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آقایان تصمیم گیر 
اقتصاد دستوری 

نیست!
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دردی پنهان با راهکارهای آسان

 10 درمان خانگی
کم خونی را بشناسید

نویسنده و پژوهشگر فرش ایرانی:

 فرش؛ تجلی هنر
در نماد هویت تمدن ایران است
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موضوع تعرفه های پزشکی جدید به زودی درهیات دولت مطرح می شود:

 نبرد تعرفه ها
در خاکریز آخر!

ترفندهایی برای بهتر شدن وضع مالی که بخوانید و به کار ببندید

 ایجـاد جهش بزرگ، ساده
و در دستـرس
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

 همه فروشگاه های استان اصفهان
به سامانه رهتاب مجهز شوند

گمانه زنی واردات بنزین به شرط عدم صرفه جویی باال گرفت؛

 سوخت خارجی
در باک داخلی!

مصوبه ای با هدف فرسایشی تر شدن پرداخت در حال شکل گیری است

 بی مهری ادامه دار
به مهریه!

دیدار سه جانبه اردن، مصر و امارات درباره فلسطین برگزار شد:

 تالش برای آتش بس
در قدس و توقف تنش ها

22 High Fiber 
Foods You Should 
Eat
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زمانـی دانشـجویان بـرای خواندن 
دروس اقتصـادی و تجسـم فروض 
مختلـف مشـکالتی داشـتند ولـی 
متاسـفانه یـا خوشـبختانه امـروزه 
مطـروح  مباحـث  اکثـر  چـون 
دردروس اقتصـادی در معـرض 
عینـی اقتصـاد ایـران قـراردارد، 
تجربـه کاربـردی دانشـجویان و 
اسـاتید اقتصـاد خیلـی بیشـتر از 
گذشـته اسـت. طـی یـک سـال و 
انـدی اخیـر کـه قیمتهـا افزایـش 
چشـمگیری داشـته بعضًا می بینیم 
سیاسـتگذار در بازارهـای دخالـت 
کـرده )ماننـد گوشـت، سـکه،...( 
و یـا می شـنویم در بازارهایـی 
قصـد دخالـت یـا سیاسـتگذاری 
مسـکن، خـودرو،  )ماننـد   دارد 
بـازار اجـاره،...(. دخالـت دولت هم 
به دو شـکل رایـج مطرح می شـود: 
اعمـال مالیـات بـر کاالهـا یـا 
بازارهایـی کـه افزایش قیمـت دارد 
)مانند خودرو + اجـاره +...( یا تعیین 
سـقف قیمـت بـرای بازارهایـی 

)همچـون اجـاره و ...(.
باید گفـت درمباحـث اقتصـاد خرد 
ثابت شـده که هـر دو نوع سیاسـت 

از کارایـی برخوردار نیسـت.
ادامه در صفحه 8...
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معاون استاندار اصفهان:

نمایشگاه قرآن و عترت می تواند نجات بخش جوانان باشد

عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان هشدار داد:

مزارع شرق همچنان چشم به راه آبیاری
8
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 هفدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت اصفهان افتتاح شــد. این نمایشگاه از 5 تا 10 اردیبهشــت ماه در محل دائمی
نمایشگاه های بین المللی اصفهان برپا خواهد بود. 

مرضیه رزاز زاده / خبرگزاری ایمنا 

گزارش تصویری

عبدالرسول امامى- شهردار نجف آباد

 آگهى مزایده
شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1399/3300 مورخ 1399/12/10 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به فروش عرصه چهارده پالك مسکونى 
(از محل منابع داخلى)، واقع در شهرك امام على (ع) منطقه چهار، جمعا به مساحت کل 2820/8 مترمربع با قیمت پایه کارشناسى کل به مبلغ 84/576/000/000 

ریال بصورت پالك بندى جداگانه و حسب مشخصات موجود در مدارك مزایده اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/2/24 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، 
دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى 

نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
شناسه: 1309239

نوبت اول

  سهامدار محترم تعاونى نهادها

هیئت مدیره تعاونى

با توجه به انتخابات هیئت مدیره و بازرسان در سال 1401 چنانچه داوطلب کاندیداى عضویت در یکى از 
موارد فوق مى باشید تا پایان روز 1401/2/21 به تعاونى مراجعه و فرم درخواست تکمیل نمایید.

مدارك مورد نیاز:
1- اصل دفترچه تعاونى
2- فتوکپى کارت ملى
3- فتوکپى شناسنامه

4- فتوکپى آخرین مدرك تحصیلى و دو قطعه عکس 3×2

هیئت بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان

 آقاى مهدى سخایى فرزند محمدحسین 
غیبت از تاریخ 1400/8/3 لغایت 1400/12/14 نظر به اینکه پرونده شما در هیئت بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان تحت رسیدگى است لذا وفق ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به شما ابالغ مى گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر 
این آگهى دفاعیه کتبى خود را به انضمام مدارك الزم به دفتر این هیئت به نشانى اصفهان، خیابان هزار جریب، سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان، طبقه اول، اتاق 267 تسلیم نمایید. بدیهى است در غیر این صورت طبق مفاد ماده 18 آیین نامه اجرایى قانون رسیدگى به تخلفات 

ادارى عمل خواهد شد.
شناسه: 1309349

آگهى مزایده واگذارى به اجاره
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل در نظر دارد برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آیین نامه اجرایى تعداد 
6 واحد تجارى عرصه و اعیان وقف واقع در محدوده شهرستان آران و بیدگل را براى مدت یک سال شمسى به اجاره واگذار نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت اطالع از جزییات و دریافت متن کامل آگهى و فرم هاى مربوطه و ثبت نام تا مورخ 1401/2/23 با شماره 
تلفن 37-54755535 داخلى 1 تماس حاصل نموده و یا به نشانى آران و بیدگل، سایت ادارى، جنب تامین اجتماعى مراجعه نمایند. 

شناسه: 1309365

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308

عبدالرسول امامى- شهردار نجف آباد

 آگهى مزایده
شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1399/3300 مورخ 1399/12/10 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به فروش عرصه چهارده پالك مسکونى 
(از محل منابع داخلى)، واقع در شهرك امام على (ع) منطقه چهار، جمعا به مساحت کل 2820/8 مترمربع با قیمت پایه کارشناسى کل به مبلغ 84/576/000/000 

ریال بصورت پالك بندى جداگانه و حسب مشخصات موجود در مدارك مزایده اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/2/24 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، 
دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى 

نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
شناسه: 1309239

نوبت اول

  سهامدار محترم تعاونى نهادها

هیئت مدیره تعاونى

با توجه به انتخابات هیئت مدیره و بازرسان در سال 1401 چنانچه داوطلب کاندیداى عضویت در یکى از 
موارد فوق مى باشید تا پایان روز 1401/2/21 به تعاونى مراجعه و فرم درخواست تکمیل نمایید.

مدارك مورد نیاز:
1- اصل دفترچه تعاونى
2- فتوکپى کارت ملى
3- فتوکپى شناسنامه

4- فتوکپى آخرین مدرك تحصیلى و دو قطعه عکس 3×2

هیئت بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان

 آقاى مهدى سخایى فرزند محمدحسین 
غیبت از تاریخ 1400/8/3 لغایت 1400/12/14 نظر به اینکه پرونده شما در هیئت بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان تحت رسیدگى است لذا وفق ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به شما ابالغ مى گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر 
این آگهى دفاعیه کتبى خود را به انضمام مدارك الزم به دفتر این هیئت به نشانى اصفهان، خیابان هزار جریب، سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان، طبقه اول، اتاق 267 تسلیم نمایید. بدیهى است در غیر این صورت طبق مفاد ماده 18 آیین نامه اجرایى قانون رسیدگى به تخلفات 

ادارى عمل خواهد شد.
شناسه: 1309349

آگهى مزایده واگذارى به اجاره
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل در نظر دارد برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آیین نامه اجرایى تعداد 
6 واحد تجارى عرصه و اعیان وقف واقع در محدوده شهرستان آران و بیدگل را براى مدت یک سال شمسى به اجاره واگذار نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت اطالع از جزییات و دریافت متن کامل آگهى و فرم هاى مربوطه و ثبت نام تا مورخ 1401/2/23 با شماره 
تلفن 37-54755535 داخلى 1 تماس حاصل نموده و یا به نشانى آران و بیدگل، سایت ادارى، جنب تامین اجتماعى مراجعه نمایند. 

شناسه: 1309365

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308



در شـــهر

Isfahan News

ISFAHAN
N E W S

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف سه محموله 
قاچاق شامل لوازم خانگی خارجی، دام زنده و سوخت به ارزش 
۷۰ میلیارد ریال در عملیات مأموران پلیس امنیت اقتصادی این 

فرماندهی، خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، ســردار محمدرضا هاشمی فر اظهار 
کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان در ادامه برنامه ها و طرح های مقابله با قاچاقچیان کاال، 
با رصد هوشمندانه خودروهای باری در محورهای مواصالتی 
شمال استان اصفهان، ســه محموله بزرگ کاالی قاچاق را 

کشف کردند.
وی با بیان اینکه این محموله ها شــامل لوازم خانگی، ۵۲۰ 

رأس دام زنده و ۶۴ هزار لیتر سوخت بودند، افزود: برابر ارزیابی 
کارشناســان مربوطه ارزش ریالی این محموله ها بالغ بر ۷۰ 

میلیارد ریال است.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری ۱۳ نفر 
در این ارتباط خبر داد و تصریح کــرد: در این خصوص پرونده 
تشکیل و متهمان دستگیر شــده برای انجام اقدامات قانونی 

تحویل مراجع قضائی شدند.
وی خاطرنشان کرد: این گونه طرح ها و اقدامات پلیس به صورت 
مستمر در دستور کار فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار 
دارد. همچنین با فعالیت کنندگان در زمینه قاچاق کاال برخورد 

قاطعانه خواهد شد و این افراد به دست قانون سپرده می شوند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:
کشف ۷۰ میلیارد کاالی قاچاق در استان
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درمان کم خونی  برای  پریسا جمدی  
روش های خانگی طبیعی فراوانی وجود دارد، 
اما چند مورد از مؤثرترین آنها عبارتند از مالس، 

اسفناج و چغندر.
چغندر: چغندر یکی از موثرترین درمان ها 
برای کم خونی است، و برای افرادی که به 
دلیل کمبود آهن دچار کم خونی هستند بسیار 
مفید است. کمبود آهن اولین علت تمام انواع 
کم خونی هاست. چغندر سرشار از آهن، فیبر، 
پتاسیم، گوگرد، کلسیم و ویتامین است. این 
ماده غذایی سرشار از مواد مغذی بوده و به تأمین 
اکسیژن بیشتر بدن کمک می کند. به هیمن دلیل 

باعث افزایش گلبول های قرمز در بدن می شود.
مالس: مالس Blackstrap سرشار از 
ارزش غذایی می باشد و حاوی آهن، منگنز، 
ویتامین های B و سایر مواد معدنی ضروری است 
که در ساخت گلبول های قرمز خون در بدن مؤثر 
و مفید است. اگر کم خونی دارید و دچار فقر آهن 
هستید، مالس Blackstrap را در رژیم غذایی 
خود بگنجانید. مالس Blackstrap برای زنان 

باردار فوق العاده است.
اسفناج: اسفناج یکی از سبزیجات برگدار سالم 
و عالی است. اسفناج را به برنامه غذایی روزانه 
خود اضافه کنید تا آهن بیشتری دریافت کنید. 
اسفناج یکی از بهترین داروهای خانگی برای 
درمان کم خونی است، و سرشار از آهن می باشد. 
همچنین حاوی ویتامین B۱۲، اسید فولیک و 
سایر مواد مغذی تقویت کننده انرژی است که به 

درمان کم خونی کمک می کنند.
انار: انار یک درمان طبیعی عالی برای کم خونی 
است، که سرشار از آهن و مواد معدنی مانند 
کلسیم و منیزیم می باشد. ویتامین C موجود در 
انار به جذب آهن در بدن کمک می کند، که باعث 
افزایش گلبول های قرمز و سطح هموگلوبین 
می شود. برای افزایش جریان خون سالم در 

بدن انار بخورید.
سیب: سیب مزایای زیادی برای سالمتی 
دارد، و حاوی آهن و سایر ویتامین های بسیار 
مغذی است. سیب برای درمان کم خونی بسیار 

مفید است.
دانه های کنجد: دانه کنجد به دلیل داشتن 
آهن برای درمان کم خونی بسیار مؤثر است، و 
یکی از درمان های خانگی عالی برای کم خونی 

می باشد.
موز: موز سرشار از آهن و منیزیم است، که به 
تولید هموگلوبین بیشتر و بسیاری از آنزیم های 
دیگر که برای ساخت گلبول های قرمز ضروری 

هستند کمک می کند.
انگور فرنگی خشک شده: انگور فرنگی 
خشک سرشار از آهن و ویتامین C بوده و یکی 
از موثرترین درمان های خانگی برای درمان 
کم خونی است. ویتامین C موجود در این ماده 
غذایی به بهبود جذب آهن در بدن و افزایش 
گلبول های قرمز کمک می کند، و باعث افزایش 

سطح هموگلوبین در بدن نیز می شود.
خرما: خرما یک درمان خانگی عالی برای کم 
خونی است و سرشار از ویتامین C می باشد که 

نقش اساسی در جذب آهن در بدن دارد.
شنبلیله: شنبلیله نیز سرشار از آهن است. 
همچنین به ساخت گلبول های قرمز جدید در 

بدن کمک می کند. 
Source: https://www.getatoz.com/con-
tent/10-home-remedies-for-anemia/1250

1۰ درمان خانگی کم 
خونی را بشناسید

دردی پنهان با راهکارهای آسان

سالَک یک بیماری پوستی است که بر اثر گزش نوعی پشه خاکی به انسان 
منتقل می شود و ضایعات بد شکل و عوارض اجتماعی، روحی و روانی از 
پیامدهای ناگوار این بیماری است؛ اصفهان از استان های سالک خیز کشور 

است. 
سال گذشته شهرهای َجرقویه، َورَزنه، َهَرند و کوهپایه که جزو شهرستان 

اصفهان و در شرق آن بودند، ُمنفک شده و به شهرستان ارتقا یافتند.
رضا فدایی، افزود: در مجموع، سال گذشته نزدیک به سه هزار مورد ابتال به 
سالک در شهرستان های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )به جز 
کاشان و آران و بیدگل( ثبت شد که حدود ۲ هزار مورد آن مربوط به شرق 

شهرستان اصفهان بود.
وی اظهار داشت: سایر شهرستان هایی که بیشترین درگیری با سالک را در سال 

گذشته داشتند بُرخوار، شاهین شهر و میمه، اردستان و نطنز بود.
فدایی با بیان اینکه آمار ابتال به سالک در شهرستان ها متفاوت است و برخی 
از آنها افزایش و تعدادی کاهش آمار داشتند، خاطرنشان کرد: بعنوان مثال در 
شهرستان شاهین شهر و میمه تعداد مبتالیان در سال ۹۹ حدود ۳۰ نفر بود که 

به حدود ۵۰ مورد در سال گذشته افزایش یافت.
وی ادامه داد: این نکته را نباید فراموش کرد که برخوار و شاهین شهر در 
دهه های گذشته، پایتخت سالک کشور بشمار می آمدند و حدود ۱۰ درصد از کل 
موارد ابتال در ایران متعلق به آنها بود اما اکنون تعداد مبتالیان آنها نسبت به آن 

دوره، کاهش یافته و ۲ رقمی شده است.
مسوول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان با اشاره به اینکه در سال 
۱۴۰۰ تعداد موارد ابتال به سالک در شهرستان های زیر پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان )به جز کاشان و آران و بیدگل( حدود ۶۰۰ مورد بیشتر از سال 
۹۹ بود، گفت: بر اساس آمار کشوری، بیشترین موارد قطعی ابتال به سالک در 

سال گذشته مربوط به استان اصفهان بود.
فدایی با بیان اینکه سالک، یک بیماری پوستی بومی در اصفهان و ۱۶ استان 
دیگر کشور است، توضیح داد: عواملی مانند جنس خاک، حضور موش و پشه و 
ساخت و سازهای مسکونی و غیر مسکونی که به سمت مناطق آلوده به سالک 

پیش رفته است، شرایط را برای شیوع این بیماری فراهم می کند.
وی از مهمترین عوامل پیشگیری از ابتال به این بیماری را آموزش و فرهنگ 
سازی بین مردم برای محافظت از خود در فصول شیوع سالک و تعامل دقیق 
دستگاه های اجرایی مختلف و متولیان امر برای جلوگیری از ساخت و ساز در 
مناطق پر خطر برشمرد و تصریح کرد: پیشروی ساخت و ساز به سمت نقاط ُپر 

خطر باعث نزدیک شدن مردم به مخازن ناقل این بیماری می شود.
وی با بیان اینکه سالک، بیماری خاص این منطقه از نظر اقلیمی است، افزود: 
بطور معمول گزش پشه های ناقل سالک از اردیبهشت آغاز می شود و در مهر و 

آبان به حداکثر می رسد.
فدایی ادامه داد: مردم ساکن در مناطق سالک خیز یا افرادی که به آنجا سفر 
داشتند اگر جوشی در سطح پوست خود مشاهده کردند که پس از ۲ هفته بهبود 
نیافت به مراکز بهداشتی یا پزشک مراجعه کنند تا در صورتی که این مورد، 
سالک تشخیص داده شد زودتر درمان شوند و اثر این بیماری روی پوست 

باقی نماند.
وی با تاکید بر اینکه در زمان حاضر آمپول "گلوکانتیم" برای درمان عوارض 
سالک در استان اصفهان موجود است، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان سال گذشته اقدامات بسیاری مانند چهار مرحله َجونده کشی برای مهار 
مخزن، چند نوبت سمپاشی در مناطق دارای پشه های ناقل سالک و توزیع اقالم 

حفاظت فردی بین مردم در مناطق آلوده را انجام داد.

مسوول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
بیشترین موارد ابتال به سالَک در استان در سال ۱۴۰۰ 
مربوط به شرق شهرستان اصفهان با احتساب چهار 

شهرستان جدید ُمنفک شده است.

