید ناخالـص داخلی و برابـری قدرت خرید 

جلوتر اسـت.
به عقیده او، ایـاالت متحده و سـایر کشـورهای گـروه ۷ - ژاپن، 
آلمـان، بریتانیـا، فرانسـه، ایتالیـا و کانـادا – »بـا دسـتان خـود« 
شـرایطی را بـرای همگرایـی کشـورهایی کـه مایـل بـه ایجـاد 

گفت وگوی برابـر و روابط متقابل سـودمند هسـتند، ایجـاد کرده 
اسـت. او همچنین افزود کـه اقتصاد اعضـای گروه ۷ »زیر فشـار 
تحریم هـای اعمـال شـده علیه روسـیه روابـط اقتصادی خـود با 
دیگـر کشـورها را از دسـت می دهند.« به گفتـه این مقـام روس، 
»گروه هشت جدید« متشـکل از »کشورهایی اسـت که مایل به 

ایجاد گفتگـوی برابـر و روابط متقابل سـودمند هسـتند.«
روز جمعه گذشـته نیز والدیمیر پوتین رییس فدراسـیون روسـیه 
در اظهاراتـی تاکید کـرد که غیرممکن اسـت که کشـوری مانند 
روسـیه را بـا اسـتفاده از ابزارهایـی مثـل تحریـم به بنـد و حصار 

. کشید
پوتین گفـت که روسـیه ایـن فرصـت را دارد کـه نه تنهـا با چین 
و هنـد، بلکه بـا آمریـکای التیـن و همچنیـن آفریقا کـه »هنوز 
خواب اسـت، اما در حال بیدار شـدن اسـت« شـراکت ایجاد کند.

روس ها در پی تشکیل »گروه هشت کشوربزرگ« با مشارکت ایران پیشنهاد دادند:

هشت جدید علیه هفت قدیم!



 مریم محسنی  مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه گفت: 
اگر می خواهیم وابستگی فوالد مبارکه به آب خام زاینده رود به صفر برسد باید 
با انتقال بخشی از آب خلیج فارس یا دریای عمان به فالت مرکزی بخشی از 

آب موردنیاز فوالد مبارکه را تأمین کنیم.
محمدکاظم صباغی هرندی مدیر ارشـد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 
فوالد مبارکـه اظهار کرد: خدمـات فنی و پشـتیبانی از واحدهای مختلفی 
تشکیل شـده که تعمیرات، بازرسـی تجهیز، تأمین انرژی سیاالت، حمل 
مواد اولیه محصوالت و تأمین لجسـتیک فوالد مبارکه را بـه عهده دارد.

وی افـزود: طـی 2 سـال گذشـته مجموعـه خدمـات فنـی و پشـتیبانی 
چالش های زیادی را پشـت سـر گذاشـته کـه تمـام این چالش ها منشـأ 
بیرونـی داشـته و بـه نحـوی مربوط بـه زیرسـاخت های کشـور اسـت. 
محدودیت هـای آب به دلیـل شـرایط اقلیمـی، محدودیت هـای برق که 
سـال دوم را پیـش رو داریـم، محدودیت های مربـوط بـه گاز و در نهایت 
محدودیت هـای مربـوط بـه حمـل مـواد اولیـه و حمـل محصـول از 
چالش هـای جدی فـوالد مبارکـه به شـمار مـی رود و حل ایـن چالش ها 

بسـیاری از تصمیمـات مدیریتـی را بـه خود معطـوف کرده اسـت.
مدیر ارشـد خدمات فنی و پشـتیبانی شـرکت فوالد مبارکه خاطرنشـان 
کـرد: ایـن محدودیت ها به دلیـل عدم توسـعه مناسـب زیرسـاخت های 
کشـور متناسـب با دیگر توسـعه ها به خصوص توسـعه صنایع ایجاد شده 
که تمام صنایع را به نحوی درگیر کرده و موجب شـده بسـیاری از صنایع 

در توسـعه حوزه های زیرساختی کشـور سـرمایه گذاری کنند.
• کاهش میزان مصرف آب، به رغم 3 برابر شدن میزان تولید

