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اکونومیست:تهرانیکیاز 5شهراولجهان ازنظررشدبهبودکیفیتزندگیاست
گزارش ساالنه واحد اطالعات اکونومیست دربــاره  ۱۴۰شهر جهان نشان
میدهدکهازنظربهبودکیفیتزندگیدرپنجسالگذشته،تهراندرمیانپنج
شهراولدنیاقرارداردهرچندکهپایتختایراندررتبهنهچنداندرخشانصد
وبیستوهشتمقرارگرفتهاست .بهگزارشبیبیسی،براساساینگزارش،
وین پایتخت اتریش ،با پیشی گرفتن از ملبورن استرالیا ،عنوان بهترین شهر
جهان را برای زندگی در سال ۲۰۱۸به دست آورده است .این اولین بار است
که در این گزارش ساالنه اکونومیست ،یک شهر اروپایی عنوان بهترین شهر را
برایزندگیکسبکردهاست .درگزارشاکونومیستآمدهکهتهران،پایتخت
ایران ،در کنار شهرهای آبیجان پایتخت ساحل عاج ،هانوی پایتخت ویتنام و
بلگرادپایتختصربستانباحدود 5درصدرشد،شهرهاییبودندکهبیشترین
بهبودکیفیتزندگیرادرپنجسالگذشتهتجربهکردهاند .شهرهاینیویورک،
لندنوپاریسبهترتیبرتبههای ٤٨،٥٧و١٩رابهدستآوردهاند .سالگذشته
همینگزارشنشانمیدادکهتهراندرمیان ۱۴۰شهررتبه ۱۲۷راداشتهودر
میانشهرهاییبودهکهبیشترینبهبودرادرکیفیتزندگیدرپنجسالگذشته

داشتهاند .این روند امسال هم ادامه یافته ،هر چند که رتبه تهران یک رده افت
داشتهاست .ثباتاقتصادیواجتماعی،میزانجرموجنایت،امکاناتتحصیلی
ودسترسیبهامکاناتسالمتیوبهداشتازعواملتعیینکنندهدراینتحقیق
بودهاست .براساساینگزارشساالنه،درحدودنیمیازاینشهرهاطیسال
گذشته ،کیفیت زندگی بهبود یافته است .ملبورن در استرالیا که در فهرست
امسالجایگاهدومراکسبکرده به مدتهفتسالعنوانبهترینشهرجهان
برایزندگیرادراختیارداشت .سیدنیوآدالید،دوشهردیگراسترالیا،همدر
میان 10شهربرتربرایزندگیقراردارند .جنگداخلی،دمشقپایتختسوریه
رادرپایینترینرتبهاینفهرستقراردادهوبهدنبالآنداکاپایتختبنگالدشو
الگوسدرنیجریه،بهترتیببدترینشهرهایجهانازنظرکیفیتزندگیتعیین
شدهاند .درگزارشاکونومیستآمدهکه"جرموجنایت،ناآرامیهایاجتماعی،
تروریسموجنگ""،عواملموثر"درانتخاب10شهرکمکیفیتجهانبودهاست.
شهرمنچسترامسالبا ۱۶پلهارتقابیشترینبهبودکیفیترادرمیانشهرهای
اروپاییداشتهاست.

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

معاون استاندار خراسان رضوی خبر داد

افزایش  ۱۳درصدی ارزش ریالی کشفیات
کاالی قاچاق در  ۴ماه اول امسال
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار گفت :ارزش ریالی کشفیات کاالهای مظنون به
قاچاق در چهار ماه اول امسال نشان دهنده افزایش  ۱۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال
قبل است .به گزارش روابط عمومی استانداری  ،محمد رحیم نوروزیان در جلسه کمیسیون
برنامهریزی،هماهنگیونظارتدرمبارزهباقاچاقکاالوارزاستانضمنگرامیداشت سالروز
ورودآزادگانسرافرازبهکشورافزود:درچهارماهنخستامسالتعدادپروندههایقاچاقکاال
در تعزیرات استان  35درصد افزایش و ارزش ریالی پرونده ها نیز نسبت به مدت مشابه سال
قبل 11.5درصدرشدداشتهاست.ویگفت:استانخراسانرضویدرحوزهمبارزهباقاچاق
کاالوارزهموارهازاستانهایپیشتازبوده وبسیاریازفعالیتهایکشوریصورتگرفتهدر
این حوزه از استان خراسان رضوی شروع شده است .وی افزود :گردش مالی قاچاق کاال و ارز
کشوردرسال  92حدود 25میلیارددالربودکهاینمیزاندرسال 96بهکمتراز 12میلیارد
دالررسیدهاستواینموضوعنشاندهندهفعالیتهایخوبپیشگیرانهدراینحوزهاست.
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رئیس انجمن قطعهسازان خراسان رضوی:

عمده واحدهای قطعهساز خراسانرضوی  ۴۰درصد
تعدیل نیرو داشتهاند

رئیس انجمن قطعهسازان استان گفت :عمده واحدهای
قطعهساز استان  ۴۰درصد تعدیل نیرو داشتهاند .محمد
مهدیشکورزادهدرگفتوگوباتسنیماظهارکرد:متأسفانه
نامهایکهقطعهسازانبهرئیسجمهورووزیرصنعت،معدن
و تجارت نوشتهاند مبنی بر این که  450هزار شغل در این
صنعت در حال نابودی بوده و امکان فعالیت آن ها از ابتدای
شهریورماه وجود ندارد ،کامال درست است .وی بیان کرد:
از پنج ماه پیش تاکنون قیمت مواد اولیه برای واحدهایی که
از داخل مواد اولیه خود را تهیه میکردند چند برابر شده و
درخصوص واردات هم مشکالت بسیار زیادی وجود داشته
است.رئیسانجمنقطعهسازانخراسانرضویتأکیدکرد:
حدود پنج ماه است که هیچ مواد اولیهای وارد نشده و همان
میزانی هم که وارد شده به علت مشکالت ارزی در گمرکها
باقی مانده و به همین علت دیگر واحدها توان ادامه فعالیت
ندارند.شکورزادهتصریحکرد:درخراسانرضوی 75واحد
قطعهسازیوجودداردکهمتوسط 50درصدظرفیتخودرا

استفادهمیکنندوبهطورمیانگین 40درصدتعدیلنیرودر
واحدها رخ داده است .وی با بیان این که برخی از شرکتها
مجبور هستند به علت برخی از ارتباطات با خودروسازان
نیروهای خود را تعدیل نکنند ،تصریح کرد :این واحدها
ظرفیتتولیدشانبسیارکمبودهوازبخشبزرگیازظرفیت
خوداستفادهنمیکنند.او بااشارهبهافزایشقیمتمواداولیه
تولیدداخل،خاطرنشانکرد:درنظربگیریدواحدقطعهساز
قراردادی را با خودروساز یا هر خریداری منعقد کرده اما هم
اکنون قیمت فوالد از 1800تومان به 6000تومان رسیده
وطرفقراردادهماینافزایشقیمتراقبولنداردوطبیعی
است که توان ادامه فعالیت وجود نداشته باشد .شکورزاده
تصریحکرد:متأسفانهدولتدربخشهاییکهمیتوانداعمال
قدرتداشتهباشداینکارراانجامنمیدهد؛تمامواحدهای
تولیدکننده مواد اولیه صنایع قطعهسازی در اختیار دولت
هستند اما آن ها قیمت خود را افزایش داده اند و به علت
انحصاریبودنکاریهمنمیتوانانجامداد.
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