مسوول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان:

بیشترین موارد ابتال به 
سالک مربوط به شرق است

گفت و گوی ویژه

عضو هیأت علمی دانشـگاه اصفهان 
گفت: سـاالنه حـدود هشـت میلیارد 
دالر به دلیل مسـائل زیسـت محیطی 
بـه اقتصـاد اسـتان خسـارت وارد 
می شـود کـه بـرای رفـع آن بایـد در 
مسـیر »توسـعه پایـدار« بـه حفـظ 

محیـط زیسـت توجـه کرد.
توسـعه پایـدار، راه حل هایـی را برای 
الگوهای فانـی سـاختاری، اجتماعی 
و اقتصـادی توسـعه ارائـه می دهـد 
تـا بتوانـد از بـروز مسـائلی همچون 
نابـودی منابـع طبیعـی، تخریـب 
آلودگـی،  زیسـتی،  سـامانه های 
تغییـرات آب و هوایـی، افزایـش 
بی رویـه جمعیت، بی عدالتـی و پایین 
آمـدن کیفیـت زندگـی انسـان های 

حـال و آینـده جلوگیـری کنـد.
به گزارش ایرنا، رسـول ُرکنـی زاده در 
نشسـت تخصصی »دهه سـرآمدی 
آموزش، آموزش علوم پایـه« در تاالر 
ابوریحان دانشـکده فیزیک دانشگاه 
اصفهـان افـزود: امـروز اصفهـان بـا 
بحران هـای زیسـت محیطی ماننـد 
فرونشسـت و خشـکی رودخانـه 
زاینـده رود و تـاالب بین المللـی 
گاوخونـی مواجـه اسـت و بـه گفتـه 
برخـی از کارشناسـان، اگـر ایـن 
مشـکالت برطرف نشـود این شـهر 
در ۳۰ تـا ۴۰ سـال آینـده غیرقابـل 

سـکونت خواهـد بـود.
وی بـا اشـاره بـه پیشـرفت فنـاوری 
در دهه هـای اخیـر و تبعـات زیسـت 
محیطـی و اجتماعـی ناشـی از آن 
اظهار داشـت: امروز حرکت به سمت 
توسـعه پایدار اجتناب ناپذیر است و در 
این مسـیر، هنگامی فناوری توسـعه 
می یابـد کـه در آن بـه نسـل آینـده 
نیـز فکـر و مصـرف منابـع مختلف، 

محـدود شـود.
وی با بیـان اینکـه امام راحـل معتقد 
به تغییـر فتواها متناسـب بـا تغییرات 
فناوری بود، افـزود: در توسـعه پایدار، 
بهره بـرداری از منابـع بایـد بـدون 

آسـیب رسـاندن به پایه های زیسـت 
محیطـی و حیاتـی جامعه باشـد.

ایـن اسـتاد دانشـگاه، یکـی از اصول 
توسـعه پایـدار را برقـراری عدالـت و 
ایجـاد فرصت هـای برابر بـرای همه 
انسـان ها خوانـد و خاطرنشـان کرد: 
توسـعه پایدار به پنج نیـاز اصلی یعنی 
تلفیـق حفاظـت از محیـط زیسـت و 
توسـعه، نیازهـای اولیـه زیسـتی 
انسـان، عدالـت اجتماعـی، پذیـرش 
تنـوع فرهنگـی و حفاظت از زیسـت 

بـوم پاسـخ می دهـد.
ُرکنـی زاده بـا تاکید بـر زمانَبـر بودن 
ایجـاد تغییـر در جوامع برای رسـیدن 
به توسـعه پایـدار تصریـح کـرد: این 
موضـوع بایـد وارد نظـام آموزشـی 
کشـور شـود کـه پرداختن بـه آن هم 
نیازمنـد تحـول جـدی در ایـن زمینه 

و جـرات کافی اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه نـوآوری، پایـه 
اقتصـاد دانـش بنیـان اسـت، افـزود: 
اعضای هیات علمی دانشـگاه ها باید 
بطور جدی در ایـن زمینه وارد شـوند 
زیـرا در زمـان حاضـر حتـی بهترین 
صنایـع در کشـورمان نیز با نـوآوری، 

یـک دهـه فاصلـه دارند.
اسـتاد دانشـگاه اصفهـان ادامـه داد: 
اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه ها 
باید بار اصلی تحـول در صنایع، نظام 
محیط زیسـت و برنامه های آموزشی 
را بـه دوش بکشـند و دانشـجویان را 
متوجـه اهمیت ایـن موضـوع کنند.

وی با تأکید براینکه اسـتادان دانشگاه 
بایـد حساسـیت و توجـه عمیق تری 
به توسـعه و فنـاوری داشـته باشـند، 
گفت: توسـعه پایـدار نیازمنـد تعامل 
فـرا رشـته ای اسـت کـه توجـه ویژه 
اعضـای هیأت علمی به این مسـائل 
بـه مثابه آغـاز حرکتـی بـزرگ در راه 

پیشـرفت و نـوآوری خواهـد بود.
عضـو هیات علمـی گـروه فیزیـک 
دانشـگاه اصفهـان بـا بیـان اینکـه 
دانشـگاه های کشـور در اجـرای 

شـاهکار  خـود  ماموریت هـای 
کردنـد و همـه دنیـا محصـوالت 
آنهـا را خریـداری می کننـد، تاکیـد 
کـرد: اینکـه مـا در زمـان حاضـر بـا 
وجـود تحریم هـای ظالمانـه، دچـار 
قحطـی نیسـتیم، از دسـتاوردهای 

سـت. ه ها نشگا ا د
وی با اشـاره بـه اینکه دانشـگاه های 
خارجـی بـرای جـذب دانشـجویان 
ایرانـی، برنامه ریـزی می کننـد و 
حتی بر سـر جـذب بهتریـن آنها بین 
اسـتادان دعوا وجود دارد، افزود: امروز 
دانشگاه های کشـورمان بار سنگینی 
در زمینه توسـعه پایدار بر عهـده دارند 
و بایـد در ایـن زمینـه حرکت هـای 

جـدی انجـام دهند.
یـک عضـو دیگـر هیـات علمـی 
دانشـگاه اصفهان نیز در این نشسـت 
گفـت: سـازمان آموزشـی، علمـی و 
متحـد  ملـل  سـازمان  فرهنگـی 
)یونسکو(، سـال ۲۰۲۲ میالدی را به 
نام سـال »نقش علوم پایه در توسـعه 
پایـدار« نام گـذاری کرده اسـت و این 
موضـوع، اهمیـت تحـول در نظـام 

آموزشـی را گوشـزد می کنـد.

امیـر سیدحسـن روضاتیـان با اشـاره 
بـه اخبـار و شـواهدی موجـود در باره 
مشـکالت محیـط زیسـت کشـور 
و کاهـش وسـعت فضـای سـبز در 
اصفهان تاکیـد کرد: ُمقصـران اصلی 
ایـن وضعیـت، دانش آموختـگان 
دانشـگاهی هسـتند زیرا آنها در نظام 
آموزشـی یاد نگرفتنـد کـه در صدور 
مجوزهـا و اجـرای طرح هـا، مسـائل 
زیسـت محیطـی را در اولویـت قـرار 

دهنـد.
وی بـا تاکید بـر اینکه ِکتمـان برخی 
از واقعیت هـا، دردآور اسـت، اظهـار 
داشـت: اگـر بحران هـا و مسـائل 
زیسـت محیطـی بـه همیـن منـوال 
تـداوم داشـته باشـد شـهری ماننـد 
اصفهـان تـا ۱۰ سـال آینـده دیگـر 

قابـل سـکونت نخواهـد بـود.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـه ۱۷ هـدف 
توسـعه پایـدار مانند کیفیت بخشـی 
بـه نظام آموزشـی، بـه صفر رسـیدن 
گرسـنگی و تأمیـن اجتماعی اشـاره 
و اضافـه کـرد: ما بـرای دسـتیابی به 
این اهداف نمی توانیم فقط آموزشـی 
علـوم پایـه را در نظـر بگیریـم بلکـه 

نقش معلمان و اسـتادان در این زمینه 
بسـیار مهم اسـت و آنها نباید »توهم 

دانش« داشـته باشـند.
روضاتیان با اشـاره به سخنرانی برخی 
از مسـووالن در بـاره توسـعه پایـدار 
خاطرنشـان کـرد: ایـن حرف هـا ۲۰ 
سـال پیش هم زده شـده بود بطوریکه 
در بـاره برخـی از مشـکالت زیسـت 
محیطی مانند رودخانه زاینده رود بارها 
هشـدار داده شـد امـا گـوش شـنوایی 

بـرای آنهـا وجود نداشـت.
به گـزارش ایرنا، نشسـت تخصصی 
»دهـه سـرآمدی آمـوزش، آمـوزش 
دهـه  به مناسـبت  پایـه«  علـوم 
سـرآمدی آمـوزش و بـا پرداختـن به 
اهمیـت توسـعه پایـدار در دانشـگاه 

اصفهـان برگـزار شـد.
سـوم تا دوازدهم اردیبهشـت با هدف 
گرامیداشـت یاد و خاطر اسـتاد شهید 
مرتضی مطهری و جلب توجه جامعه 
دانشـگاهی به اهمیت امـر آموزش و 
پرهیـز از فعالیت هـای کلیشـه ای و 
به منظور ارتقای سـطح امیـدواری به 
آینـده در جامعه بـه »دهه سـرآمدی 

آمـوزش« نام گذاری شـده اسـت.

خسارت مشکالت زیست محیطی به اصفهان، سالی ۸ میلیارد دالر
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان هشدار داد:

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان گفــت: بــا تدابیــر 
شــورای راهبــری رهتــاب در اســتانداری، مقــرر شــد تمهیداتــی اتخاذ شــود 
ــه  ــز شــده و کلی ــن ســامانه مجه ــه ای ــه فروشــگاه های اســتان ب ــه کلی ک

اقــالم تنظیــم بــازاری را در ایــن ســامانه ثبــت کننــد.
• همــه فروشــگاه های اســتان اصفهــان بــه ســامانه رهتاب 

ــوند مجهز ش
امیررضا نقــش، معاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری اصفهــان، در 
جلســه کمیته رهتــاب اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: ســامانه الکترونیکی 

ــد و هوشــمندانه  ــکاری کارآم ــاب، راه ــه رهت ــم و نظــارت موســوم ب تنظی
ــازار اســت. جهــت تنظیــم الکترونیکی ب

وی اضافــه کــرد: وارد کــردن گوشــت مــرغ قطعــه بنــدی شــده بــه ســامانه 
رهتــاب باعــث کنتــرل قیمــت و حفــظ حقــوق مصــرف کننــدگان و نظارت 
بهداشــتی می شــود و می بایســت بدین منظــور تصمیماتــی اتخــاذ شــود که 
گوشــت و مــرغ قطعه بنــدی شــده نیــز در ســامانه رهتــاب بارگــزاری شــود.

نقــش بــا بیــان اینکــه تمــام فراینــد عرضــه تخــم مــرغ در بــازار می بایــد 
ــه  ــا آخریــن مرحل ــه صــورت کامــل از محــل مرغــداری تولیــد کننــده ت ب

کــه شــامل رســیدن بــه دســت مصــرف کننــده اســت، در ســامانه رهتــاب 
ــد  ــد می توان ــن فراین ــدن ای ــی ش ــد: عملیات ــر ش ــود، متذک ــزاری ش بارگ
ــرف  ــدگان و مص ــد کنن ــوق تولی ــان از حق ــت هم زم ــاز صیان ــه س زمین

ــود. ــدگان ش کنن
معاون هماهنگــی امور اقتصــادی اســتانداری اصفهان خاطرنشــان کــرد: با 
تدابیــر شــورای راهبــری رهتــاب در اســتانداری، مقرر شــد تمهیداتــی اتخاذ 
شــود کــه کلیــه فروشــگاه های اســتان به ایــن ســامانه مجهــز شــده و کلیه 

اقــالم تنظیــم بــازاری را در این ســامانه ثبــت کنند.

همه فروشگاه های استان 
اصفهان به سامانه رهتاب 

مجهز شوند

 معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری اصفهان: ISFAHAN

N E W S
زندگی سالم



مدیر اتحادیه های صنفی سمیرم خبر داد:

 جمع آوری ۲۱۴ میلیون تومان
در جشن گل ریزان شهرستان

معـاون مدیرکل و رییـس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشـان گفت: ۴۵ 
درصد متقاضیان کار در این شهرسـتان دانش آموختگان دانشـگاهی هستند.

حسـن رمضانـی در آسـتانه هفته کار و کارگـر )پنجم تا یازدهم اردیبهشـت( 
در نشسـت خبری اظهار داشـت: ۳۳ درصد از متقاضیان کار غیربومی و یک 

سـوم از آنان بانوان هسـتند.
وی افـزود: در شـرایط کنونـی بـه دلیـل اینکـه نـرخ رشـد جمعیـت منطقه 
کاشـان از ابتـدای دهـه ۷۰ پایین تـر از متوسـط کشـوری و اسـتانی بـوده و 

طبیعـی اسـت کـه ورودی متقاضـی بـه بـازار کار شـتاب چندانی نـدارد.
رییـس اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی کاشـان، تطبیق نداشـتن مدرک و 
دانـش جوانـان دانشـگاهی بـا مهارت مـورد نیـاز واحدهای صنعتی کاشـان 
را چالشـی بـرای ایـن شهرسـتان بیـان و اضافـه کـرد: از سـوی دیگر غالب 
جوانـان کاشـانی دارای مـدرک دانشـگاهی هسـتند و تـن بـه هـر کاری 

نمی دهنـد.
وی تصریح کرد: طی ۲ سـال گذشـته گسـترش بازارهای مالی موجب شـده 
کـه بخش عمـده ای از جوانان فعالیت و وقت شـان را در بازارهای مالی مانند 
بـورس داخلـی و حتـی ارز دیجیتـال صرف کننـد و دیگر حاضر نیسـتند تن 

بـه انجام فعالیـت فیزیکی بدهند.
رمضانـی جمعیـت کارگـری کاشـان را افـزون بـر ۷۰ هـزار نفـر برشـمرد و 
گفـت: افـزون بر پنـج هزار و ۵۰۰ بیمه شـده اصلی در این شهرسـتان وجود 
دارد کـه بـه همیـن تعداد نیـز واحد صنفـی صنعتـی، کشـاورزی و خدماتی 
در شهرسـتان فعـال اسـت. وی ادامـه داد: با تشـکیل ۱۲ شـرکت تعاونی در 
سـال ۱۴۰۰ شـمار شـرکت تعاونی هـای فعـال شهرسـتان کاشـان بـه ۳۱۵ 

واحد رسـید.
رییـس اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی کاشـان افزود: ۱۲ تشـکل کارگری 

در قالـب شـورای اسـامی کار در واحدهـای صنعتی این شهرسـتان فعالیت 
می کنند که در این بین سـه تشـکل سـال ۱۴۰۰ تشـکیل شـده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه هـم اکنون پنـج واحـد اقتصادی در شهرسـتان کاشـان 
دارای نماینـده کارگـری اسـت، یادآور شـد: سـه نماینـده کارگـری جدید در 
سـال گذشـته تشـکیل شـد کـه البتـه بـه دلیـل ویـروس کرونـا در ۲۶ ماه 
گذشـته در بسـیاری از روزها امکان برگزاری انتخابات تشـکل های کارگری 

وجود نداشـته اسـت.
رمضانـی از تشـکیل انجمـن صنفـی کارگـری »مدیـران منابع انسـانی« بر 
حسـب نیـاز در سـال ۱۴۰۰ در شهرسـتان کاشـان خبـر داد و اظهار داشـت: 
ایـن تشـکل با هـدف تجمیـع مدیـران منابـع انسـانی و ارائـه آموزش های 
الزم بـه آنها شـکل گرفـت. رییس اداره تعـاون، کار و رفاه اجتماعی کاشـان 
خاطرنشـان کـرد: هـم اکنـون هشـت انجمـن صنفـی کارگـری در ایـن 

شهرسـتان فعالیـت می کند.
بـه گفتـه رمضانی، سـال گذشـته افزون بر یـک هـزار و ۸۰۰ پرونـده برای 
سـه هـزار و ۶۰۰ نفـر در مرحلـه بـدوی و تجدید نظـر در اداره تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی کاشـان تشـکیل و بـرای آنـان پنج هـزار و یکصد نشسـت 
برگـزار شـد تا به بررسـی اختاف های بین کارگـران و کارفرمایـان پرداخت 

شود.
وی تأکیـد کـرد: تاش شـده در حـد امکان ایـن پرونده ها به صـورت صلح 
و سـازش رفـع شـود کـه بـر ایـن پایـه مشـکات ۳۵ درصـد از پرونده های 

رسـیدگی شـده به صـورت توافقی برطرف شـده اسـت.
رمضانـی گفـت: افزون بر سـه هـزار و ۴۰۰ مورد بازرسـی توسـط بازرسـان 
اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی کاشـان و بازدیـد در موضوع هـای ایمنی، 
دسـتمزد و سـایر موارد مندرج در قانون کار سـال گذشـته مورد بررسـی قرار 

گرفتـه اسـت که در برخی مـوارد به کارفرمایان تذکر الزم داده شـده اسـت.
رییـس اداره تعـاون، کار و رفاه اجتماعی کاشـان خاطر نشـان کرد: در انتهای 
سـال ۱۴۰۰ نسـبت به زمان مشـابه سـال پیـش از آن مقـرری بگیران بیمه 
بیـکاری در این شهرسـتان ۲۵ درصـد کاهش یافت که دلیـل آن رونق بازار 
کسـب و کار و اقدام های انجام شـده از سـوی این اداره با همکاری سـازمان 
تأمیـن اجتماعی بـوده اسـت. وی از صدور بیش از یک میلیـون دالر کاالی 
غیرنفتی از حوزه تعاون شهرسـتان کاشـان به خارج از کشـور در سـال ۱۴۰۰ 
خبـر داد و افـزود: ایـن کاالها شـامل عرقیات گیاهی و سـرب بـه ارزش ۵۱ 

هـزار ٌتـن به کشـورهایی از جمله چین، هند، عـراق و امارات بوده اسـت.
رمضانـی در خصـوص بـه کارگیری اتبـاع خارجی در کاشـان اظهار داشـت: 
سـال گذشته ۱۰۰ گشـت مشـترک با همکاری نیروی انتظامی و فرمانداری 
این شهرسـتان با ۲۹۰ مورد بازرسـی و بررسـی انجام شـد که در جریان آن 
شـماری از کارفرمایـان به مراجـع قضایی معرفی و بـه پرداخت ۱۰۳ میلیون 

تومـان جریمه نقدی محکوم شـدند.
وی تأیـد کـرد: کارفرمایانـی کـه تمایـل بـه کارگیـری اتبـاع خارجـی در 
واحدهـای تولیـدی صنعتـی دارنـد باید بـا اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
هماهنگی هـای الزم را انجـام دهنـد تا کارشناسـان این اداره آنان را نسـبت 
بـه منـع قانونـی بـه کارگیـری اتبـاع آگاه سـازند و بـا محکومیـت قانونی و 
معرفـی بـه مراجـع قضایـی رو به رو نشـوند. رییـس اداره تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی کاشـان بـا بزرگداشـت هفتـه کار و کارگـر بـه تبییـن برنامه های 
ایـن هفتـه در شهرسـتان پرداخـت و گفت: دیدار بـا خانواده معظم شـهدای 
کارگـر و نماینـده ولـی فقیـه و امام جمعه و سرپرسـت فرمانداری و شـهردار 
کاشـان، جشـن روز کارگـر، افتتـاح پایگاه بسـیج و غبارروبی و عطرافشـانی 

گلـزار شـهیدان از جملـه برنامه هـای ایـن هفته در کاشـان اسـت.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان آران و بیـدگل گفـت: در پـی 
وقـوع سـرقت از یـک مغـازه نقره فروشـی در شهرسـتان آران 
و بیـدگل و شـکایت مـال باخته، موضـوع به صـورت ویژه در 
دسـتور کار مامـوران کانتری ۱۱ این شهرسـتان قرار گرفت.
سـرهنگ علی اصغـر محمدی با بیـان اینکه مأمـوران پس از 
حضـور در محـل وقوع سـرقت رد پـای یک سـارق غیربومی 
و سـابقه دار را در ایـن سـرقت به دسـت آوردنـد، افـزود: در 
عملیاتـی ویـژه مخفیـگاه متهم شناسـایی، دسـتگیر و تحویل 

مراجـع قضایی شـد.
وی گفـت: در بازرسـی از مخفیـگاه متهـم کلیـه امـوال بـه 
سـرقت رفتـه از مغـازه نقره فروشـی کـه ارزش آنهـا بیش ۱۰ 

میلیـارد ریـال بود، کشـف شـد.