وی اذعان داشـت: در سـال 71 که فـوالد مبارکـه تولید خود را آغـاز کرد، 
دیماند یا مجوز برداشـت آب خـام از رودخانه زاینده رود برای این شـرکت 
به ازای تولید 2.4 میلیـون تن هـزار و 260 لیتر بر ثانیه بـود. فوالد مبارکه 
از همان ابتدا هدف خود را کاهش وابسـتگی به آب خـام رودخانه قرار داده 
و در این راسـتا پروژه های زیادی را انجام داده است. در سـال 99 هم زمان 
با افزایش ظرفیـت تولید فوالد مبارکه تـا 7 میلیون تن، برداشـت آب خام 

فوالد مبارکه بـه 650 لیتر بر ثانیه رسـید.
صباغی هرندی تأکید کرد: در سـال 1400 برای تولید 7 میلیون تن، 470 
لیتر بـر ثانیه برداشـت آب صـورت گرفـت. در نتیجه از سـال 71 تا سـال 
1400 تولید 3 برابر شـده، ولی برداشـت آب تقریبا یک سـوم شـده است. 
نکته دیگر این است که در سـال 1400 برداشـت آب از رودخانه حدود 25 

درصد کاهش یافته اسـت.
• مصرف آب فوالد مبارکه در ازای تولید هر کیلوگرم فوالد به 

2 لیتر کاهش یافت
وی عنوان داشـت: مصرف آب خام به ازای هر تن تولید فوالد در شـرکت 
فوالد مبارکـه در حـال حاضـر 2.1 مترمکعب اسـت. این یعنـی در فوالد 
مبارکه بـرای تولید هـر کیلو فـوالد حـدود 2 لیتـر آب مصرف می شـود. 
نکتـه دیگر این اسـت کـه برداشـت آب فـوالد مبارکـه از کل حوضه آب 
زاینـده رود کمتر از 1.5 درصد اسـت کـه قرار اسـت با پروژه هـای در حال 

انجام، در آینـده نزدیک بـه حداقل ممکن برسـد.
مدیـر ارشـد خدمـات فنـی و پشـتیبانی شـرکت فـوالد مبارکـه بیـان 
کـرد: فـوالد مبارکـه در ایـن زمینـه سـرمایه گذاری های زیادی کـرده و 
پروژه های زیادی را انجام داده یا در حال انجام آن هاسـت، ولی متأسـفانه 
این موضوع در سـطح جامعه اطالع رسـانی نشـده اسـت. به همین دلیل، 
برخی فـوالد مبارکـه را متهـم اصلـی خشـکی زاینـده رود می داننـد. در 
راسـتای آگاهی جامعه در خصوص واقعیات فـوالد مبارکه، همه کارکنان 
ایـن شـرکت موظـف بـه روشـنگری در خصـوص سـرمایه گذاری ها و 
پروژه هـای فـوالد مبارکـه بـرای کاهـش مصـرف انـرژی ایـن صنعت 

. هستند
• افزایش تعداد شهرهایی که پساب آن ها مورد استفاده فوالد 

مبارکه قرار می گیرند
وی ابراز داشـت: از ابتـدای بهره بـرداری از خطوط تولید فـوالد مبارکه، 3 
اقدام مهم بـرای کاهش مصـرف آب خـام انجام شـده که یکـی از آن ها 

تصفیـه پسـاب شـهری اسـت و پـس از گذشـته 3 دهـه، فـوالد مبارکه 
موفق شـده با تصفیه پسـاب 9 شـهر اطـراف خـود، آب موردنیاز خـود را 

تأمیـن کند.
صباغـی هرندی با اشـاره بـه افزایش تعـداد شـهرهایی که پسـاب آن ها 
مورد اسـتفاده فوالد مبارکه قرار می گیرنـد، تصریح کـرد: بازچرخانی آب 
با هدف اسـتفاده حداکثـری از آب هـای موجود یکـی از گام هـای بزرگی 
اسـت که فوالد مبارکه در راسـتای کاهش مصرف آب برداشـته و این امر 

به معنـای این اسـت که برای هـر قطـره آب ارزش قائل اسـت.
وی بـا بیان اینکـه فـوالد مبارکه بـرای تصفیه پسـاب و بازچرخانـی آن، 
سیستم های پیشـرفته ای به کار گرفته است، عنوان داشـت: اجرای پروژه 
تبدیل سیسـتم های خشـک کن  تر به هیبریـدی از دیگر اقدامـات فوالد 
مبارکـه در زمینه کاهش مصـرف آب اسـت. با اجـرای این پـروژه، حدود 
70 درصد مصـرف آب کولینگ تاورهای موجود کاهش پیـدا خواهد کرد.

• اجرای سند »رهنگاشت آب« شاه کلید حل مشکالت حوزه 
آب برای فوالد مبارکه

مدیر ارشـد خدمات فنی و پشـتیبانی شـرکت فـوالد مبارکه اضافـه کرد: 
همه این پروژه ها در راسـتای تحقق سـندی با عنوان »رهنگاشـت آب« 
در حال اجراسـت و درصورتی که این سند اجرایی شـود و با انتقال بخشی 
از آب خلیج فـارس یا دریـای عمان به فـالت مرکزی قسـمت دیگری از 
آب موردنیـاز فـوالد مبارکه تأمین شـود، وابسـتگی فوالد مبارکـه به آب 

خـام زاینـده رود به صفر خواهد رسـید.
وی اظهار داشـت: اجرای پروژه هایی همچون احداث تصفیه خانه پسـاب 
شـهرهای اطراف فوالد مبارکه، عـالوه بر اینکه به محیط زیسـت کمک 
می کند، یکی از خدمات فـوالد مبارکه در منطقه برای ارتقای سـطح رفاه 
و بهداشـت مردم به حسـاب می آیـد، چراکه چنیـن پروژه هایـی معموال 

طی حدود 20 سـال توسـط دولت ها انجام می شـوند.
صباغی هرنـدی بیان کـرد: بـا توجه بـه اعمـال محدودیت های بـرق از 
15 خردادماه به صنایع، ازجملـه صنایع فوالدی، پیش بینی هـای الزم در 

خصوص تولیـد صورت گرفته اسـت، امـا طی 3 مـاه آینده طبیعتا شـاهد 
کاهش میـزان تولید خواهیـم بود؛ البتـه فوالد مبارکـه همواره بـا تبدیل 
تهدیدهـا بـه فرصت هـا، از ایـن موقعیت نیـز بـه بهترین شـکل ممکن 
اسـتفاده می کنـد و نیازهـای مربوط بـه خطوط تولیـد ازجملـه تعمیرات 

اساسـی را برطرف خواهـد کرد.
• کاهش وابستگی فوالد مبارکه به شبکه برق تا سال آینده

وی اذعـان کرد: اخیـرا فـوالد مبارکه همچون بسـیاری از صنایـع دیگر، 
مکلف بـه تأمین بـرق موردنیاز خـود شـده و در مهرماه سـال گذشـته بر 
اسـاس تفاهم نامه ای کـه میـان وزارت صمـت و وزارت نیرو منعقد شـد، 
مقرر گردید نزدیک بـه 10 هزار مـگاوات نیروگاه جدید بـرای تأمین برق 
موردنیـاز صنایع احداث شـود که از این مقدار، مسـئولیت احـداث نیروگاه 

برای تأمین حـدود هـزار و 500 مـگاوات به فوالد مبارکه سـپرده شـد.
مدیر ارشـد خدمات فنی و پشـتیبانی شـرکت فـوالد مبارکه یادآور شـد: 
فـوالد مبارکـه در کمتریـن زمـان ممکـن پیمانـکار احـداث نیـروگاه را 
مشـخص کرده و قـرار اسـت 2 واحـد گازی و یـک واحد بخـاری احداث 
کنـد. در این راسـتا طبق برنامه تدوین شـده توسـط معاونت های توسـعه 
و خریـد شـرکت، امیدواریم بتوانیم تا اردیبهشـت ماه سـال آینـده 2 واحد 

گازی در مـدار قـرار گیرند.
وی متذکر شـد: بـا راه اندازی ایـن 2 واحد گازی تا سـال آینده، وابسـتگی 
فـوالد مبارکه به شـبکه بـرق، به میـزان 500 مـگاوات کاهـش می یابد. 
این موضـوع از اهمیت زیـادی برخوردار اسـت، چراکه تـراز منفی موجود 
در اسـتان اصفهـان در این زمینه به وسـیله فـوالد مبارکه جبـران خواهد 

. شد
• افزایش 7 برابری قیمت برق برای فوالد مبارکه

صباغـی هرنـدی خاطرنشـان سـاخت: احـداث نیـروگاه انرژی هـای 
تجدیدپذیر در 2 بخش نیروگاه خورشـیدی و بادی در حال پیگیری اسـت 
و امیدواریـم بخـش قابل توجهی از نیـاز فوالد مبارکـه از طریـق نیروگاه 
خورشـیدی تأمین شـود. ایـن نیـروگاه بزرگ تریـن نیروگاه خورشـیدی 

کشـور اسـت که به همت فـوالد مبارکـه احـداث می شـود و امیدواریم تا 
سـال آینده بخش زیادی از این نیروگاه در مـدار قرار گیرد و تا پایان سـال 
1402 به میـزان 600 مـگاوات از طریـق این نیـروگاه برق تولیـد گردد.