امنیت پایداری که امروزه شـاهد آن هسـتیم به خاطر انسـجام و همدلی 
مردم با نیروی انتظامی اسـت. جانشـین فرمانده انتظامی اسـتان اصفهان 
در آئین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرسـتان سـمیرم گفت: نیروی 
انتظامـی خـادم و خدمتگـذار مـردم اسـت و خدمـت بـه مـردم بـا هدف 
پاسداشـت و بزرگداشـت خون شـهدا است. سـردار محمدرضا هاشمی فر 
بـه آسـیب های و ظرفیـت فضـای مجـازی اشـاره کـرد و گفـت: اگر ما 
نتوانیـم از ظرفیـت فضـای مجـازی اسـتفاده کنیـم دشـمن ایـن فضا را 

ابـزاری بـرای رسـیدن اهـداف به اهداف شـوم خـود می کند.
در ایـن آییـن سـرهنگ علـی قربـان پـور بـه عنـوان فرمانـده انتظامی 
شهرسـتان سـمیرم معرفـی و از خدمـات سـرهنگ سـهراب قرقانـی 

قدردانـی شـد.

فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

 سارق اموال میلیاردی مغازه ای
در آران و بیدگل در دام پلیس

آئین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان 
سمیرم برگزار شد:

 امنیت پایدار امروز به خاطر انسجام
و همدلی مردم با نیروی انتظامی

مدیـر اتحادیه هـای صنفی سـمیرم از جمـع آوری ۲۱۴ میلیون تومان در جشـن 
گل ریـزان این شهرسـتان خبر داد.

ناصـر راجـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنا افـزود: این مبلـغ در قالـب پول نقد 
و بسـته های معیشـتی بـرای کمک بـه آزادی زندانیـان و یاری بـه خانواده های 

آنـان هزینه می شـود.
بـه گفته وی، سـال گذشـته نیـز ۱۸۸ میلیـون و ۵۰۰ هـزار تومان بـرای آزادی 
سـه زندانـی و ۱۶۵ میلیـون تومـان بـرای کمک به خریـد تجهیـزات، وکالت و 

بسـته های حمایتـی از زندانیـان ایـن شهرسـتان جمع آوری شـده بود.
راجـی تصریـح کـرد: مبلغ یاد شـده در اختیـار زندانیـان غیرعمـد و خانواده های 

آنـان قـرار می گیرد.

بـه همـت خیـران و همـکاری نانوایـان هـم زمـان بـا لیالی قـدر بیـش از ۳۰۰ 
هـزار قـرص نـان در ۹۰ واحـد نانوایی پخته و بیـن روزه داران توزیع شـد. توزیع 
بیـش از ۳۰۰ هـزار قـرص نـان نـذری در خمینی شـهربه گـزارش خبرگـزاری 
صداوسـیما، مرکز اصفهـان؛ محمود گـودرزی رئیس اتحادیه خبازان شهرسـتان 
خمینی شـهر گفـت: این سـنت حسـنه به رسـم هر سـاله بـه تبعیت از سـخاوت 
و سـفره داری مـوالی متقیـان حضـرت علـی )علیـه السـام( در بیـن نانوایـان 

خمینی شـهر رواج دارد.

در لیالی قدر ماه مبارک رمضان انجام گرفت:

 توزیع بیش از ۳۰۰ هزار قرص نان نذری
در خمینی شهر

تفاوتبینگرانیوگرانفروشی؛

مجلس به موضوع گرانی لوازم خانگی ورود کرده است
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی گفــت: مجلــس بــه گرانــی موضــوع 
لــوازم خانگــی ورود کــرده اســت و چندیــن تذکــر و ســؤال از نماینــدگان وجــود دارد کــه در 
کمیســیون صنایــع و کمیســیون اقتصــادی گــردآوری شــده و وزیــر صمــت بایــد پاســخگو 

. شد با
ــو  ــامی، در گفت وگ ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م ــی، نماین ــدی طغیان مه
ــوازم خانگــی اظهــار کــرد:  ــگار فــارس در اصفهــان، در مــورد افزایــش قیمــت ل ــا خبرن ب
ــل شــویم؛ کســی کــه  ــی و گران فروشــی تفــاوت قائ ــد بیــن گران ــا بای ــدای امــر م در ابت
ــی از  ــواع مختلف ــرار دارد، ان ــی ق ــرایط تورم ــی در ش ــر اســت، وقت ــد درگی ــأله تولی در مس
ــاال مــی رود؛ مثــًا از ابتــدای ســال جــاری، بایــد ۵۷ درصــد روی  هزینه هــای تولیــدش ب
حقــوق کارگــر می گذاشــتند و بســته بــه اینکــه کارگــر چــه ســهمی از هزینــه تولیــد دارد، 

ــد. ــز افزایــش می یاب قیمــت محصــول تمــام شــده نی

وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت در ســایر بخش هــای تولیــد مثــل قیمــت مــواد اولیــه و 
خدمــات ادامــه داد: ایــن یــک بخــش از گرانــی اســت کــه گریــزی از آن وجــود نــدارد و اثــر 
خــود را بــر روی قیمــت تمــام شــده می گــذارد؛ مگــر اینکــه تولیدکننــده خــود بخواهــد ایــن 

هزینه هــا را متحمــل شــود و از ســود خــود کــم کنــد.
طغیانــی یــک بخــش دیگــر گــران شــدن محصــول تمــام شــده را مربوط بــه گران فروشــی 
دانســت و بیــان کــرد: در ایــن مــورد، اصــًا بحــث مــواردی کــه گفتم و منطــق بازار اســت، 
ــازار چقــدر کشــش دارد و  ــده از خــود می پرســد در حــال حاضــر ب ــدارد؛ تولیدکنن وجــود ن
ــه خریــد کاال اســت و به همیــن دلیــل متناســب  ــا چــه قیمتــی حاضــر ب مصرف کننــده ت
بــا تقاضــای بــازار و بــا توجــه بــه انحصــار و عــدم رقابــت در بــازار داخــل، کاالی خــود را 
ــد و  ــده تولی ــت تمام ش ــه قیم ــر ربطــی ب ــن دیگ ــد؛ ای ــازار می فروش ــر از منطــق ب گران ت

حاشــیه منطقــی ســود نــدارد.

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی بــه گایــه مقــام معظــم رهبــری 
در خصــوص گرانــی لــوزام خانگــی اشــاره کــرد و افــزود: ایــن گایــه ناظــر بــه نــوع دوم 
ــوزام خانگــی حــق  ــدگان ل ــه تولیدکنن ــی گران فروشــی اســت ک ــا، یعن ــش قیمت ه افزای

ندارنــد بــا تشــنه کــردن بــازار، ســودهای دوچنــدان بــه دســت بیاورنــد.
ــوق  ــت از حق ــازمان حمای ــا در س ــت: کار کارشــناس مربوطــه در وزارت صمــت ی وی گف
مصرف کننــده اســت کــه ایــن دو بخــش را از هــم جــدا کنــد و بــر غیرمنطقــی بــودن یــا 

ــد. ــا نظــارت کن ــودن قیمت ه نب
طغیانــی خاطرنشــان کــرد: مجلــس هــم در ایــن زمینــه ورود کــرده اســت و چندیــن تذکر و 
ســؤال از نماینــدگان وجــود دارد کــه در کمیســیون صنایع و کمیســیون اقتصادی گــردآوری 
می شــود و وزیــر بایــد پاســخگو باشــد؛ مجلــس نیــز دنبــال ایــن اســت کــه ایــن اتفــاق 

چهار شنبه، 7 اردیبهشت 1401| شمــــاره 1041بیفتــد و از ابزارهــای نظارتــی خــود اســتفاده کنــد.
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۴۵ درصد متقاضیان کار کاشان دانش آموختگان دانشگاهی هستند

اینفوگرافیک

ــتان  ــاری شهرس ــه شــدگان اجب ــت: آماربیم ــتان گف ــعبه اردس ــی ش ــن اجتماع سرپرســت تأمی
اردســتان در بهمــن ۱۴۰۰ در مقایســه بــا بهمــن مــاه ۱۳۹۹ افزایــش هشــت درصــدی داشــته 

اســت. 
علیرضــا تاجــرزاده تبریــزی در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت: تأمیــن اجتماعــی بــا 
تاکیــد بــر اصــل ســه جانبــه گرایــی و افزایــش تعامــات بــا شــرکای اجتماعــی، بــرای ارتقــا 

ــد. کیفیــت خدمــات خــود تــاش می کن
وی ضمــن ارائــه گزارشــی از عملکــرد ســال گذشــته، افــزود: ســالی کــه گذشــت علــی رغــم 
مشــکات و تبعــات ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا و فشــارها و مشــکات اقتصــادی ناشــی 
از تحریم هــای ظالمانــه، خوشــبختانه بــا اتحــاد و همدلــی و پیگیری هــای فرمانــدار و نماینــده 
ــه  ــد ک ــاد ش ــتان ایج ــتغال شهرس ــوزه اش ــدی در ح ــای جدی ــا و فرصت ه ــرم ظرفیت ه محت
افزایــش ۸ درصــدی آمــار بیمــه شــدگان اجبــاری شهرســتان در بهمــن ۱۴۰۰ در مقایســه بــا 

ــب می باشــد. ــن مطل ــد ای ــاه ۱۳۹۹ مؤی بهمــن م
ــی و  ــه شــدگان اصل ــع کل بیم ــرد: جم ــی اردســتان خاطرنشــان ک ــن اجتماع سرپرســت تأمی
مســتمری بگیران و افــراد تحــت تکفــل ایشــان در شــعبه اردســتان ۲۹ هــزار و ۲۱۲ نفــر اســت 
و بــر اســاس آخریــن سرشــماری نفــوس و مســکن ســال ۱۳۹۵ جمعیــت شهرســتان ۴۲ هــزار 
و ۱۰۵ نفــر اعــام شــده اســت کــه مــا توفیــق ارائــه خدمــات بــه حــدود ۶۹ درصــد از جمعیــت 

شهرســتان را داریــم.
ــتغال  ــان، اش ــش بنی ــد، دان ــوان »تولی ــا عن ــه نامگــذاری ســال ۱۴۰۱ ب ــاره ب ــا اش ــرزاده ب تاج
ــد  ــتغال و تولی ــی اش ــی حام ــن اجتماع ــت: تأمی ــری گف ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــن« از س آفری
اســت، ســال های گذشــته اقدامــات متعــددی از ســوی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در حمایــت 
ــام شــیوع  ــی در ای ــات حمایت ــه خصــوص اقدام ــدار ب ــان و اشــتغال پای ــران و کارفرمای از کارگ

ــا انجــام شــد. کرون
وی ادامــه داد: گســترش ارائــه خدمــات غیرحضــوری در قالب طــرح ۳۰۷۰ و حــذف دفترچه های 
درمانــی کاغــذی، بازرســی الکترونیــک و ابــاغ الکترونیــک انجــام شــده تــا جایــی کــه در حــال 
 es.tamin.ir حاضــر عمــده خدمــات ســازمان بــه صــورت غیرحضــوری و از طریــق ســامانه

در دســترس مخاطبیــن بــوده و نیــازی بــه مراجعــه حضــوری بــه شــعب ســازمان نمی باشــد.

• طــرح بیمــه فراگیــر خانــوار ایرانــی از دیگــر طرح هــای مفیــد و کاربــردی 
ســال گذشــته بــود

تاجــرزاده در خصــوص طــرح بیمــه فراگیــر خانــوار ایرانــی گفــت: بــر اســاس ایــن طــرح، هــر 
ایرانــی فاقــد پوشــش تأمیــن اجتماعــی ازجملــه خانم هــای مجرد، زنــان خانــه دار و دانشــجویان 

مقاطــع مختلــف تحصیلــی، می تواننــد بــا انعقــاد قــرارداد از خدمــات بیمــه بهره منــد شــوند.
وی یــادآور شــد: ۲ درصــد حــق بیمــه از ســوی دولــت و مابقــی از ســوی بیمه شــده پرداخــت 
ــاس  ــر اس ــه ب ــده ک ــه ش ــر گرفت ــرای آن درنظ ــد ب ــرخ ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درص ــه ن ــود و س می ش

ــد. ــرد می باش ــاب ف انتخ
ــن طــرح،  ــردازی در ای ــام و بیمه پ ــح کــرد: ثبت ن ــن اجتماعــی اردســتان تصری سرپرســت تأمی
بســیار ســاده و بــدون نیــاز بــه مراجعــه حضــوری بــه شــعب ایــن ســازمان اســت و متقاضیــان 
می تواننــد همــه مراحــل درخواســت اولیــه، دریافــت شــماره بیمــه، انعقــاد قــرارداد و پرداخــت 

حــق بیمــه را بــه صــورت غیرحضــوری انجــام دهنــد.
وی ضمــن تقدیــر از حمایت هــای فرمانــدار و نماینــده محتــرم مــردم شــریف شهرســتان، گفــت: 
در ســال ۱۴۰۱ بــا تــوکل بــه خداونــد و توســل بــه اهــل بیــت و همراهــی و همــکاری مجموعه 
ــوان و تخصــص  ــه ت ــکاء ب ــاش و پشــتکار مضاعــف و ات ــت اســتان و شهرســتان و ت مدیری
همــکاران، بــرای نیــل بــه اهــداف بلنــد ســازمانی و ارائــه خدمــات درخــور و شایســته و افزایــش 

رضایتمنــدی مخاطبــان ســازمان تــاش می کنیــم.
تاجــرزاده بــا تاکیــد بــر تــاش همــه جانبــه در راســتای تحقــق شــعار ســال و منویــات مقــام 
ــی  ــی و هــم افزای ــا همدل ــم در ســال پیــش رو ب ــرد: امیدواری ــری، خاطرنشــان ک معظــم رهب
ــا شــاهد افزایــش رضایتمنــدی  ــم ت ــری برداری در راســتای تحقــق شــعار ســال گام هــای مؤث

ــد و شــکوفایی اقتصــادی باشــیم. ــق در تولی ــز و رون ــان بزرگــوار و کارگــران عزی کارفرمای

سرپرست تأمین اجتماعی اردستان خبر داد:
 افزایش ۸ درصدی بیمه شدگان اجباری

در شهرستان اردستان

گفت و گو
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As announced by a provin-
cial official, 1.708 million 
twenty-foot equivalent units 
(TEUs) of goods were loaded 
and unloaded in Shahid Ra-
jaee port, Iran’s largest and 
most-equipped container port, 
during the previous Iranian 
calendar year 1400 (ended on 
March 20).
Alireza Mohammadi Karajiran, 
the director-general of Ports 
and Maritime Department of 
southern Hormozgan province 
where the port lies, said that 
increasing the nominal capac-

ity of the port by five million 
tons, and its container capac-
ity by 500,000 TEUs, as well 
as boosting the investment 
attraction by 10 trillion rials 
(about $37 million) in this port 
are among the main objectives 
defined for Shahid Rajaee port 
in the current year.
As the official has also an-
nounced, 58,992 vessels 
entered the ports of Hormoz-
gan province in the past year, 
loading and unloading 1.839 
million TEUs of commodities.
In the past year, more than 95 

million tons of commodities 
were loaded and unloaded in 
the ports of province, indicat-
ing 16.7 percent growth year 
on year, he added.
Of the mentioned 95 million 
tons, 56 million tons were 
non-oil goods, and 39 million 
tons were oil products, the of-
ficial announced.
Based on the data released by 
Transport and Urban Develop-
ment Ministry, loading and un-
loading of goods in the ports 
of Iran rose 17 percent during 
the past year.

The ministry’s data show 
that loading and unloading of 
goods in the country’s ports 
reached 152.91 million tons 
in the previous Iranian calen-
dar year, while the figure stood 
at 130.69 million tons in the 
preceding year.
During the said year, loading 
and unloading operations in 
the container sector reached 
2.1 million twenty-foot equiva-
lent units (TEUs) with a weight 
of 24.57 million tons, which 
was 13.5 percent more than 
the 1.85 million TEUs in the 
Iranian calendar year 1399, 
the report said.
The loading and unloading 
of goods during the previous 
year also grew by 12.8 percent 
in the dry bulk sector, while in 
the liquid bulk sector the figure 
increased by 12.6 percent, in 
the general cargo sector rose 
by 13.1 percent, and in the 
petroleum sector grew by 22.5 
percent.
While Iran is combating the 
U.S. unilateral sanctions on its 
economy, the country’s ports 
as the major gates of exports 
and imports play a significant 
role in this battle. This role 
makes all-out support to ports 
and more development of 
them serious and vital.
Such necessity has led the 
government to define pro-

jects for more development of 
the ports and also take some 
measures to encourage in-
vestment making in ports, in 
addition, to facilitate loading 
and unloading of goods, es-
pecially basic commodities, 
there.
It is worth mentioning that 
Iran’s Ports and Maritime Or-
ganization (PMO) has defined 
a high number of projects 
to develop and improve the 
country’s ports, as the country 
aims to double the capacity 
of its ports in a course of five 
years.
According to Ports and Mari-
time Organization, the capacity 
of the country’s ports has in-
creased from 180 million tons 
in the Iranian calendar year 
1392 (ended in March 2014) 
to 250 million tons in 1399 
(ended in March 2021).
Enjoying the most modern 
container terminals and port 
equipment, Shahid Rajaee ac-
counts for 85 percent of the 
total loading and unloading at 
the Iranian ports.
Given its significant role in the 
country’s import and export of 
products as well as transit and 
transshipment via Iran, the 
development of Shahid Rajaee 
Port has been among the most 
important development pro-
jects in the country.