وی افـزود: در گـروه فـوالد مبارکـه سـرمایه گذاری هایی انجـام شـده تا 
200 مگاوات، ظرفیـت نیروگاه بادی ایجـاد کنیم. روزانـه 1200 مگاوات 
برق از شـبکه توسـط فوالد مبارکه دریافت می شـود و قیمت برق و دیگر 

حامل های انـرژی به شـدت افزایـش پیدا کرده اسـت.
مدیر ارشـد خدمات فنی و پشـتیبانی شـرکت فوالد مبارکه گفـت: فوالد 
مبارکه در سـال 99 به ازای مصرف هر کیلووات سـاعت بـرق، 82 تومان 
هزینه پرداخت می کـرد. این رقم در سـال 1400 با افزایـش هفت برابری 
قیمـت بـه 548 تومان رسـید که حاکـی از نزدیک شـدن بـه قیمت های 
جهانی اسـت و اصـال با نـرخ قیمت مصـرف بـرق خانگی قابل مقایسـه 
نیسـت. قیمت آب برای فوالد مبارکه در سـال 1400 نسـبت به سـال99 

چهاربرابر شـده بـود و این نرخ امسـال نیـز افزایش پیـدا خواهد کرد.
• حمل 12 میلیون تن مواد اولیه در سال 1400

وی با اشـاره به حمـل 12 میلیـون تن مـواد اولیه فـوالد مبارکه در سـال 
1400 اضافه کرد: سـهم حمل ونقل ریلـی از این میزان حـدود 57 درصد 
و سـهم حمل ونقل جـاده ای حـدود 41 درصـد بوده اسـت که البتـه روی 
آوردن بـه ایـن میـزان اسـتفاده از محدودیت هـای جـاده ای، ناشـی از 
محدودیت هـای موجود در زیرسـاخت های مربـوط بـه حمل ونقل ریلی 

بوده اسـت.
صباغی هرنـدی ابـراز داشـت: از سـوی دیگر مسـائل مربوط بـه محیط 
زیسـت و امنیـت در حـوزه حمل نقـل جـاده ای و ریلـی متفاوت اسـت و 
به طورکلـی حـوزه حمل ونقل ریلـی برتری های زیادی نسـبت بـه حوزه 
حمل ونقـل جـاده ای دارد. امنیـت بـار، ایمنی، تفـاوت قیمـت و... ازجمله 
این تفاوت هاسـت که بایـد به آن توجه شـود. ایـن محدودیت هـا به ویژه 
کمبود خطـوط ریلی و نیروی کشـش، ما را برای اسـتفاده از این سیسـتم 

حمل ونقـل دچـار محدودیـت می کند.
وی تأکید کـرد: به طور مثـال در بحث نیروی کشـش بـا محدودیت های 
شـدیدی روبه رو هسـتیم و مقدار نیروی کشـش موجود با میزان بـار یا به 
عبارت دیگر مـواد اولیه و محصوالت صنایع متناسـب نیسـت. به همین 
دلیل، فـوالد مبارکه در راسـتای حمایـت از سـامانه حمل ونقل کشـور و 
همچنیـن تعهد به مسـئولیت اجتماعی خـود، قـراردادی بـرای خرید 50 
دسـتگاه لوکوموتیو با شـرکت مپنـا منعقد کرد تا از یک سـو، سـهم ریلی 
فـوالد مبارکـه افزایـش یابد و بـه حل مشـکالت کشـور در حـوزه ریلی 
کمـک کنـد و از سـوی دیگـر از شـرکت های داخلـی با خریـد محصول 

تولیـد داخل حمایـت کند.
• سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای توسعه خطوط ریلی کشور