During the past Iranian calendar 
month Farvardin (ended on April 20), 
the first month of Iranian calendar 
year, 7.231 million tons of commodi-
ties worth more than 599 trillion rials 
(about $2.154 billion) were traded at 
Iran Mercantile Exchange (IME).
As reported by the IME’s Public 
Relations and International Affairs 
Department, the exchange traded 
on its metals and minerals trading 
floor 5.748 million tons of commod-
ities valued at over 338 trillion rials 

(about $1.215 billion).
Furthermore, the IME saw trade of 
1.372 million tons of commodities 
on both domestic and export pits 
of its oil and petrochemical trad-
ing floor valued at 248 trillion rials 
(about $892.86 million).
Last but not least was the IME’s side 
market with 110,781 tons of com-
modities traded on it.
As previously reported, the value of 
trades at Iran Mercantile Exchange 
rose 102 percent, and the volume 

of trades at the exchange increased 
128 percent in the past Iranian cal-
endar year 1400 (ended on March 
20), which was the highest level of 
growth in the history of the exchange 
since its establishment.
Statistical data show that in the past 
year, in addition to new records in 
the volume and value of trades of 
different products, 10 major records 
in total value and physical market 
trades were registered. In a way that 
besides the total value of trades, the 

volume and value of physical mar-
ket trades, the volume and value of 
industrial products and petrochemi-
cals trades, the value of oil products 
trades, and the volume and value of 
side market trades all hit records.
IME is one of the four major stock 
markets of Iran, the other three 
markets are Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran’s over-the-counter (OTC) 
market known also as Iran Fara 
Bourse (IFB), and Iran Energy Ex-
change (IRENEX).

Over 1.7m TEUs of goods loaded, unloaded in Shahid Rajaee port in a year

Covid-19: Iran wary 
of Delta returning 
from Turkey
The Delta variant of coronavirus may 
return to Iran from certain neighbor-
ing countries, such as Turkey, an 
official with the national scientific 
committee to combat coronavirus 
has warned.
“In Turkey, the Delta accounts for 
three percent of the existing variants. 
So, there is a concern that subvari-
ants such as XD and XF may return 
to the country considering travels 
and transactions between the two 
countries,” ISNA quoted Hamidreza 
Jama’ati as saying on Monday.
For the time being, the BA.2 Omicron 
is the main subvariant in the country, 
he said, adding, that it is unlikely to 
face another wave of the virus until 
autumn this year.
Omicron is made up of several 
sublineages, each of them being 
monitored by WHO and partners. 
Of them, the most common ones 
are BA.1, BA.1.1 (or Nextstrain clade 
21K), and BA.2 (or Nextstrain clade 
21L).
In March, Masoud Mardani, a mem-
ber of the National Headquarters for 
Coronavirus Control, had warned 
of a sublineage of Omicron variant, 
codenamed BA.2, which is highly 
probable to spread during the two-
week Noruz holidays (started March 
21).
“People should not travel to the re-
gional countries, including Kuwait, 
Egypt, Yemen, and the United Arab 
Emirates,” he stressed.
On Sunday, the daily death toll 
from the coronavirus in the country 
plunged once again to below 15 after 
around 26 months.
The figures released by the Iranian 
Health Ministry indicated that the 
total deaths from COVID-19 in the 
country reached 140,975, as the 
pandemic has taken the lives of 13 
patients.
Moreover, 528 new cases of COV-
ID-19 infection were reported, with 
136 of them hospitalized, the minis-
try added.
Iran is the sixth country in the world 
and the first country in West Asia to 
gain the ability to produce the coro-
navirus vaccine.
Considering that five coronavirus 
vaccines have so far been produced 
domestically, Mohammad Reza 
Shanehsaz, the former head of the 
Food and Drug Administration, said 
in June 2021 that Iran is one of the 
few countries that has all vaccine 
production platforms.
A total of 21 knowledge-based com-
panies are operating to produce 50 
million doses of vaccine monthly 
and 600 million doses annually, 
IRNA quoted Bahram Daraei as say-
ing on March 9.

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

Barekat schools to 
reach 2,000 by Mar. 
2023
Barekat Charity Foundation, affiliated 
with the Headquarters for Executing 
the Order of the Imam, will increase 
the number of schools in deprived 
areas up to 2,000 by the end of 
the current [Iranian calendar] year 
(March 20, 2023).
“We have so far built 1,800 schools 
for the deprived, and will construct 
200 others this year,” Mohammad 
Torkamaneh, the CEO of Barekat 
Foundation said.
The foundation is committed to 
building 2,700 schools with 14,000 
classrooms, of which 1,800 schools 
have been opened and completed 
to date, he noted, IRNA reported on 
Monday. Some 3,750 villages across 
the country are covered by the 
Barekat Foundation’s school-build-
ing activities, he also said.
According to Torkamaneh, there 
are currently 250,000 students in 
Barekat schools.
Headquarters for Executing the 
Order of the Imam was founded in 
1989. In the Iranian calendar year, 
1386 (March 2017-March 2018) 
Barekat Charity Foundation- the so-
cial arm of the organization- with the 
aim of promoting social justice was 
established.

Iranian knowl-
edge-based products 
to develop markets in 
Russia, Armenia 
The Innovation and Prosper-
ity Fund has organized two 
events to expand the inter-
national markets for Iranian 
knowledge-based products in 
Russia and Armenia.
In this regard, fifteen knowl-
edge-based firms will attend 
the International Specialized 
Exhibition of Medical and 
Health Equipment of Iran with 
the support of the Innovation 
and Prosperity Fund in Yere-
van, the capital of Armenia, 
from June 10 to 12.
In this exhibition, knowl-
edge-based companies active 
in the fields of medical equip-
ment will showcase their 
products, including operating 
room and emergency equip-
ment, medical consumables, 
laboratory, and dental equip-
ment, orthopedic supplies 
and products, hospital equip-
ment and facilities, radiology 
and sonography equipment, 
diagnostic informatics prod-
ucts, nanotechnology, and 
medical innovations.
oreover, the 29th exhibition 
of ‘Sundays for Exports’ was 
held at the Innovation and 
Prosperity Fund with the par-
ticipation of domestic knowl-
edge-based companies and 
the Russian business delega-
tion.
In this technological event, 
Iranian knowledge-based 
companies exhibited various 
products and discussed with 
Russian marketers the issue 
of exporting their products.
In the previous 28 events, 15 
companies succeeded to ex-
port their products to other 
countries.
Exporting technological 
products of Iranian knowl-
edge-based companies is one 
of the important and key pro-
grams of the vice presidency 
for science and technology, 
and in this regard, five houses 
of innovation and technology 
were inaugurated in Kenya, 
China, Russia, Syria, and Tur-
key.
It is also planned to establish 
two innovation centers in Iraq 
and Armenia over the next six 
months.
Knowledge-based companies
Today, the country’s knowl-
edge-based ecosystem ac-
counts for more than 3 per-
cent of GDP. And the figure is 
projected to reach 5 percent, 
however, the main goal is 
to step toward a 10 percent 
share in GDP, Sattari told Fars 
on February 13.
The share of knowl-
edge-based companies in 
the country’s economy has 
exceeded 9 quadrillion rials 
(about $34 billion), and since 
2019, it has experienced a 
growth of more than 450 per-
cent, he stated.
There are currently 6,263 
knowledge-based companies 
operating in the country, of-
fering advanced products and 
services in various fields of 
technology to domestic and 
foreign markets, and some 
of them have entered interna-
tional markets, Siavash Male-
ki, deputy head of the Fund, 
stated.
The fields of aircraft main-
tenance, steel, pharmaceu-
ticals, medical equipment, 
oil, and gas are among the 
sectors that researchers in 
technology companies have 
engaged in, leading to import 
reduction.

The value of export from Fars province rose 92 
percent in the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), from its preceding year, a 
provincial official announced.
Hamidreza Izadi, the head of the province’s Indus-
try, Mining and Trade Department, said that com-
modities worth about $424 million were exported 
from the province in the past year.  
As previously announced by the head of Islamic 
Republic of Iran’s Customs Administration (IR-
ICA), the value of Iran’s non-oil trade rose 38 
percent in the past Iranian calendar year 1400, as 
compared to its previous year.
Alireza Moqadasi put the country’s non-oil trade 

at 162 million tons worth $100 billion in the past 
year.
He said that Iran exported 122 million tons of non-
oil products worth $48 billion in the previous year, 
which was $14 billion (41 percent) more than the 
figure for its preceding year.
The country’s non-oil trade record in 1400 was 
reached while the toughest sanctions were im-
posed on Iran, but thanks to God and the efforts 
of entrepreneurs, producers and the cooperation 
of foreign trade-related organizations, a historical 
record was achieved in the past year which was 
unprecedented in recent decades, the official un-
derlined.

Annual export from Fars province increases 92%

Commodities worth over $2b traded at IME in a month

The value of Iran’s export to Russia rose 
14 percent in the past Iranian calendar 
year (ended on March 20), the Iranian 
Trade Promotion Organization (TPO) data 
showed.
According to the mentioned data, Iran 

exported 1,139,992 tons of commodities 
worth over $579 million to Russia in the 
past year, IRIB reported
The Islamic Republic had exported 
1,060,793 tons of commodities worth 
$509.917 million to Russia in the Irani-

an calendar year 1399 (ended on March 
20, 2021). The main Iranian products 
exported to Russia in the previous year 
were fresh or dried pistachios, ordinary 
non-expandable polystyrene, fresh kiwi 
and synthetic fibers, and other types of 
polyester. Wheat, sunflower seed oil, 
safflower, and raw corn were also major 
products imported from Russia.
Iran and Russia have been taking serious 
steps for boosting their mutual trade over 
the past few years. In late January, Iranian 
President Ebrahim Raisi said that the Is-
lamic Republic and Russia have reached 
an agreement to boost the trade between 
the two countries up to $10 billion.
“We agreed to remove trade barriers and 
boost the economic exchanges between 
the two countries. Currently, the level of 
mutual trade is not acceptable, so the 
two countries agreed to increase trade to 
$10 billion a year,” Raisi said on January 
21, upon arrival to Tehran after a two-day 

visit to Moscow.The president also not-
ed that the two sides had also discussed 
monetary and banking issues during his 
talks with Russian officials.
“The two countries can take steps to 
break the dominance of the dollar over 
monetary and banking relations and 
trade with the national currency,” Raisi 
stressed. The two countries also agreed 
to identify mutual agricultural capacities 
as well as suitable areas for the exchange 
of agricultural products in order to in-
crease the level of trade in the agricultural 
sector, according to the official.
He went on to say that the Islamic Repub-
lic of Iran has very good capacities in the 
field of transit and transportation, saying: 
“During this visit, it was agreed to acti-
vate the north-south corridor. This transit 
route will make the time and distance of 
transiting goods from Russia and differ-
ent northern countries to the southern 
regions much shorter.”

Iran’s annual exports to Russia rise 14%
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TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), rose 2,586 points to 
1.507 million on Monday.
As reported, over 10.15 billion securities 
worth 55.26 trillion rials (about $198.7 
million) were traded at the TSE.
The first market’s index lost 1,372 points, 
while the second market’s index gained 
15,312 points.
TEDPIX gained 58,000 points (four per-

cent) to 1.512 million in the past Iranian 
calendar week (ended on Friday).
As reported, the indices of Tehran Oil 
Refining Company (TORC), Iran Kho-
dro Investment Development Compa-
ny (IKIDO), Social Security Investment 
Company (SSIC), Iran Khodro Company 
(IKCO), Saipa Company, and Isfahan Oil 
Refinery were the mostly followed ones 
during the past week.

TEDPIX gains 
2,500 points 
on Monday

No foreign Cov-
id vaccines pur-
chased since Nov. 
2021

The Ministry of Health has not 
purchased any foreign corona-
virus vaccines since Novem-
ber 2021, deputy health minis-
ter Mohammad Mehdi Gooya, 
has said.
All the contracts that the Min-
istry of Health for the purchase 
of vaccines is signed with do-
mestic companies, and pur-
chases are done based on the 
contracts, he stated.
So far, Iran imported more 
than 161,933,728 doses of 
vaccine to combat the pan-
demic.
Four types of vaccines have 
been imported to Iran, the 
largest amount of which is re-
lated to Sinopharm with 133.4 
million doses, accounting for 
82.3 percent of the total im-
ported vaccines.
AstraZeneca vaccine is the 
second vaccine imported the 
most, amounting to 23.3 mil-
lion, holding 14 percent share 
of the total vaccines imported 
to the country.
Moreover, 4.9 million doses 
of Sputnik-V have been im-
ported to Iran, which holds a 
2.5 percent share of the im-
ported vaccines. In addition 
to 125,000 doses of the Indian 
vaccine of Bharat.
Domestically-made vaccines
Iran is the sixth country in the 
world and the first country in 
West Asia to gain the ability to 
produce the coronavirus vac-
cine.
Considering that five coronavi-
rus vaccines have so far been 
produced domestically, Mo-
hammad Reza Shanehsaz, the 
former head of the Food and 
Drug Administration, said in 
June 2021 that Iran is one of 
the few countries that has all 
vaccine production platforms.
A total of 21 knowledge-based 
companies are operating to 
produce 50 million doses 
of vaccine monthly and 600 
million doses annually, IRNA 
quoted Bahram Daraei as say-
ing on March 9.
Made by researchers at the 
Headquarters for Executing 
the Order of the Imam, CO-
VIRAN BARKAT was unveiled 
on December 29, 2020, and 
received the license for public 
use on June 14
COVIRAN is the first vaccine 
in West Asia that is in the pro-
cess of global registration.
Developed by the Razi Vaccine 
and Serum Research Institute, 
Razi Cov Pars is the second 
Iranian-made vaccine that 
started the clinical trial on Feb-
ruary 27.
Moreover, the Iranian-Austral-
ian Spikogen vaccine and Pas-
tu Covac, are other vaccines, 
which have received the emer-
gency use license and are be-
ing used in mass vaccination.
Health Minister Bahram Einol-
lahi has said the country is 
currently exporting domesti-
cally-made vaccines for coro-
navirus to ten African coun-
tries.

22 High Fiber Foods You Should Eat
Source: https://www.healthline.com/nutrition/22-high-fiber-foods#TOC_TITLE_HDR_24Fiber is incredibly important.

Certain types of fiber may also promote 
weight loss, lower blood sugar levels, and 
fight constipation (2). 
The Academy of Nutrition and Dietetics 
recommends consuming about 14 grams 
of fiber for every 1,000 calories you con-
sume daily. This translates to roughly 24 
grams of fiber for women and 38 grams 
for men (3). 
Unfortunately, an estimated 95% of Amer-
ican adults and children don’t meet the 
recommended daily fiber intake. 
Fortunately, increasing your fiber intake 
is relatively easy — simply integrate high 
fiber foods into your diet.
What is fiber?
Fiber is a blanket term that applies to any 
type of carbohydrate that your body can’t 
digest. The fact your body doesn’t use fib-
er for fuel doesn’t make it less valuable to 
your overall health. 
Dietary fiber can offer the following bene-
fits when you consume it: 
• Reducing cholesterol. Fiber’s presence 
in the digestive tract can help reduce the 
body’s cholesterol absorption. This is es-
pecially true if you take statins, which are 
medications to lower cholesterol, and use 
fiber supplements like psyllium fiber (5). 
• Promoting a healthy weight. High fiber 
foods like fruits and vegetables tend to be 
lower in calories. Also, fiber’s presence 
can slow digestion in the stomach to help 
you feel fuller for longer (6). 
• Promoting blood sugar control. It can 
take your body longer to break down high 
fiber foods. This helps you maintain more 

con-
sistent blood sugar 
levels, which is especially helpful for those 
with diabetes (7). 
• Reducing gastrointestinal cancer risk. 
Eating enough fiber can have protective 
effects against certain cancer types, in-
cluding colon cancer. There are many rea-
sons for this, including that some types 
of fiber, such as the pectin in apples, may 
have antioxidant-like properties (8). 
Fiber offers many health benefits, but it’s 
important to incorporate fiber-containing 
foods gradually over the course of a few 
days to avoid adverse effects, such as 
bloating and gas. 
Drinking plenty of water while you up 
your fiber intake may also help keep these 
symptoms at bay. 
Here are some high fiber foods that are 
both healthy and satisfying. 
1. Pears
The pear is a popular fruit that’s both tasty 

and 
n u t r i -

tious. It’s one of the best 
fruit sources of fiber.
2. Strawberries
Strawberries are a delicious, healthy op-
tion that can be eaten fresh. 
Interestingly, they’re also among the most 
nutrient-dense fruits you can eat, boast-
ing loads of vitamin C, manganese, and 
various powerful antioxidants. 
3. Avocado
The avocado is a unique fruit. Instead 
of being high in carbs, it’s loaded with 
healthy fats.
Avocados are very high in vitamin C, po-
tassium, magnesium, vitamin E, and vari-
ous B vitamins. They also have numerous 
health benefits. Try them in one of these 
delicious avocado recipes.
4. Apples
Apples are among the tastiest and most 
satisfying fruits you can eat. They are also 

rel-
atively high 

in fiber.
5. Raspberries
Raspberries are highly nutritious with a 
very strong flavor. They’re loaded with 
vitamin C and manganese.
6. Bananas
Bananas are a good source of many nutri-
ents, including vitamin C, vitamin B6, and 
potassium.
A green or unripe banana also contains 
a significant amount of resistant starch, 
a type of indigestible carbohydrate that 
functions like fiber. 
7. Carrots 
The carrot is a root vegetable that’s tasty, 
crunchy, and highly nutritious.
It’s high in vitamin K, vitamin B6, magne-
sium, and beta carotene, an antioxidant 
that gets turned into vitamin A in your 
body.
8. Beets

The beet, or beetroot, is a root vegetable 
that’s high in various important nutrients, 
such as folate, iron, copper, manganese, 
and potassium.
Beets are also loaded with inorganic ni-
trates, which are nutrients shown to have 
various benefits related to blood pressure 
regulation and exercise performance 
(18Trusted Source). 
9. Broccoli
Broccoli is a type of cruciferous vegetable 
and one of the most nutrient-dense foods 
on the planet.
It’s loaded with vitamin C, vitamin K, 
folate, B vitamins, potassium, iron, and 
manganese and contains antioxidants and 
potent cancer-fighting nutrients.
Broccoli is also relatively high in protein, 
compared with most vegetables. 
10. Artichoke 
The artichoke doesn’t make headlines 
very often. However, this vegetable is high 
in many nutrients and one of the world’s 
best sources of fiber.
11. Brussels sprouts
They’re very high in vitamin K, potassium, 
folate, and potent cancer-fighting antiox-
idants.
12. Lentils
Lentils are very cheap and among the 
most nutritious foods. They’re very high 
in protein and loaded with many impor-
tant nutrients.
13. Kidney beans 
Kidney beans are a popular type of leg-
ume. Like other legumes, they’re loaded 
with plant-based protein and various nu-
trients.