مدیر ارشـد خدمات فنی و پشـتیبانی شـرکت فوالد مبارکه اذعان داشت: 
تاکنون 8 دسـتگاه لوکوموتیو تحویل فوالد مبارکه داده شـده و قرار است 
در قالـب تفاهم نامـه ای در شـبکه ریلـی کشـور بـرای حمـل مـواد اولیه 
اسـتفاده شـود. گروه فوالد مبارکه قرار اسـت برای توسـعه خطـوط ریلی 
کشـور نیز سـرمایه گذاری کند تا به زودی شـاهد احداث یا توسعه خطوط 

ریلی جدید به ویژه در شـرق کشـور باشـیم.
وی بیان کـرد: امیدواریم با اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت ریلـی موجود و 
توسـعه ناوگان حمل ریلی کشـور بتوانیم سـهم حمل ریلی کل کشـور را 
افزایش دهیـم، چراکه ایدئال فوالد مبارکه این اسـت که سـهم اسـتفاده 

از خطوط ریلی در این شـرکت بیـش از 80 درصد شـود.
صباغی هرندی عنوان داشـت: طی 2 ماه گذشـته رکوردهای بی نظیری 
در فوالد مبارکه به ثبت رسـیده که نشـان می دهد اگـر محدودیتی پیش 
روی این شرکت نباشد، شاهد درخشـش هرماهه فوالد مبارکه در عرصه 
تولید خواهیـم بـود؛ بنابرایـن می تـوان نتیجه گرفـت که کاهـش تولید 
به دلیل عملکـرد کارکنان فـوالد مبارکه نیسـت، بلکـه محدودیت هایی 
اسـت که عمدتا بـه زیرسـاخت ها مربوط اسـت و مانـع تولیـد حداکثری 

این شـرکت می شـود.
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

هم زمان با هفته صنایع دستی، نمایشگاه گروهی صنایع دستی »هاویر« 
با محوریت دست ساخته های دیوارکوب در نگارخانه صفوی برپا شده 

است.
ونوس نجفی، مدیر گروه هنری هاویر و کیوریتور این نمایشگاه 
با اعالم این خبر به ایسنا گفت: این نمایشگاه به مناسبت هفته 
صنایع دستی با حضور دانشجویان رشته های مختلف هنری و با 
محوریت دست ساخته های دیوارکوب با تکنیک و روش آزاد برگزار 

می شود.
او ادامه داد: این اولین فراخوان ما برای هنرمندان صنایع دستی بود که 

با استقبال بسیار زیاد هنرمندان و دانشجویان رشته های هنری مواجه 
شد و به علت محدودیت در زمان و تعداد آثار، مقرر شد که نمایشگاه 
دیگری در آینده نزدیک برای نمایش آثار هنرمندانی که موفق به حضور 
در این مجموعه نشدند، برگزار شود. نجفی اضافه کرد: در این نمایشگاه 
20 دانشجو و هنرمند از رشته های گرافیک، نقاشی و سایر رشته های 

هنری نزدیک به 200 اثر را در معرض دید عالقه مندان قرار داده اند.
عالقه مندان می توانند برای بازدید از نمایشگاه هاویر تا 26 خردادماه از 
ساعت 17 تا 20 به نگارخانه صفوی، واقع در اصفهان، خیابان خاقانی، 

حدفاصل خواجه پطرس و وحید، جنب کوچه شماره 31 مراجعه کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

هزینهتعمیربناهایتاریخیموقوفهاستانتأمینمیشود

 مریم یادگاری  روزهای 26 
تا 30 خردادماه و به مدت پنج روز 
هجدهمین نمایشگاه تخصصی 
قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته 
خودرو در نمایشگاه بین المللی 
اصفهان برگزار می شود. این روزها 
این نمایشگاه میزبان شرکت های 
برتر کشور خواهد بود و عالقمندان 
به بازدید از هجدهمین نمایشگاه 
تخصصی قطعات، مجموعه ها و 
صنایع وابسته خودرو می توانند 
از ساعت 10 تا 18 به نمایشگاه 
در  واقع  اصفهان  بین المللی 
کمربندی شرق، روبروی منطقه 

روشن دشت مراجعه کنند.
ی  ها ند بر بیشتر ر حضو •

برترومطرح
حضـور بیشـتر برندهـای برتـر و 
مطـرح نسـبت بـه دوره گذشـته و 
افزایـش مشـارکت اسـتان ها در 
ایـن دوره از جملـه ویژگی هـای 
برجسته نمایشـگاه قطعات خودرو 
اصفهـان در سـال 1401 به شـمار 