The fishery output of Kermanshah 
province, in the west of Iran, stood at 
over 21,000 tons in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 
20), a provincial official announced.
Farzad Afzali, the director-general 
of the province’s Fisheries Depart-
ment, said that while the province’s 
fishery production was expected to 
be around 23,000 tons last year, this 
goal was not achieved due to drought 
and declining water resources in the 
province, and eventually 21,105 tons 
of fisheries were produced in the 
province. Last year, 13,000 tons of 
cold-water fishes and 5,500 tons 
of hot-water fishes were produced 
in the province, and the rest of the 
products were related to fish farming 
in cages, aquatic production in natu-
ral and semi-natural waters, and so 
on, the official added.
As stated by an official with Iran 
Fisheries Organization (IFO), pro-

duction of 714,000 tons of fishery 
has been targeted for the current 
Iranian calendar year.
Morteza Afrasiabi, the acting head 
of the IFO’s fishery development de-
partment, said that of the mentioned 
figure, 277,000 tons will be fishes 
bred in cages and 70,000 tons will 
be shrimps.
Achieving the targeted 714,000 tons 
of fishery requires infrastructure as 
well as credits and banking facilities, 
the official added.
Fishery production has increased 
noticeably in Iran in recent years.
Enjoying high quality, Iran’s fishery 
products were sold easily in the ex-
port markets, and also some new 
export destinations welcomed these 
products in the past three years; as 
new markets including China, South 
Korea, and the Eurasian Union na-
tions opened up for Iranian fishery 
products.

Kermanshah province’s annual fishery output stands 
at over 21,000 tons

Head of Securities and Exchange Or-
ganization (SEO) Majid Eshqi has said 
25 new major companies are ready 
to offer their shares at the country’s 
stock exchange.
“Many initial public offerings (IPOs) 
are going to be made in the near fu-
ture, and now about 25 companies are 
ready to enter the market,” Eshqi told 
IRNA on Sunday.
“Over the last six months, we have 
been preparing initial offerings in ac-
cordance with market conditions and 
the balanced entry of liquidity into 
the market. Currently, Tehran Stock 
Exchange (TSE) and Iran Fara Bourse 
(IFB) officials and experts have made 
the necessary plans so that the ini-
tial public offerings can be made in 
accordance with the best conditions 
for capital to enter the market,” he ex-
plained.
According to the official, the initial of-
ferings will start in the current Iranian 

calendar week (ends on Friday) and 
will continue in accordance with the 
market conditions.
Eshqi further mentioned some of his 
organization’s programs for ensuring 
positive growth in the market, saying: 
“SEO’s programs for this year include 
intelligent and electronic monitoring 
of the market. In this regard, we will 
strengthen the capital market moni-
toring center, which was launched in 
March, so that there is no violation in 
the market trading process. We will 
identify violations quickly.”
Another program is to monitor finan-
cial institutions like brokerage firms, 
portfolio companies, and investment 
funds to ensure that they perform in 
accordance with the rules and regu-
lations of the market, the SEO head 
added.
“These two measures are among the 
main programs of the Securities and 
Exchange Organization and to realize 

them, it is necessary to take serious 
measures to improve IT infrastruc-
ture, and to amend capital market reg-
ulations and laws or even apply new 
regulations,” he said.
Elsewhere in his remarks, Eshqi men-
tioned SEO’s plans for increasing the 
capital market’s role in financing pro-
duction units and projects, saying: 
“If we succeed to increase the capital 
market share in financing production 
units in the current [Iranian calendar] 
year (started on March 21), we have 
done a great job, it seems that this po-
tential exists in the market and we will 
see it realized by the end of the year.”
According to Eshqi, last year, due to 
capital increases from various sourc-
es, such as the issuance of bonds, the 
capital market only accounted for 25 
percent of the mentioned fundings, 
but SEO plans to increase this figure 
as much as possible in the current 
year.

25 new firms ready to be listed on stock exchange

Managing Director of Iran’s Persian Gulf Bid Boland 
Gas Refinery Ali-Mohammad Pour-Reza has said 
75 percent of the equipment and items used in the 
refinery are supplied by domestic manufacturers, 
Shana reported.
According to Pour-Reza, the refinery supplies its 
necessary items from domestic producers and 
manufacturers in line with the realization of the slo-
gan of the previous year which was “Production: 
support and the elimination of obstacles”, which 
in addition to supporting domestic production, has 
saved the country a significant amount of revenue.

The official also noted that his company has 
formed a specialized committee in order to identify 
capable knowledge-based companies and start-
ups for cooperation in meeting the refinery’s tech-
nological needs.
Persian Gulf Bid Boland Gas Refinery in Iran’s 
southwestern Khouzestan Province was officially 
inaugurated by the previous president Hasan Rou-
hani in mid-January, 2021.
The refinery, which had previously started its op-
eration, is aimed at increasing the production of 
sweet gas, reducing the consumption of petroleum 

products, production of propane, butane, and gas 
condensate, the export of by-products, the supply 
of natural gas to urban areas, and supplying ethane 
required by petrochemical units in the region.
In 2020, Bid Boland Refinery project was nominat-
ed for the International Project Management Asso-
ciation (IPMA)’s Global Project Excellence Award at 
the energy sector; it was also awarded as Iran’s top 
mega project by the Ninth National Project Man-
agement Award.
As stated by Pour-Reza, Bid Boland project is lead-
ing in terms of benefiting from domestic capabil-

ities.
It is playing a significant role in providing feed to 
the country’s petrochemical plants and completing 
their output basket.
Bid Boland has also played a great part in material-
izing the old dream of zero-flaring in the country’s 
oil industry, as in mid-October last year during an 
official ceremony, the project to end the gas flaring 
was inaugurated at this refinery.
The project to process associated gas from crude 
oil production, rather than burn it through flaring, 
was a big environmental event.

Domestic producers meet %75 of Bid Boland Refinery’s equipment needs

By: PARISA JAMADI



در شـــهر

Isfahan News

مدیر منطقـه ۱۵ شـهرداری اصفهان بـا بیان 
اینکه عملیات اجرایـی پروژه کمربند شـمالی 
خوراسـگان بـه شـرط اتمـام آزادسـازی های 
پـروژه سـال ۱۴۰۲ کلیـد می خـورد، گفـت: 
هزینه برآورد شـده برای آزادسـازی این پروژه 

بالغ بـر ۱۲۴ میلیـارد تومان اسـت.
هوشـنگ نظری پـور در اولیـن جلسـه کمیته 
نظارتی شورای شـهر اصفهان در سال ۱۴۰۱، 
اظهـار کـرد: اهتمـام در رفع مشـکالت و حل 
مسـائل شـهروندان امـری الزم و وظیفـه ای 
مهـم بـه دوش مسـئوالن اسـت و نـه تنها در 
حرف کـه در عمـل باید بـرای کمک بـه رفع 

مشـکالت شـهروندان کوشـا باشیم.
وی افـزود: بنـای مدیریت شـهری بـر فراهم 
کردن بسـتری مناسب، سـالم و شـاداب برای 
مـردم شـهر اسـت و ایـن امـر زمانـی تحقق 
می یابد کـه بتوان بـا حضـور در بین مـردم به 
صـورت مسـتقیم بازخـورد گرفـت که تـا چه 
میـزان اقدامـات انجام شـده مؤثر بوده اسـت.

مدیر منطقه ۱۵ شـهرداری اصفهان ادامه داد: 
بـا دیدارهـای چهره بـه چهـره با شـهروندان 
و شـنیدن صحبـت آنها بسـیاری از مسـائل و 
معضـالت را می توان رصـد و با چاره اندیشـی 

مناسـب رفـع کرد.
وی در پاسـخ به سـؤال یکی از شـهروندان در 
رابطه با احداث کمربند شـمالی خوراسـگان و 
آزادسـازی و بازگشـایی گلوگاه هـای منطقـه 
۱۵ شـهرداری، گفت: پـروژه کمربند شـمالی 
اصفهـان از محـدوده بزرگـراه شـهید صیـاد 
شـیرازی در منطقـه ۱۰ شـروع و بـه میـدان 
سـلمان در منطقـه ۱۵ کـه بیشـترین حجـم 

آزادسـازی را دارد، منتهـی خواهـد شـد.
نظری پـور بـا بیـان اینکـه بـا اجـرای پـروژه 
کمربند شمالی خوراسـگان هفت خیابان از بن 
بست خارج می شود و سـهم زیادی در کاهش 
ترافیک خیابـان جـی خواهد داشـت، تصریح 
کرد: هزینـه برآورد شـده برای آزادسـازی این 
پـروژه، بالغ بـر ۱۲۴ میلیـارد تومان اسـت که 
امسـال ۶۲ میلیارد تومـان و برای سـال آینده 
نیـز حـدود ۴۰ میلیـارد تومـان در نظـر گرفته 

شـده اسـت و پیش بینـی می شـود عملیـات 
اجرایـی پـروژه کمربنـد شـمالی خوراسـگان 
بـه شـرط اتمـام آزادسـازی های پروژه سـال 

۱۴۰۲ کلیـد بخورد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اجـرای پروژه هـای 
آزادسـازی  در  می توانـد  محـور  محلـه 
گلوگاه های منطقه ۱۵ با تأثیر بسـزایی داشـته 
باشـد، گفت: با انجام اقدامات محلـه محور در 
سـال گذشـته چندیـن گلـوگاه کـه معضالت 
زیـادی در رفـت و آمـد اهالـی محله هـا ایجاد 
کرده بود، به ویـژه در محله هـای راران، گورت 
و سـفلی آزادسـازی و بازگشـایی شـد، البته با 
شناسـایی دیگـر گلوگاه هـا در سـایر محله ها، 
آزادسـازی آنها در دسـتور کار قرارگرفته است.

• رینـگ چهـارم هرچـه زودتـر 
شـود بهره بـرداری 

عبـاس حاج رسـولی ها، رئیـس کمیسـیون 
اقتصـادی، حقوقـی و گردشـگری شـورای 
اسـالمی شـهر اصفهـان نیـز در ایـن جلسـه 
اظهـار کـرد: بهره بـرداری هـر چـه زودتـر از 
رینگ چهـارم حفاظتـی با توجـه بـه افزایش 
هزینه هـا از برنامه های بسـیار مهـم مدیریت 
شـهری اسـت، زیرا با افتتاح کامل آن سرعت 
توسعه و پیشـرفت منطقه ۱۵ نیز بیشتر از قبل 

خواهـد شـد، همچنیـن راه هـای منتهـی بـه 
ایـن حلقـه حفاظتـی نیـز از احـداث آن ذینفع 

خواهند شـد.
وی ادامـه داد: بعـد از الحـاق خوراسـگان بـه 
اصفهـان، پیشـرفت های ایـن منطقـه قابـل 
مالحظـه و بسـیار بهتر نسـبت بـه قبـل از آن 
اسـت و دلیل آن نیـز برنامه ریزی هـای جامع 
و هماهنگی های منسـجم با سیستم یکپارچه 

مدیریـت شـهری بوده اسـت.

• عملیـات اجرایـی کمربند شـمالی 
اصفهان سـال ۱۴۰۲ آغاز می شـود
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی، حقوقـی و 
گردشگری شـورای اسـالمی شـهر اصفهان 
بـا اشـاره بـه فوایـد الحـاق خوراسـگان بـه 
اصفهـان، تصریـح کـرد: نمونـه ای بـارز آن 
احـداث مجموعـه پل هـای سـردار شـهید 
سـلیمانی بـود کـه بـا توجه بـه حجـم باالی 
این پروژه، اجـرای آن تنهـا در مدیریت کالن 

امکان پذیـر بـوده اسـت.
در  شـهروندان  نظـرات   •
تصمیم گیـری مدیران شـهری مؤثر 

اسـت
مرکـز  رئیـس  نباتی نـژاد،  مصطفـی 

پژوهش های شـورای اسالمی شـهر اصفهان 
نیـز در سـخنانی گفـت: از ابتدای دوره ششـم 
شورای ششـم سـعی کرده ایم در کنار جلسات 
کمیته نظارتـی دیدار و جلسـاتی نیز بـا عموم 
شـهروندان به صورت میدانی داشـته باشـیم، 
البته این امـر از توصیه هـای رهبـر انقالب به 
مدیران اسـت که خطـاب به مسـئوالن تاکید 
دارنـد: »در جلسـات مردمـی میدانـی حضـور 
پیـدا کنید چـون می تواند در تصمیـم گیری ها 

مهـم و تأثیرگذار باشـد«.
وی افـزود: مسـائل و مشـکالتی کـه توسـط 
شـهروندان مطرح می شـود شـاید در جلسات 
کارشناسـی از چشـم دور مانـده باشـد، لـذا با 
بیان آنها در این جلسـات مدنظر شـهرداران و 
اعضای شورای اسـالمی شـهر قرار می گیرد.

رئیس مرکـز پژوهش های شـورای اسـالمی 
شـهر اصفهـان تصریـح کـرد: قطعـًا پـای 
صحبت هـای مـردم نشسـتن و شـنیدن 
دغدغه هـا، نظـرات و پیشـنهادهای آنـان بـه 
طـور مسـتقیم در تصمیم گیـری مدیـران 
شـهری مؤثر اسـت ضمـن کـه اعتقـاد داریم 
مشـکالت زیـاد اسـت و بایـد صبـر کنیـم و 
سـطح ارتباطـات و تعامـالت را افزایش دهیم 

تـا بتوانیـم بـر مشـکالت غلبـه کنیـم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: 
مشکل کارگران کارخانه کاشی اصفهان، هفته آینده با 

تشکیل جلسه کمیته ویژه رسیدگی و رفع می شود.
امیررضا نقش، با اشاره به اتخاذ آخرین تصمیمات برای 
حل مشکالت کارگران کاشی اصفهان اظهار داشت: در 
زمان حاضر اختالفی بین مالکان و سهامداران این شرکت 
بوجود آمده اما بر اساس مکاتبه انجام شده بین فرمانداری 
و دادستانی نجف آباد، استانداری هم به این قضیه ورود پیدا 
کرده و کمیته ویژه ای با دعوت از همه دستگاه های اجرایی 

و نظارتی تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه جلسه نهایی این کمیته هفته آینده 

برگزار خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که با استفاده از 
ظرفیت های قانونی بتوان مشکالت کارگران این شرکت 

را برطرف کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار 
داشت: شرکت کاشی اصفهان بعنوان شرکتی خصوصی 
و سهامی عام محسوب می شود و باید بر اساس قانون 

تجارت اداره شود.
وی اضافه کرد: سال گذشته چند مورد از مشکالت این 
شرکت در زمینه مالیات، بیمه و تمدید کارت بازرگانی 
در ستاد تسهیل استان پیگیری و برطرف و مدیریت 
شرکت متعهد شد تا پس از رفع مشکالت ُمبتالبه، وجوه 

ُمعوقه کارگران را بپردازد که این اتفاق در بهمن ماه سال 
گذشته ُرخ داد.

به گزارش ایرنا، جمعی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان، 
روز گذشته با حضور مقابل استانداری، رسیدگی به تعلیق 
شدن خود از کار، پرداخت نشدن حقوق و مطالبات 

چندین ساله خود را خواستار شدند.
کارگران با بیان این که کارخانه از بهمن سال گذشته 
تعطیل شده است، اعالم کردند: با تعطیل شدن خطوط 
تولید کارخانه کاشی، آن ها نیز خانه نشین و بیکار شده اند.

کارگران کارخانه کاشی اصفهان خواستار تعیین تکلیف 
مدیریت این واحد تولیدی شده و از مسووالن دولتی، 
قضایی و نمایندگان مجلس خواستند تا مشکل چند ساله 

آنان را با اتخاذ یک تصمیم واحد حل کنند.
آن ها با تاکید بر این که زیرساخت های مورد نیاز برای 
تولید این واحد مهیاست، تاکید کردند: این کارخانه تا 
سال ۸۸ دولتی بود و بدون هیچگونه مشکلی فعالیت 
و سوددهی داشت اما پس از واگذاری آن به بخش 

خصوصی، با چالش ها و مشکالت مختلف روبه رو شد.
این کارخانه در سال ۱۳۵۴ در زمینی به مساحت ۳۰۰ 
هکتار با سه خط تولید کاشی دیواری، فعالیت خود را 
شروع کرد و به مرور زمان، ظرفیت خود را به ۱۱ خط 
افزایش داد و ساالنه بیش از میلیون متر مربع کاشی 
دیواری به فروش می رساند اما از سال ۹۰ دچار بحران شد.

کارخانه کاشی اصفهان در ۲۰ کیلومتری غرب اصفهان 
در محدوه شهر ُگلدشت از توابع شهرستان نجف آباد قرار 

گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

مشکل کارگران کاشی اصفهان در کمیته ویژه رسیدگی می شود

مجـری نمایشـگاه ورزش، تغدیـه، سـالمت و خدمـات وابسـته گفـت: تقویت 
رویدادهـای ورزشـی در اصفهـان امـری ضـروری اسـت و بایـد برای ایـن امر 

برنامـه جدی داشـته باشـیم.
فرهاد رحیمی در نشسـتی با خبرنگاران با بیـان اینکه همواره نمایشـگاه ورزش 
در کنار دیگـر نمایشـگاه ها و در کنار دیگر صنایع برگزار می شـد، اظهار داشـت: 
تالش خود را بکار گرفتیم تا بتوانیم نمایشـگاه تخصصـی ورزش را در اصفهان 
برگزار کنیم و ایـن اتفاق را برای نخسـتین بـار در شـهری به جز تهـران برگزار 

. کنیم
وی با بیان اینکه نمایشـگاه ورزش در دیگر استان های کشـور نیز شرایط خوبی 

ندارد، افزود: سـعی ما برگزاری این نمایشـگاه بیش از یک بار در سـال است.
مجـری برگـزاری نمایشـگاه ورزش، تغدیه، سـالمت و خدمات وابسـته با بیان 
اینکه برگـزاری نمایشـگاه کمک قابـل توجهی بـه صنایـع دارد، گفـت: تبادل 
اطالعـات و شـبکه سـازی بیـن فعـاالن یـک عرصـه در نمایشـگاه ها ایجـاد 

می شـود و منجر بـه تقویـت کیفیـت رویدادها به ویـژه در حـوزه ورزش اسـت.
همچنیـن حجت االسـالم منوچهر مهـروی پور، رئیـس کمیسـیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشـی شـورای شـهر اصفهان در ادامه این نشسـت خبری با بیان 
اینکـه در اصفهان نیـاز بـه توسـعه زیرسـاخت های فرهنگـی هسـتیم، اظهار 
داشـت: هزینه در ورزش کمک به ارتقای کیفیت زندگی شـهروندان اسـت و در 

واقع بـه نوعی سـرمایه گذاری اسـت.
وی با بیان اینکه هم افزایی ویژه برای توسـعه فضاها و زیرسـاخت های ورزشی 
در اصفهـان ضـروری اسـت، ادامـه داد: در این زمینـه برپایی نمایشـگاه ورزش 
کمک کننده اسـت ضمن اینکه می تـوان در زمینه تولید تجهیزات ورزشـی نیز 

بسترسـازی خوبی را داشته باشیم.
رئیس کمیسـیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسـالمی شهر اصفهان 
گفت: تأکید شورای شـهر اصفهان توسـعه زیرسـاخت های فرهنگی و ورزشی 

اسـت و در بودجه ۱۴۰۱ نیز این امـر مورد توجه بوده اسـت.

مجری نمایشگاه ورزش، تغدیه، سالمت و خدمات وابسته:

تقویت رویدادهای ورزشی در اصفهان ضروری است

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری در اولین جلسه کمیته نظارتی شورای شهر اصفهان در سال ۱۴۰۱ خبرداد:

آغاز عملیات اجرایی کمربند شمالی خوراسگان سال آینده

چهار شنبه 7 اردیبهشت 1401  | شمـاره 1041

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: باید 
دستورالعملی برای فعالیت شرکت های دانش بنیان فعال در امور 

غذایی در زمینه خلق ابتکارات و نوآوری ها تدوین شود.

دانشبنیان

سرپرستادارهصمتاصفهاندرجلسهانجمن
صنایعغذاییاستان:

تدوین دستورالعمل خلق ابتکارات برای 
شرکت های دانش بنیان غذایی ضروریست

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
اصفهان گفت: برگزاری نمایشگاه قرآن 
در موقعیتی که جوانان و نوجوانان از 
معنویت دور شده و در معرض زشتی ها قرار 

گرفته اند، می تواند نجات بخش آنها باشد.
محمدرضا جان نثاری در آئین افتتاحیه 
عترت  و  قرآن  نمایشگاه  هفدهمین 
اصفهان، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه 
قرآن و عترت در اصفهان اتفاق جدیدی 
نیست، زیرا مردم این استان همواره به علوم 
قرآنی گرایش داشته و در این زمینه فعال 
بوده اند. وی با بیان اینکه نمایشگاه قرآن و 
عترت همواره در ماه مبارک رمضان برگزار 
می شده است، افزود: در دو سال گذشته با 
شیوع ویروس کرونا مواجه بودیم که در ابتدا 
رعب و وحشت زیادی از آن وجود داشت، اما 

اکنون به تعادل رسیده ایم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
اصفهان با بیان اینکه در ابتدای شیوع 
ویروس کرونا بسیاری از فعالیت ها، به ویژه 
آنها که روح معنویت را در جامعه تقویت 
می کرد تعطیل شد، تصریح کرد: همزمان 
با تعطیلی مراسم ها و فضاهای مذهبی، 
مدارس، آموزشگاه ها و دانشگاه ها نیز 
تعطیل و محیط آموزش به فضای مجازی 
منتقل شد که ویژگی های مثبت و منفی 
زیادی دارد و کودکان و جوانان در معرض 
آن قرار گرفتند. وی ادامه داد: اکنون و پس 
از گذشت دو سال، نتایج این اتفاق مشهود 
است، چنانکه امسال در بین میهمانان 
نوروزی نیز شاهد ریزش های فرهنگی 

بودیم که الزم است درباره آن تأمل شود.
جان نثاری با اشاره به برگزاری هفدهمین 
نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان، گفت: این 
نمایشگاه که نمونه بارز تبعیت از سخنان 
مقام معظم رهبری در خصوص انجام 
کارهای فرهنگی است، در شرایطی که 
جوانان و نوجوانان از معنویت دور شده و 
در معرض زشتی ها قرار گرفته اند، می تواند 

نجات بخش آنها باشد.
وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه قرآن و عترت 
هنر اصفهان را به نمایش گذاشته و در خور 
شهر و مردم این استان است، گفت: هیچ 
کار فرهنگی به جز فعالیت های قرآنی 

نمی تواند نجات بخش جامعه باشد.
حجت االسالم والمسلمین سید حسین 
هاشمی، مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در 
استان اصفهان نیز در این مراسم، اظهار کرد: 
اگر قرآن در زندگی انسان ها به نحو مطلوب 
جایگاه خود را بیابد، نگرانی های والدین 
نسبت به فرزندان و مسئوالن نسبت به 

جامعه برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه کشور ما پس از ۴۰ سال از 
منظر فرهنگی و اخالق انسانی و اسالمی 
وضعیت مطلوبی ندارد، افزود: نوروز امسال 
گوشه هایی از حرکت های دشمن شاد کن 
را در مسجد شیخ لطف اهلل و میدان امام )ره( 
مشاهده کردیم که بسیاری از افراد متدین 

اصفهانی نیز از این اتفاق گالیه مند شدند.
مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان 
اصفهان اظهار امیدواری کرد: آثار نمایشگاه 
قرآن و عترت فقط در حد یک نمایشگاه 
نباشد و تأثیرات فرهنگی آن را در جامعه 

شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه بسیاری از والدین امروز 
نسبت به وضعیت جوانان شکایت دارند، 
گفت: در این فضا ناچار هستیم جوانان را به 
سالحی مسلح کنیم که در برابر شبکه های 

مجاری مقاوم باشند و آلوده نشوند.
هاشمی اضافه کرد: راهکار نجات جامعه از 
این معضالت فرهنگی، تمسک به قرآن 
کریم است که بر اساس سخنان پیامبر 

اکرم، انسان را از تاریکی ها نجات می دهد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری برای هیچ 
جلسه ای به اندازه محفل قرآن وقت صرف 
نمی کنند به طوری که به گفته برخی افراد، 
گاهی ایشان بیش از چهار ساعت به تالوت 
قاریان گوش می دهند که این رفتار، نشان 
می دهد توجه به قرآن راه عالج مشکالت 
است. مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: وقت گذاری 
مقام معظم رهبری برای جلسات قرآنی به 
مدیران و مسئوالن فرهنگی نشان می دهد 
که اگر محفل قرآنی تشکیل شد و جوانان 
آمدند، مسئوالن ردیف اول ادارات باید در 
صدر تشکیل جلسات قرآنی قرار گیرند و 
بیش از تشکیل جلسات به تدبر در معانی 

آن توجه کنند.

نمایشگاهقرآن
وعترتمیتواند
نجاتبخشجوانان
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معاوناستانداراصفهان:

نمایشگاه
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سـومین کنفرانس بازسـازی سـوریه بـا عنـوان افق هـا و فرصت های سـرمایه 
گـذاری در تاریـخ ۴ تـا ۷ خـرداد مـاه سـال جـاری )۲۵ تـا ۲۸ مـی ۲۰۲۲( در 
شـهر دمشـق برگـزار می شـود و نمایشـگاه بین المللـی اصفهـان به عنـوان 
هماهنگ کننـده شـرکت های ایرانـی برای حضـور در ایـن کنفرانـس فعالیت 

خواهـد کـرد.
سـفیر کشـور سـوریه در جمهوری اسـالمی ایران با تأکیـد بر ضـرورت حضور 
گسـترده شـرکت ها به ویـژه بخـش خصوصـی ایـران در کنفرانس بازسـازی 
سـوریه، افـزود: ایـن کنفرانـس فرصت بسـیار مناسـبی اسـت تا شـرکت های 

خصوصی ایرانی در آن با زمینه های جدید و گسـترده سـرمایه گذاری در سوریه 
آشـنا شـوند و سـهم قابل توجهی از بازسـازی این کشـور را به خـود اختصاص 

. هند د
شـفیق دیوب با اشـاره به قانون جدید سـرمایه گذاری کشـور سـوریه گفت: این 
قانون با در نظر گرفتن معافیت هـای گمرکی، تسـهیالت، حمایت ها و ضمانت 
سـرمایه گذاری، زمینه حضور سـرمایه گذاران را در سوریه تسـهیل کرده است.

در همیـن راسـتا و بـا هـدف ایجاد بسـتر مناسـب بـرای معرفی پتانسـیل های 
تولیدکننـدگان و صادرکنندگان ایرانی، شـرکت نمایشـگاه بین المللی اصفهان 

برپایی پاویـون ملی ایـران در هفتمین نمایشـگاه بین المللی بازسـازی سـوریه 
را در تاریـخ ۶ تـا ۱۰ مهر ۱۴۰۱ )۲۸ سـپتامبر تـا ۲ اکتبـر ۲۰۲۲( در دسـتور کار 

قرار داده اسـت.
نمایشـگاه بین المللـی اصفهـان همچنیـن هماهنگی هـای الزم بـرای حضور 

شـرکت های ایرانـی در کنفرانس بازسـازی سـوریه را نیـز انجام خواهـد داد.
شـرکت های متقاضـی بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر و مشـارکت در ایـن 
کنفرانـس و نمایشـگاه می تواننـد بـا شـماره تلفن هـای ۰۳۱۳۲۶۱۱۶۱۴ و 

۰۹۱۲۹۴۷۹۲۶۵ تمـاس بگیرنـد.

سفیر کشور سوریه در جمهوری 
اسالمی ایران خبرداد:

نمایشگاه اصفهان 
هماهنگ کننده 

شرکت های ایرانی در 
کنفرانس بازسازی سوریه

امیرحسین ُکمیلی، در جلسه انجمن صنایع غذایی استان افزود: دستورالعمل 
برای فعالیت اینگونه شرکت ها در زمینه ابتکارات و نوآوری هایی دانش بنیان 
را می توان از طریق معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، شهرک علمی 

و تحقیقاتی ارائه یا توسط انجمن صنایع غذایی پیشنهاد کرد.
وی ادامه داد: با تدوین این دستورالعمل می توان نسبت به ثبت و استعالم 
فناوری و نوآوری اقدام کرد تا مالکیت معنوی اثر نیز به رسمیت شناخته شود.
ُکمیلی یادآور شد: سازمان صنعت، معدن و تجارت صادرکننده این 
دستورالعمل نیست و تنها بعنوان ُمجری آن محسوب می شود و سازمان های 
دیگر متولیان این کار هستند و باید این دستورالعمل مزبور را تدوین و به ما 

ابالغ کنند.
سرپرست اداره کل صنعت معدن و تجارت اصفهان اظهار داشت: این 
سازمان از گستردگی باالیی برخوردار است و احتمال اینکه نتواند به موقع به 
همه مسائل بپردازد، وجود دارد اما از ارائه راهکار کارشناسانه انجمن صنایع 

غذایی، با آغوش باز استقبال می کند.
وی تصریح کرد: صنایع غذایی و امنیت ناشی از آن، یکی از موضوع های بسیار 
مهم در دنیاست که نمی توان بسادگی از کنار آن گذشت زیرا توجه به آن برای 

کشور ایمن آفرین و بی توجهی به آن، خطرآفرین است.
ُکمیلی خاطرنشان کرد: خوشحالیم که انجمن صنایع غذایی استان در مدت 

اخیر بطور مجدد احیا شده و شروع به فعالیت کرده است.
وی بیان کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برای ارائه هرگونه 
کمک به این انجمن از آمادگی الزم برخوردار است اما بخشی از وظایف ما در 

»قانون انتزاع« به جهاد کشاورزی واگذار شده است.
سرپرست اداره صمت اصفهان افزود: درخواست های قابل پیگیری اعضای 
انجمن صنایع غذایی استان ارائه شده در این جلسه، پیگیری و رسیدگی 

خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تحریم های ناجوانمردانه و مشکالت اقتصادی 
موجود در کشور گفت: اقتصاد ما در شرایط کنونی مانند فرد بیماریست که 
هر دفعه نسخه ای بعنوان ُمسکن برای او پیچیده می شود که تاکنون هم 

فایده ای نداشته است.
ُکمیلی ادامه داد: مقایسه کشور ما با سایر کشورها صحیح نیست و پیاده سازی 
مدل های اقتصادی آنها در ایران امکان ندارد لذا باید زیرساخت های الزم در 

کشورمان فراهم شود.
وی با بیان اینکه در شرایط جاری ناگزیریم نسخه داخلی و مقطعی برای 
اقتصاد کشور خودمان بپیچیم، تصریح کرد: اقتصاد کشور ما، اقتصاد یک 
مولفه ای نیست و تحریم و مولفه های مختلف دیگر بر روی آن تاثیرگذار است 

که این مولفه ها در بسیاری از نقاط دنیا وجود ندارد.
سرپرست اداره کل صنعت معدن و تجارت اصفهان اضافه کرد: اینگونه 
مشکالت، نابسامانی هایی را در تصمیم گیری ها و کارها بوجود آورده است که 
باید با کمک یکدیگر بر آنها فائق آئیم و بکوشیم تا آسیب های آن کمتر شود.

به گزارش ایرنا، هم اینک ۶۶۲ واحد تولیدی از زیرمجموعه های سازمان 
صنعت، معدن و تجارت با ظرفیت حدود هفت میلیون ُتن در سطح استان 

اصفهان فعالیت دارند.
استان اصفهان از جمله موثرترین مناطق کشور در صنعت کشاورزی و 
زیرمجموعه های آن به شمار می رود که در بخش صنایع تبدیلی و غذایی 

)فرآوری، بسته بندی و نگهداری( نیز به موفقیت هایی دست یافته است.
بر مبنای آمار و اطالعات اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، 
ظرفیت صنایع تبدیلی کشاورزی در این استان در هشت ساله گذشته حدود 
۲.۳ برابر بیشتر شده و ظرفیت جذب مواد خام در صنایع تبدیلی و تکمیلی 
منطقه در سال ۹۲، سه میلیون و ۱۷ هزار ُتن در سال بوده که اکنون به افزون 

بر هفت میلیون ُتن رسیده است.
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تالش برای آتش بس 
در قدس و توقف 

تنش ها

دیدار سه جانبه اردن، مصر و امارات 
درباره فلسطین برگزار شد:

 الهــام مختاریــان  در حالی کــه تحوالت فلســطین طــی روزهــای اخیر 
ــه  ــه وزیرخارج ــیده ک ــر رس ــود خب ــم می ش ــادی خت ــای زی ــه درگیری ه ب
رژیــم صهیونیســتی مدعــی شــد: تل آویــودر بخــش شــرقی شــهر قــدس 
بــه دنبــال تقســیم مســجد االقصــی میــان پیــروان ادیــان مختلف نیســت. 
ــجد  ــدس و مس ــا در ق ــش تنش ه ــد روز پی ــه از چن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
االقصــی بــه دلیــل یــورش نیروهــای اســرائیلی بــه این مســجد همزمــان با 
عیــد »پســح« یهودیــان افزایــش یافتــه اســت. همیــن مســاله بهانه ای شــد 

تــا دیــدار ســه جانبه اردن، مصــر و امــارات دربــاره فلســطین برگــزار شــود.

پادشـاه اردن، رئیس جمهور مصـر و ولیعهد ابوظبـی در دیدار سـه جانبه ای در 
قاهره دربـاره تحوالت منطقـه ای و بیـن المللی بـه ویژه تحوالت فلسـطین 

گفتگـو کردند.
عبدالـه دوم، پادشـاه اردن، عبدالفتـاح سیسـی، رئیس جمهـور مصـر و محمد 
بن زایـد، ولیعهد ابوظبـی در این دیـدار تأکید کردنـد: چالش هـا و بحران های 
کنونی با ماهیت پیچیده و پیامدهای آن هماهنگـی تالش ها و تقویت فعالیت 
مشـترک عربـی و افزایش همـکاری منطقـه ای به ویـژه دربـاره بحران های 

امنیت غذایـی و انـرژی را می طلبد.

این رهبران بر اهمیت ادامه هماهنگی و مذاکره درباره مسـائل مشترک تأکید 
و دربـاره آخرین تحوالت منطقه ای و جهانی به ویژه مسـئله فلسـطین گفتگو 
کردنـد. این رهبـران تأکیـد کردنـد کـه کشورهایشـان از هیچ تالشـی برای 

برقراری آتش بـس در قـدس و توقف تنش هـا دریغ نخواهنـد کرد.
آن ها بر اهمیت احترام بـه نقش قیمومت تاریخـی اردنی در حمایـت از اماکن 
مقدس اسـالمی و مسـیحی در قدس و اهمیـت حمایـت از پایداری بـرادران 
فلسـطینی و کمک به تشـکیالت خودگردان فلسـطین برای عمـل به نقش 

خود تأکیـد کردند.
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ــادگاری  یکــی از نیازهــای جامعه   مریم ی
خدمــات پزشــکی اســت کــه بــر هیچکــس 
ــه صــورت  ــه ب ــی ک ــیده نیســت خدمات پوش
ــود و  ــه می ش ــی ارائ ــه خصوص ــی و البت دولت
در ایــن میــان تــوان پرداخــت ویزیــت برخــی 
ــرای قشــری از مــردم مشــکل  از پزشــکان ب
ــز ســازمان  ــا ایــن وجــود امســال نی اســت، ب
نظــام پزشــکی پیشــنهاد افزایــش تعرفه های 
ــا  ــه بن ــنهادی ک ــت. پیش ــکی را داده اس پزش
ــس از  ــن ســازمان پ ــه مســووالن ای ــه گفت ب
بررســی های کارشناســی تهیــه شــده اســت 
و آنهــا معتقدنــد تعرفــه خدمــات درمانــی باید 

ــی شــوند. واقع
بخـش  تعرفه هـای  افزایـش   •

پزشـکی خصوصـی 
طبق روال هرسـال میزان افزایش تعرفه های 
پزشکی توسط سـازمان نظام پزشکی تعیین و 
سـپس توسـط هیات دولت تصویب می شود. 
تعرفـه خدمات پزشـکی سـال ۹۸ افزایش ۱۰ 

درصـدی در بخـش دولتـی و ۱۳ درصـدی 
در بخـش خصوصـی داشـت کـه ایـن میزان 
افزایـش از طرف دولـت تصویب و ابالغ شـد. 
در سـال ۹۹ این تعرفه ها بـا ۱۵ درصد افزایش 
و در سـال ۱۴۰۰ هم، پیشـنهاد سـازمان نظام 
پزشـکی کشـور بـرای افزایـش تعرفه هـای 
بخش خصوصی پزشـکی با حداقل ۵۵ درصد 
بود که این میـزان افزایش بر اسـاس شـرایط 
اقتصادی جامعه تعیین شـد، اما شـورای عالی 
بیمه سـالمت ۲۸.۵ درصـد افزایـش تعرفه را 
اعـالم و هیـات وزیـران هـم ایـن افزایـش را 

تصویـب کرد.
تعرفـه چکـش کاری  افزایـش   •

د می شـو
سـعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشـت، 
دربـاره وضعیـت تعرفه هـای پزشـکی سـال 
۱۴۰۱، گفتـه اسـت: در شـورای عالـی بیمـه 
عددهای مربوط به تعرفه های پزشـکی سـال 
جاری مصـوب شـده، امـا از آنجایی کـه هنوز 

ابـالغ نشـده، نمی توانم اعـداد و ارقـام مربوط 
به آن را ذکـر کنـم. در عین حـال مصوبات به 
سـازمان برنامه و بودجه ارسال شـده تا نهایی 
شـده و برای هیـات دولت ارسـال شـود. طبق 
قولی کـه بـه مـا داده اند، طـی هفته جـاری یا 
هفتـه آینـده بحـث تعرفه هـا در هیـات دولت 
مطرح شـده و تصمیم گیری می شـود. به گفته 
وی، پیشـنهادات وزارت بهداشـت هـم درباره 
تعرفه هـا متفـاوت بـوده اسـت. البتـه ترکیب 
شـورای عالی بیمه متشـکل از نماینده وزارت 
بهداشت، سازمان نظام پزشـکی، دبیر شورای 
عالـی بیمـه، نماینـدگان بیمه هـا و ... اسـت و 
در آنجـا بحـث افزایـش تعرفه چکـش کاری 
می شـود. فعاًل عـدد افزایش تعرفه هـا قطعی 
نیسـت و نمی توان دربـاره آن اظهـار نظر کرد.