مـی رود.
• گردهم آیی 105 شرکت از 

15 استان کشور
105 شـرکت  ایـن نمایشـگاه 
15 اسـتان کشـور را گـرد  از 
هـم جمـع می کنـد تـا بـه ارائـه 
توانمندی هـای  و  دسـتاوردها 
فنـی و خدماتـی خـود بپردازنـد. 
در نمایشـگاه قطعـات خـودرو 
امسـال اصفهـان شـرکت های 
مطرحـی از اسـتان های اصفهان، 
تهـران، البـرز، خراسـان رضـوی، 
آذربایجـان شـرقی، قـم، فـارس، 
گیالن، سـمنان، یـزد، مازنـدران، 
سیسـتان و بلوچسـتان، مرکـزی، 
قزویـن و همـدان حضـور دارنـد و 
توانمندی هـای خـود را در قالـب 
قطعـات و مجموعه های خـودرو، 
قطعـات موتـور، اجـزا و قطعـات 
الکترونیک خـودرو، ماشـین آالت 
و تجهیـزات قطعه سـازی، ... در 
معـرض بازدیـد عالقمنـدان قرار 

. هنـد می د
درصد   70 فعالیت   •

شرکت ها در حوزه تولیدی
هجدهمین نمایشـگاه تخصصی 
قطعـات، مجموعه هـا و صنایـع 
وابسـته خـودرو در حالـی برگـزار 
درصـد   70 کـه  می شـود 
ایـن  در  حاضـر  شـرکت های 
نمایشـگاه در حـوزه تولیـدی و 
30 درصـد نیـز در حـوزه توزیـع 
و خدمـات مشـغول بـه فعالیـت 

. هسـتند
• برپایی نمایشگاه در قالب 

15 هزار مترمربع
ایـن نمایشـگاه در قالـب 15 هزار 
مترمربـع فضـای نمایشـگاهی 
گسـتره  کـه  می شـود  برپـا 
جامعـی از فعالیت هـای مرتبـط 
بـا حـوزه قطعـات خـودرو را در 
بـر می گیـرد. حضـور شـرکت 
زیرمجموعـه   21 بـا  سـاپکو 
معتبـر گـروه خودروسـازی سـایپا 
در ایـن نمایشـگاه قطعـی شـده و 
مجموعه هـا و برندهـای مطـرح 
دیگـری مانند گـروه عظـام، گروه 
بازرگانـی منتخب، سـپنتا توسـعه 
تجارت پارس، سـینا پـارت، توکل 
پـارت، طالئیـه داران کویـر زواره، 
گسـترش خـودرو کوشـاوران، 
شـاهین یـدک و پـارت لنـد نیـز 
بـه ارائـه دسـتاوردهای خـود 

زنـد. می پردا

 خبراول

ISFAHAN
N E W S

شرکت نمایشگاه های 
اصفهان؛ شهرماشین ها

 نمایشگاه خودرو اصفهان
برگزار خواهد شد:

با هدف آموزش و آگاه سازی نسل جوان صورت گرفت؛

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در شاهین شهر

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه مطرح کرد؛

کاهشمیزانمصرفآب،بهرغم3برابرشدنمیزانتولیدفوالد

مدیرکل گمـرکات اصفهان گفت:  صادرات این اسـتان 
در 2 ماهه نخسـت امسـال نسـبت به مدت مشابه سال 
گذشـته بدلیل صدور بخشـنامه  عـوارض محصوالت 
معدنی 16 درصد از نظـر وزن و 12 درصـد از نظر ارزش 
کاهش یافت.رسـول کوهسـتانی پزوه افـزود: صادرات 
اسـتان اصفهان در 2 ماهه نخسـت سـال جـاری 179 
میلیـون و 500 هـزار دالر بـود کـه نسـبت بـه مـدت 
مشابه سـال گذشـته از نظر وزن و ارزش کاهش یافت.  
وی کاهـش صـادرات شـرکت های فـوالد مبارکـه و 