• واقعـی نبـودن تعرفـه و عـدم 
پوشـش بیمـه، بسترسـاز فسـاد

محمـد رئیـس زاده رئیـس سـازمان نظـام 
پزشـکی اسـت وی عنوان کرد، واقعـی نبودن 

تعرفه و عـدم پوشـش بیمه، بسترسـاز فسـاد 
خواهد شـد. طی هشـت سال گذشـته ویزیت 
پزشـک عمومی از ۱۰ هزار تومان بـه ۵۰ هزار 
تومان رسـیده اسـت که به هیچ وجه متناسب 
بـا تـورم نیسـت. بیمـه اعـالم می کند کـه ما 
منابع نداریـم و بیمار و پزشـک باید خودشـان 
هزینـه را پرداخـت کننـد در صورتی کـه بیمه 
باید قیمـت واقعـی خدمـات را ببینـد. ترکیب 
شـورای عالـی بیمـه نامتـوازن و غیرقانونـی 
اسـت به طوری کـه ارائـه کننده خدمـت تنها 
یـک نماینـده دارد در برابـر ۸ خریـدار خدمت. 
وی ادامـه داد: طـی سـالهای اخیـر منابـع و 
مصـارف دیده شـده اسـت ولـی قیمـت تمام 
شـده خدمـات را در نظـر نگرفته انـد بلکـه 
تعرفه گـذاری بـر اسـاس منابـع بیمـه انجام 
شـده اسـت و قیمت تمام شـده خدمـات دیده 
نمی شـود. ایـن موضـوع باعـث شـده اسـت 
تعرفه هـای مصـوب طی سـالهای اخیر رشـد 
و قیمت منطقی نداشـته باشـد. به گفتـه وی، 

بیمـه بایـد منابعـی را تدویـن و تهیـه کند که 
فشـاری به مردم وارد نشـود. دود واقعی نبودن 
تعرفـه پزشـکان بـه چشـم مـردم مـی رود. 
شـورای عالـی بیمـه قیمـت واقعـی را منظور 
نمی کنـد و مقـدار کمـی از قیمـت واقعـی را 
پوشـش می دهـد کـه تفـاوت آن را جامعـه 
پزشـکی و مردم باید پرداخت کننـد که همین 
موضـوع ممکـن اسـت در برخـی مطب هـا 
بسترسـاز تخلف شـود. وقتی تعرفه هـا واقعی 
نباشـد و بیمه خدمات را پوشـش ندهد پزشک 
مجبـور می شـود هزینـه خریـد تجهیـزات و 
وسـایل را بـه نوعـی از بیمـار دریافـت کند تا 
خـودش متضرر نشـود. به گفتـه رییـس زاده، 
سـازمان نظام پزشکی پیشـنهاد تعرفه گذاری 
را بـرای سـال ۱۴۰۱ بـه شـورای عالـی بیمه 

ارسـال کـرد کـه تأیید نشـد.
• افزایـش سـهم جیـب مـردم در 

پرداخـت
بیمـه خدمـات  مهـدی رضایـی معـاون 

سـالمت سـازمان بیمـه سـالمت از افزایـش 
سـهم جیب مـردم در پرداخـت ایـن هزینه ها 
طـی سـال های اخیـر ابـراز نگرانـی کـرده و 
گفته اسـت متاسـفانه متناسـب با رشـد تورم، 
بیمه هـا و دولـت سـهم بیشـتری در حـوزه 
سـالمت نداشـتند؛ بنابراین ایـن مابه التفاوت 
از جیب مردم پرداخت شـده اسـت. وی درباره 
سـهم فعلـی مـردم در پرداخـت هزینه هـای 
سـالمت، گفته اسـت: بـر اسـاس اسـتنادات 
قطعـی و آخرین آماری که بر اسـاس حسـاب 
ملـی سـالمت در سـال ۱۳۹۷ منتشـر شـده 
اسـت، پرداختی از جیـب مـردم در هزینه های 
سـالمت حـدود ۴۲ تـا ۴۵ درصـد و سـهم 
بیمه هـا و دولـت هـم حـدود ۵۵ درصـد ذکـر 
شـده اسـت و پس از آن آمـار رسـمی دیگری 
منتشـر نشـده اسـت. اما بر اسـاس اطالعات 
غیـر رسـمی وزارت بهداشـت کـه مـا هـم با 
بررسـی های میدانـی و بررسـی آمارنامه های 
دارویی در سـامانه های خـود تا حد زیـادی آن 

را قبول داریـم، در حال حاضر سـهم پرداختی 
از جیـب مـردم در هزینه های سـالمت حدود 
۶۰ درصـد اسـت. وی بـا اشـاره به اینکـه این 
آمـار نگران کننده اسـت، معتقد اسـت: بـا این 
حسـاب مجمـوع سـهم دولـت و بیمه هـا در 
پرداخـت ایـن هزینه هـا ۴۰ درصد اسـت. این 
درحالی اسـت کـه طبق قانـون برنامه ششـم 
توسـعه کشـور، هدف گـذاری شـده بـود تـا 
در هزینه هـای سـالمت سـهم مـردم بـه ۲۵ 
درصـد و سـهم دولـت و بیمه ها بـه ۷۵ درصد 
برسـد؛ اما عکس ایـن موضوع در حـال حاضر 
رخ داده اسـت. در مـورد آمـار رسـمی هم فکر 
می کنیـم قطعـاً عـدد ۴۲ درصـد سـهم مردم 
در پرداختی هـا بـا توجـه بـه گذشـت حـدوداً 
۳ سـال زمـان، تغییر کـرده اسـت. متاسـفانه 
متناسـب با رشـد تورم، بیمه ها و دولت سـهم 
بیشتری در حوزه سـالمت نداشـتند؛ بنابراین 
ایـن مابه التفـاوت از جیـب مـردم پرداخـت 

شـده است.

موضوع تعرفه های پزشکی جدید به زودی درهیات دولت مطرح می شود:

نبرد تعرفه ها در خاکریز آخر!

 اخبار اصفهــان  نویســنده و پژوهشــگر فرش دســتباف 
ــر  ــت هن ــه قدم ــاره ب ــا اش ــرش ب ــزرگ ف ــه دار ب و مجموع
قالی بافــی در ایــران و برجــای مانــدن مجموعــه ای عظیــم 
قالــی ایرانــی از قومیت هــای مختلــف، ایــن هنــر اصیــل را 

نمــاد هویــت کشــور و ملــت ایــران خوانــد.
دکتر طاهر صباحی در کارگاه آموزشی شناخت انواع فرش ها و 
دستبافت های ایرانی با عنوان »قدم به قدم و قلم به قلم روی 
فرش« که به همت واحد آموزش و اداره پژوهش و معرفی آثار 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 
در نگارخانه رضوی واقع در موزه مرکزی آستان قدس رضوی 
برگزار شد، قدمت تاریخچه قالی بافی در ایران و سرزمین های 

اطراف را متعلق به ۶ هزار سال پیش عنوان کرد.
وی، ورود واژه قالی به زبان فارسی را از قرن ششم در دوران 
تسلط ترکان سلجوقی بر ایران عنوان کرد و گفت: نام ایران و 
ایرانی همواره با رایحه دل انگیز هنر عجین است و ایرانی از 
هنر به عنوان ابزاری برای درک بهتر زیبایی ها و تلطیف روح 

استفاده می کند.
صباحی تصریح کرد: هر قومیتی از ایران با ســبکی خاص از 
قالی بافی مجموعه عظیمی از فــرش با طرح ها و نقش های 

مختلف را به جای گذاشته اســت و این سبب شده ایرانیان را 
به قالی بافی مشهور و فرش را به نمادی از کشور و ملت ایران 

تبدیل کند.
وی با ابراز تأسف از جایگزینی فرش ماشینی به جای فرش 
دســتباف در خانه های ایرانی، بر ایجاد راهکار برای توسعه 

صنعت قالی بافی تاکید کرد.
وی زیبایی طرح های روی قالی و جایگاه واالی آن در کاخ ها 
و منازل اشــرافی را از جمله عوامل معروفیت فرش دستباف 

ایرانی در جهان عنوان کرد.
گفتنی است؛ از این نویسنده و پژوهشــگر تاکنون ۲۳ جلد 
کتاب با موضوع فرش و در قالب استانداردهای بین المللی، 
به زبان های فرانســوی، ایتالیایی و انگلیسی به رشته تحریر 

در آمده است.
»قالی«، »سواران شرق«، »گلیم«، »شاهسون«، »قشقایی« 
و »کرمان« نیز از جمله آثار وی به شــمار می رود که به موزه 

فرش آستان قدس رضوی اهدا کرده است. 

فرش؛ تجلی هنر در نماد هویت تمدن ایران است
نویسنده و پژوهشگر فرش ایرانی:

• وصول مهریه برای زنان فرسایشی تر
تقسـیط مهریه به معنای آن اسـت که مهریه زن تبدیل به اقسـاط می شود 
و میـزان این اقسـاط نیز بـر اسـاس اینکـه توانایی مالـی مرد چقدر اسـت 
و هزینه هـای زندگـی خـود و خانـواده اش و همچنیـن میـزان درآمدی که 
در مـاه دارد تعییـن خواهـد شـد. به بیـان بهتر میـزان اقسـاط مهریـه باید 
بـه میزانـی تعیین گـردد که مـرد توانایـی پرداخـت آن را داشـته باشـد. به 
طور کلی مهریـه از جملـه حقوق قانونی زن اسـت. بـه عبـارت دیگر مالی 
اسـت که در زمـان عقـد زوج متعهد بـه پرداخت آن می شـود کـه این مال 
می توانـد به صـورت پـول نقـد، سـکه، طـال، امـوال منقـول و غیرمنقول 

باشـد.
بنابراین یکی از مسـائلی که پـس از جدایی زوجین از یکدیگـر جزو دغدغه 
اصلی آنان تبدیل شـده اسـت بحـث مهریه و نحـوه پرداخت آن اسـت که 
در ادامـه مقاله به شـرح ایـن موضـوع می پردازیم. امـا اخیراً خبـری درباره 
مصوبـه کمیسـیون حقوقـی و قضایی مجلـس مبنی بـر »پذیرش اعسـار 
بدهـکاران مهریـه پیـش از زندانی شـدن آنها« منتشـر شـد که بر اسـاس 
آن و در صـورت تصویـب مجلـس، اثبـات »مالئـت« زوج بر عهـده زوجه 

می افتـد و روند وصـول مهریـه بـرای زنان فرسایشـی تر می شـود.
• اصالح »خیلی خوب« و »تحولی در قانون«

حجـت االسـالم محمدتقـی نقدعلی عضـو کمیسـیون حقوقـی و قضایی 
مجلس، در جلسـه اصالح مـوادی از قانون نحـوه اجـرای محکومیت های 
مالـی، اخیـراً مصوبـه ای مبنی بـر پذیـرش اعسـار زوج پیـش از اعـزام به 
زندان داشـته اسـت کـه بدیـن ترتیـب و پـس از به تصویـب رسـیدن این 
مصوبـه، اگـر زوج درخواسـت اعسـار داد، مادامـی کـه مالئتـش )تـوان 
پرداخـت( ثابـت نشـود، بـه زنـدان نمـی رود. نقدعلی ایـن مصوبـه را یک 
اصالح »خیلی خوب« و »تحولی در قانون« دانسـته اسـت که تصویب آن 
می تواند رونـد وصول مهریـه را بیـش از پیش بـرای زنان فرسایشـی کند 
چراکه در چنین شـرایطی اثبات مالئت شـوهر بـر عهـده زن می افتد و این 
در حالی اسـت که طبـق قوانین فعلـی، اصل بر مالئـت بدهـکاران مالی و 
از جمله بدهـکاران مهریه اسـت و نیازی به اثبات آن از سـوی زن نیسـت.

• مردان به راحتی دادخواست اعسار می دهند
سـمیرا مقدسـی، وکیل پایـه یـک دادگسـتری و فعال حـوزه حقـوق زنان 
اسـت وی با اشـاره به مصوبه کمیسـیون حقوقـی و قضایـی مجلس مبنی 
بر پذیرش اعسـار بدهـکاران مهریـه پیـش از زندانی شـدن آنها و بـا بیان 
اینکه این مصوبه بـه نفع آقایـان خواهد بود، گفـت: مطابق بـا قانون نحوه 
اجـرای محکومیت هـای مالی اصـل بر مالئـت فرد بدهـکار اسـت به این 
معنـا که این فـرد تـوان پرداخت بدهـی خـود را دارد مگر آنکه خـالف این 
امر را ثابـت کند. اکنـون با این مصوبـه نماینـدگان مجلس، به جـای آنکه 
فرد بدهکار دارای ایسـار پنداشـته شـود، اصل بر اعسـار گذاشـته می شود؛ 
به ایـن معنا کـه فرد بدهـکار تـوان پرداخـت مهریـه را نـدارد و در واقع بار 
اثبات مالئـت و تـوان پرداخت مرد بـر دوش خانم هـا می افتـد. وی با بیان 
اینکه طبـق ایـن مصوبـه از این پـس همزمان بـا مطالبـه مهریه ازسـوی 
زنان، مـردان نیز بـه راحتی دادخواسـت اعسـار می دهنـد و اثبـات مالئت 
نیـز بـر دوش زن می افتـد، ادامـه داد: در حـال حاضر و بـا قوانیـن فعلی به 
خودی خود رونـد دادرسـی مهریه برای زنان فرسایشـی اسـت و بـا چنین 

مصوبـه ای این رونـد سـخت تر نیز می شـود.

مریم محسـنی: صحبـت از مصوبه ای به نفـع مـردان در میان 
اسـت کـه پرداخـت مهریـه را کندتـر کنـد. در واقـع در حالی 
نمایندگان مجلس تمام تـوان خود را بـرای جلوگیری از تعیین 
مهریه هـای سـنگین و آگاهـی بخشـی بـه مـردان و تعدیـل 
زندانیـان مهریه بـه کار گرفته انـد کـه در مقابل به مشـکالت 
حقوقـی زنـان در زندگـی مشـترک، گره هـای موجـود بـرای 
دریافت مهریه و راه در روهای بسـیاری که مردان بـرای فرار از 
دین دارنـد توجه نمی کننـد، حال آنکه نـه تنها بنیـاد خانواده ها 
اینگونـه حفـظ نمی شـود بلکـه تبعـات آن بـه مراتـب ضربه 

محکم تـری بـه نهـاد خانواده هـا وارد می کنـد.

بی مهری ادامه دار به مهریه!
مصوبه ای با هدف فرسایشی تر شدن پرداخت در حال 

شکل گیری است

گزارش روز

 یلـدا توکلـی  بـا مصـرف باالی 
بنزیـن توسـط خودروها رفتـه رفته، 
عقربـه مصـرف نه تنهـا دوبـاره بـه 
زمان پیـش از کرونـا بازگشـته بلکه 
دارد از آن هـم سـبقت می گیـرد، تـا 
جایـی کـه اکنـون دامنـه سـوزاندن 
بنزیـن در بـاک خودروهـا بـه ۱۲۰ 
میلیـون لیتـر نیـز رسـیده اسـت، 
موضوعـی کـه می توانـد گمانه زنی 
بـرای واردات بنزین را شـدیدتر کند.

• تغییر رفتار در بازار مصرف
در بـازه زمانـی اجـرای پـروژه ملـی 
کارت هوشـمند سـوخت منتهـی 
بـه سـال ۱۳۸۶، میـزان تولیـد 
روزانـه حـدود ۴۳ میلیـون لیتـر بود 
و مصـرف روزانـه بنزیـن بـه مراتب 
باالتـر از میـزان تولیـد کشـور بـود 
که بـا اجـرا و راه انـدازی پـروژه ملی 
کارت هوشمند سـوخت، وزارت نفت 
توانسـت بـا سـهمیه بندی به صورت 
کامـاًل هوشـمند مصـرف بنزیـن را 
بـا تولیـد هماهنـگ کنـد و در آن 
زمـان پیش بینـی می شـد کـه در 
بـازه زمانـی سـال های ۱۳۹۳ تـا 
۱۳۹۵ میـزان مصـرف بـه بـاالی 
۱۲۰ میلیـون لیتـر در روز برسـد که 
چنین هم شـد اما خوشـبختانه تولید 
بنزیـن هـم در آن سـالها افزایـش 
نسـبی پیـدا کـرده بـود و مصـرف 
بنزیـن در طـول دو سـال اخیـر بـه 
باالی ۱۳۵ میلیـون لیتـر در روز هم 
افزایش پیدا کـرد. اما افزایـش تعداد 
خودروی شـخصی و افزایش سفرها 
مخصوصـًا بعـد از کاهـش بیمـاری 
کرونـا و عـدم توسـعه نـاوگان حمل 
و نقـل عمومـی عاملـی بـر افزایش 
مصرف بنزین است. شـیوع ویروس 
کرونـا از دو سـال گذشـته تاکنون به 
تغییـر رفتـار در بـازار مصـرف منجر 
شـده و بـا نوسـانات ایجادشـده بازار 

سـوخت را نیز متحـول کرده اسـت. 
بـر ایـن اسـاس در ایـران، فرصـت 
صـادرات فرآورده هایـی مانند بنزین 
بـا توجه به سـرریز شـدن مخـازن و 
انبارهـای اقسـام فرآورده هـا و نفت 
خـام از نگهـداری ایـن فـرآورده، به 
سـمت بازارهـای صادراتـی ایجاد و 
شـرایط برای ارزآوری در این بخش 

مهیا شـد.
• برنامـه ای بـرای واردات 

بنزیـن نداریـم
جـواد اوجـی وزیـر نفـت اعـالم 
نـه ۹۲ میلیـون لیتـر  کـرد: روزا
سـوخت مایـع در کشـور مصـرف 
می شـود کـه در صـورت اجـرای 
طرح هـای بهینه سـازی مصـرف 
سـوخت می توانـد درآمـد خوبـی از 
محـل صـادرات ایـن محصـوالت 
نصیـب کشـور شـود. وی افـزود: 
صنعـت نفـت پارسـال در مجمـوع 
۴۳ میلیارد دالر درآمد داشـته است، 
اگـر مصـرف سـوخت کشـور را در 
بخش هـای مختلـف نصـف کنیم، 
۱۵۰ میلیـارد  می تـوان سـاالنه 
دالر بـه دولـت تحویـل داد امـا مـا 
برنامـه ای بـرای واردات بنزیـن 

نداریـم.
• توسـعه سـی. ان. جـی در 

کشـور نیـاز بـه احیـا دارد
اردشـیر دادرس رئیس هیـات مدیره 
انجمـن صنفـی سـیان جـی کشـور 
اسـت وی نیـز اعـالم کـرده اکنون 
قیمـت هـر لیتـر بنزیـن بـاالی ۹۰ 
سنت اسـت و اگر ۳۶۵ روز سال را در 
نظـر بگیریـم، رقـم واردات بنزین با 
حذف سـی. ان. جی از سـبد سوخت 
کشـور معادل ۸ میلیارد دالر در سال 
خواهد بـود. در حالی که اگـر تنها ۱۰ 
درصد از ایـن میزان بـرای حمایت از 
صنعت سـی. ان. جی در نظـر گرفته 

شـود، عالوه بر جلوگیـری از واردات 
بنزین می توان سـهم سـی. ان. جی 
را از ۲۵ میلیـون متـر مکعـب در روز 
بـه ۴۰ میلیون متـر مکعـب افزایش 
داد. وی بـا بیـان اینکـه بـا توجـه به 
اینکـه جابه جایـی ۱۰۰ میلیـون لیتر 
بنزین در کشـور حدود ۴ میلیون لیتر 
گازوئیل نیـاز دارد، در ایـن بخش نیز 
صرفه جویـی اتفـاق خواهـد افتـاد، 
اظهـار کـرد: توسـعه سـی. ان. جی 
در کشـور نیـاز بـه احیـا دارد. در این 
زمینه باید خودروسازان، کارگاه های 
تبدیل، کمپرسورسـازان، سازندگان 
کیـت، سـازندگان مخـزن، احـداث 
کننـدگان جایـگاه، بهره بـرداران، 
نگهداشـت و تعمیـرات، بازرسـی 
آزمایشـگاه های  فنـی  معاینـه  و 
تخصصـی و خدمات پـس از فروش 

مـورد توجـه قـرار گیرد.
• تمرکـز بر تأمین نیـاز داخل 

ر کشو
جلیـل سـاالری معـاون وزیـر نفت 

نیـز در اسـفندماه سـال گذشـته بـا 
صراحـت واردات بنزیـن را رد کـرد 
و گفـت: موضوعـی در مـورد بنزین 
نـوروزی مطرح نشـده اسـت و هیچ 
برنامـه ای بـرای واردات بنزیـن نیـز 
وجـود نـدارد. وی دربـاره ظرفیـت 
صادراتـی ایـران بـا توجه بـه بحران 
سـوخت اروپـا نیـز گفـت: هم اکنون 
ظرفیت هایـی در بحـث صـادرات 
فـرآورده ایجـاد شـده، امـا تمرکز ما 
در ایـن بحث بـر تأمیـن نیـاز داخل 
و ذخیره سـازی مطمئـن  کشـور 
به ویژه در فصول سـرد سـال اسـت.