ذوب آهـن را دلیـل کاهـش صـادرات اسـتان دانسـت 
و گفـت: ایـن مشـکل بدلیـل صـدور بخشـنامه های 
عوارض محصـوالت معدنی که پس از 2 مـاه نیز حذف 
شـد، ُرخ داد کـه نتیجـه ای هـم جـز کاهش صـادرات 
استان دربرنداشـت.مدیرکل گمرکات اصفهان با اشاره 
به صـادرات 335 قلـم کاال از اسـتان به 62 کشـور دنیا، 
اظهار داشـت: ُچـدن، آهن و فـوالد و مصنوعـات آن به 
ارزش 88  میلیـون دالر با سـهم 49 درصد، محصوالت 
پتروشـیمی  بـه ارزش 31 میلیـون  دالر بـا سـهم  17 

درصـد و محصوالت لبنـی بـه ارزش 20 میلیـون دالر 
بـا سـهم  11 درصـد، مهمتریـن کاالهـای صادراتـی 
اسـتان اصفهان هسـتند.وی گفـت: عراق، پاکسـتان، 
ترکیه، میانمار و ارمنسـتان مهمترین کشورهای هدف 
صادراتی استان محسـوب می شـوند.به گفته مدیرکل 
گمرکات اصفهان، میـزان صـادرات از طریق گمرکات 
اسـتان به کشـور عراق  59 میلیون دالر، پاکسـتان 37 
میلیون دالر، ترکیه 14 میلیون دالر، میانمار  10 میلیون 
دالر و ارمنسـتان 9 میلیون دالر بوده است.کوهسـتانی 

پزوه اضافه کـرد: میـزان واردات به اسـتان اصفهان نیز 
در 2 ماهه نخسـت سـال جاری حدود 96 میلیـون دالر 
شـامل 336 قلم از 36 کشـور دنیا بود که تفاوت چندانی 
با مدت مشـابه سال گذشـته نداشـت.وجود ُقطب های 
صنعتی نظیـر فوالد، منسـوجات، هواپیماسـازی، لوازم 
خانگی، رنگ سـازی و صنایع نظامـی از دالیل اهمیت 
گمـرک اصفهان محسـوب می شـود.گمرکات اسـتان 
اصفهان با پنج گمرک تابعه فعـال و 11 انبار اختصاصی 

در کیلومتر پنج جـاده اصفهان- شـیراز قـرار دارد. 

 سمیه کریمیان  کارگاه آموزشی پیشگیری 
ازآسـیب های اجتماعـی بـا رویکـرد اعتیـاد و 
شـناخت مواد مخدر با همکاری اداره بهداشـت 
و درمـان شهرسـتان شاهین شـهر و میمـه، به 
میزبانی کتابخانه شـهید دسـتغیب برگزار شد. 
بـا همـکاری و مشـارکت شـبکه بهداشـت و 
درمـان شهرسـتان و مرکـز مشـاوره درمانگاه 
تخصصی پارس کارگاه آموزشـی آسـیب های 
اجتماعـی بـا رویکـرد اعتیـاد ویـژه گروه های 

سـنی نوجوان و جوانـان، نـوزده خرداد مـاه در 
سـالن کتابخانه شـهید دسـتغیب شاهین شهر 
برگزار شـد. در ابتدای این نشسـت دکتر فریبز 
فروزنده، مشـاور و روانشـناس درباره شـناخت 
اعتیـاد، عوامـل مؤثـر اجتماعـی و محیطـی 
در بـروز اعتیـاد، پیشـگیری از اعتیـاد، دالیـل 
گرایـش نوجوانان بـه اعتیاد، عالئـم ظاهری و 
فیزیکی مصـرف کنندگان، تأثیر سـوء مصرف 
مواد بر رفتـار اجتماعـی و پیشـرفت تحصیلی 

دانش آموزان برای حاضران در جلسـه مطالبی 
را بیـان کردنـد. در پایـان این نشسـت جلسـه 
پرسش و پاسـخ گروهی برگزار شـد و حاضران 
سـؤاالت و پیشـنهادهای خـود را در رابطـه بـا 
آسـیب های اجتماعی، تأثیـر خانـواده و جامعه 
بـر رفتـار نوجوانـان و جوانـان مطـرح کردنـد. 
گفتنـی اسـت، ایـن جلسـه مشـاوره بـه طـور 
زنده از پلتفورم اسـکای روم اداره کتابخانه های 
شهرسـتان شاهین شـهر و میمـه پخش شـد.

مدیرکل گمرکات اصفهان خبر داد :

کاهش۱۶درصدیصادراتاستاناصفهاندر۲ماههنخستامسال

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

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
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