مـدت  کوتـاه  در  قطعـاً   •
واردکننـده نخواهیـم شـد

عبدالرضـا امینـی مدیر سـابق پروژه 
کارت هوشـمند سـوخت نیـز درباره 
احتمـال واردات بنزیـن، گفـت: در 
چند سـال اخیـر پاالیشـگاه جدیدی 
سـاخته نشـده اسـت و عماًل ساخت 
پاالیشـگاه های جدید جزو سیاسـت 
دولت های گذشـته نبوده و غیر از دو 

پاالیشـگاه، پاالیشـگاه های قدیمی 
نیز بازسـازی و بهینه سـازی نشده اند 
و اگر به همین روال پیـش برویم، در 
درازمـدت قطعاً با این روند افزایشـی 
مصـرف، واردکننـده بنزیـن نیـز 
خواهیم شـد و حتـی بنزیـن تولیدی 
کیفیـت جهانـی نخواهـد داشـت 
و ایـن مسـاله بـه معنـای افزایـش 
آلودگی هواسـت. وی افزود: مصرف 
بنزیـن در سـالها و ماه هـای اخیـر 
مخصوصـًا بعـد از فروکـش کـردن 
بیمـاری کوویـد ۱۹ رونـد افزایشـی 
چشمگیری داشـته اما قطعًا در کوتاه 
مـدت واردکننـده بنزیـن نخواهیـم 
شد. در شـرایط کنونی و در چند سال 
اخیر ایـران در حـوزه بنزیـن خودکفا 
شـده اسـت، محصوالت پاالیشگاه 
بندرعباس و پایشـگاه میعانات گازی 
خلیـج فارس بـه چرخه تولیـد اضافه 
شـده و مقداری هـم صادر می شـود 
و بـه نظـر نمی رسـد در کوتـاه مدت 

واردکننـده بنزین شـویم.

سوخت خارجی در باک داخلی!
گمانه زنی واردات بنزین به شرط عدم صرفه جویی باال گرفت؛

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان با بیان اینکه نمایشگاه قرآن مانور 
فعاالن قرآنی استان است، گفت: بیشتر 
فعالیت های قرآنی سطح استان توسط 
بخش مردمی انجام شده است و این 
اقدامات هر سال باید در محیطی همچون 

نمایشگاه قرآن متبلور شود.
حجت االسالم والمسلمین رمضانعلی 
معتمدی در آئین افتتاحیه نمایشگاه قرآن 
و عترت اصفهان، اظهار کرد: پس از دو 
سال وقفه در برگزاری نمایشگاه قرآن که 
خسارتی بزرگ برای جامعه قرآنی بود، 
امسال با همت شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان، شاهد برگزاری 
یک رویداد مهم فرهنگی و قرآنی در استان 

اصفهان هستیم.
وی با بیان اینکه نمایشگاه قرآن مانور 
فعاالن قرآنی استان است، تصریح کرد: 
بیشتر فعالیت های قرآنی سطح استان 
توسط بخش مردمی انجام شده است و این 
اقدامات هر سال باید در محیطی همچون 
نمایشگاه قرآن متبلور شود تا فعاالن قرآنی 
بتوانند فعالیت های ارزشمند خود را در این 

نمایشگاه عرضه کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه مردم طی بازدید 
از نمایشگاه قرآن و عترت با تازه های قرآنی 
در ابعاد مختلف آشنا می شوند، گفت: این 
نمایشگاه در تحکیم خانواده در عرصه 
قرآن و نزدیک شدن به جامعه تراز اسالمی 

می تواند تأثیرات بسیار خوبی داشته باشد.
• تالش برای جذب جوانان در 

مؤسسات فرهنگی و قرآنی
حجت االسالم والمسلمین مهدی فوقی، 
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
نیز در این مراسم، اظهار کرد: مخاطب اصلی 
نمایشگاه قرآن و عترت، نوجوانان و جوانان 
هستند که باید توجه جدی به آنها داشته 
باشیم، زیرا تاکنون از این مخاطب غافل 
شده ایم. وی تصریح کرد: تالش زیادی 
برای جذب جوانان در مؤسسات فرهنگی 
و قرآنی در حال انجام است که امیدواریم 
منجر به قرآنی شدن این قشر از جامعه شود.

•پرسش گری های جامعه با قرآن 
پاسخ داده شود

حجت االسالم  مراسم  این  ادامه  در 
والمسلمین محمدحسین بلک، مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان 
اینکه قرآن کریم مظهر کرامت الهی است، 
اظهار کرد: خداوند آورنده قرآن و انسان 
کریم است، کرامت فراتر از سخاوت است 

که هر نیازی را پاسخ می دهد.
وی با تاکید بر اینکه امروز نیاز جامعه ما این 
است که پرسشگری ها با قرآن پاسخ داده 
شود، گفت: در مجموعه اداره اوقاف، ۷۷۸ 

وقف قرآنی به ثبت رسیده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: استان اصفهان رتبه های 
اول، دوم و سوم را در چهل وچهارمین دوره 
مسابقات قرآنی اوقاف و امور خیریه کشوری 
کسب کرده است. وی ادامه داد: افزایش 
عمق و محتوای ارائه شده در نمایشگاه 
قرآن و عترت اهمیت بیشتری نسبت به 

عرضه محصوالت داشته است.

بیشتر فعالیت های 
قرآنی در استان 

اصفهان، مردمی است

حجت االسالم معتمدی:
خبر اول
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 کیانوش اسدی  شاید شما نیز از آن دسته 
افرادی باشید که برای خانه تکانی فصلی خود یک 
برنامه مفصل می چینند؛ اما چرا تا به حال به این فکر 
نکرده اید که به جای تمرکز روی خانه، به دنبال یک 

جهش بزرگ در وضعیت مالی خود باشید؟

• قانون 30 روز
برای مدیریت مالی بهتر به عنوان هر فردی چه 
کارفرما و چه شخصی که شغلی در این جامعه دارد 

قانون 30 روز تمرین مفیدی خواهد بود.
این قانون در واقع یک چالش برای افرادی است که به 
خرید عالقه مند هستند. تصور کنید وارد مرکز خریدی 
می شوید و لباسی توجهتان را جلب می کند یا تمایل به 
خرید ماشینی دارید، کاری که باید بکنید این هست 
30 روز منتظر بمانید. اگر کاغذ و مدادی همراهتان 
دارید نام کاال و میزان مبلغش را در آن دفتر بنویسید، 
اگر این طور نیست، زمانی که به خانه رسیدید آن را 
یادداشت کرده و در جلوی دیدتان بگذارید. 30 روز 
فکر کنید آیا به آن لباس یا ماشین نیاز دارید؟ در 
این حین مبلغی که برای خرید کاال باید بپردازید 
را به حساب بانکی که در آن پول هایتان را ذخیره 

می کنید، منتقل کنید.
در این 30 روز که تصمیم می گیرید، پس از تصمیم 
گیری اگر واقعاً به آن کاال نیاز داشتید آن را می خرید و 
اگر اینطور نبود مبلغ در حساب ذخیره سازی شما باقی 

می ماند و برای روزهای آینده ذخیره می شود.

• اهمیت شناخت عالقه شغلی
ممکن است این پرسش برای شما هم به وجود آمده 
باشد که آیا در دوران گذشته هیچ کس سرگرمی یا 
تفریحی نداشته است که بتواند در قبال آن هزینه ای 
دریافت کند؟ چرا اما عده زیادی از جمله طبقه 
فرهیخته رومیان، دریافت دستمزد در قبال چنین 
کاری را تحقیرآمیز می دانستند. در آن دوران لذت 
بردن از یک فعالیت و کسب درآمد از آن دو مقوله 

کاماًل جدا به حساب می آمدند.
درست مانند ازدواج های تاریخی که طبق سنت ها و 
قوانین رخ می دادند. و عشق احساسی جانبی بود که 
می توانست بدون ارتباط با ازدواج میان هر دو نفری 
پدید بیاید. یکی از نخستین کسانی که ایده کسب 
درآمد از شغل مورد عالقه را رواج داد، هنرمندی 
ونیزی با نام تیسین بود. او هنر نقاشی خود را به یک 

تجارت تبدیل کرد.

• چه کسی »شغل مورد عالقه« را کشف 
کرد؟

تیسین )1576-1487(، هنرمند ونیزی یکی از 
نخستین افرادی بود که توانست به این هدف دست 
پیدا کند. او از یک طرف از لذت های خالقیت در 
کارش بهره می برد و از سوی دیگر بسیار مشتاق 
بود حق الزحمه خوبی دریافت کند و برای این کار 
یک سیستم تولید انبوه کوچک ایجاد کرد. او یکی 
از مبتکران این ایده انقالبی بود که کاری )شغل( که 
انجام می دهید باید، مورد عالقه تان باشد و در عین 

حال یک منبع درآمد آبرومندانه به حساب آید.
جهان مدرن بر اساس چشم اندازهای خوش بینانه ای 
بنا شده که با نسخه های پیشین زندگی که بر پایه 
رنج بود بسیار متفاوت است. اما این ایده ها مشکالت 
و فجایعی نیز به بار آورده اند: بی طاقتی، احساس 
تردید و دودلی شدید و اشکال جدیدی از ناامیدی. ما 
اساس زندگی خود را بر پایه آرزوهای بلندپروازانه ای 
چیده ایم که مدام باعث می شود احساس کنیم کم 

آورده ایم.

یک نکته جالب دیگری که در این ماجرا وجود دارد 
آن است که ما گرایش داریم که به خودمان بگوییم 
راه دست یابی به این خواست ها چندان دشوار نیست 
و تنها کافی است به »ندای غریزه مان« گوش کنیم. 
یکی از نشانه های باور داشتن ما به این موضوع آن 
است که برای ایجاد یک رابطه یا یافتن شغل خود را 
چندان نیازمند تمرین و آموزش نمی دانیم در حالی که 
به شدت معتقد هستیم که برای یادگیری مهارت های 
ریاضی نیاز است که از کودکی ساعت ها آموزش 
ببینیم. تقریباً همه ما قبول داریم که این تصمیم ها 
اهمیتی بسیار و تبعات فراوانی در زندگی دارند اما 
تصور می کنیم که این چیزها را نه می توان آموخت 
و نه می توان آموزش داد بلکه معتقدیم که وقتی 
زمانش فرا برسد، پاسخ درست به سادگی به ذهنمان 
خطور می کند و این یکی از تناقض گوییهای عجیب 

تاریخ فکر بشر است.
امروزه موانعی که برای یافتن شغل مورد عالقه خود 
با آن روبرو هستیم دیگر فقدان آموزش یا عدم امکان 
اطالع یافتن از فرصت های کاری مناسب نیست، 
بلکه این است که ما نمی توانیم تحلیل دقیقی از 
قابلیت هایمان داشته باشیم و برای پرورش این 

قابلیت ها به درستی راهنمایی نمی شویم.

• معرفی کتاب شغل مورد عالقه
اگر به دنبال کتاب در مورد انتخاب شغل هستید، 
کتاب »شغل مورد عالقه« آلن دوباتن برای شماست. 
این کتاب به تاریخچه و علت شکل گیری چنین 
باوری که »ما باید شغل خود را دوست داشته باشیم« 
می پردازد. او معتقد است اینکه: ما یافتن شغل مورد 
عالقه را به خواست قلبی خود واگذار کرده و در قبال 
آن هیچ آموزشی نمی بینیم، شیوه ای غلط است که 

به سرخوردگی می انجامد.
دشواری خاص زیست مدرن این است که ما ناچاریم 
همزمان در پی دو خواسته بغرنج باشیم. در حالی که 
این دو خواسته تقریباً به هیچ وجه لزوماً با یکدیگر 
هم خوانی ندارند. بدین ترتیب ما زندگی خود را 
برحسب معیارهای نوین و بلندپروازانه ای قضاوت 
می کنیم که مدام باعث می شوند احساس کنیم که 

کم آورده ایم.

• تأثیر خودشناسی بر افزایش درآمد
در دنیا ثروتمندان زیادی وجود دارند که با توانایی مالی 
خود منجر به شکوفایی استعدادها، درمان بیماری ها 
و ایجاد امکانات برای هم نوعان خود شده اند. پس 
پول فی نفسه چیز بدی نیست، بلکه رویکرد و شیوه 
به کارگیری آن، این حواشی و چهره منفی را برایش 
ایجاد کرده است. افزایش درآمد و ثروتمند شدن 
نیازمند زحمت، تالش و فکر است. فرایند ارزشمندی 
که به رشد و شکوفایی استعدادهای شما در زندگی 
کمک می کند. همه ما در هر شبانه روز، ۲4 ساعت 
در اختیار داریم پس چگونه بعضی از افراد ثروتمند 
می شوند و روزبه روز افزایش درآمد چشم گیرتری پیدا 

می کنند؟ تفاوت ها در رویکرد و نوع نگاه افراد است.

• چگونه در رویکردمان تفاوت ایجاد کنیم؟
کارهایی را که دوست ندارید، ترک کنید:

اگر شغل و کار شما درآمد چندانی ندارد و متناسب با 
آرزوها و سبک زندگی دلخواه شما نیست، آن را ترک 
کنید. چه چیزی شما را مجبور می کند کاری را انجام 
بدهید که برای تان عذاب آور است؟ درست است که 
وضعیِت بازارِ کار، چنگی به دل نمی زند، اما قبول کنید 
تالش و آرمان در کنار هم نتیجه ای شگفت انگیز 
دارند. اگر به کاری که دوست دارید مشغول شوید، 

درآمد و موفقیت بیشتری پیدا خواهید کرد.
 ارزش شما به پول تان نیست:

مسائل مالی ربطی به ارزش های شما ندارد. هرگز 
نگذارید تعداد صفرهای موجودِی حساب بانکی تان 
دلیل شخصیت و احترام شما باشد. افزایش درآمد و 
ثروت، معرف و نشانه ارزش های شخصیتی و روحی 
شما نیست. در زندگی خود را به ارزش های محکم 
و مهم گره بزنید. اگر جیب تان خالی است، می تواند 
به دلیل شرایط یا کم کاری خودتان باشد، اما با کمی 

تالش و پشتکار می توانید شرایط را بهتر کنید.
ارزش »زمان« را بدانید:

صبح ها زودتر از خواب برخیزید، زمان بندی دقیقی 
برای کارهایتان داشته باشید. وقتی برنامه ریزی 
دقیقی داشته باشید چند گام از سایرین جلوتر هستید و 
کارهای بیشتری در طول شبانه روز انجام خواهید داد. 
کارها را از امروز به فردا نیندازید، نگویید فردا شروع 
می کنم، هنوز وقت هست و... . به خصوص در بازار 

رقابتی امروز فقط اگر زود بجنبید برنده خواهید بود.
تمرین »نه« گفتن!

استیو جابز می گوید: »رمز موفقیت شرکت اپل در 
توانایی نه گفتن ما به موارد غیرضروری بوده است.« 
هنر نه گفتن را تمرین کنید. اگر می بینید زیاد کردن 
مسئولیت هایتان نقشی در افزایش درآمد شما ندارد، 

آن ها را نپذیرید.
بهانه گیری و دلیل تراشی را کنار بگذارید:

به جای بهانه آوردن برای درآمد اندک تان و دلیل 
تراشی هایی که زمین و زمان را برای بی پولی شما 
مقصر نشان می دهند، فقط عمل کنید. انرژی شما 
با منفی بافی و بهانه آوردن تحلیل می رود. تمرکز 
و نیروی خود را برای رسیدن به اهداف تان بگذارید، 

عزمتان را جزم کنید و با تالش پیش بروید.
نگاهتان را عوض کنید:

قبول است که وضعیت اقتصادی خراب است و هزار و 
یک مشکل دیگر وجود دارد. اما سعی کنید نگاه تان را 
تغییر بدهید. فکر نکنید قربانی هستید. اختالف میان 
درآمد اندک و افزایش درآمد، در عمل کردن است. 
مرد عمل باشید. قطعاً راهی برای پیشرفت وجود دارد. 

فقط باید آن را پیدا کنید.
همه درآمدها و خرج های خود را به صورت روزانه 
یادداشت کنید. یا در اپلیکیشن های مخصوص 

مدیریت مالی، دخل و خرج روزانه خود را ثبت کنید.
قبض ها و قسط وام های خود را به موقع و سروقت 

پرداخت کنید تا شامل جریمه نشوند.
پیش از خرید کاالهایی که گارانتی دارند حتماً تحقیق 
کنید و ببینید آیا هزینه اضافه دادن برای ضمانت نامه 

آن واقعاً ارزش دارد یا خیر.
پیش از سرمایه گذاری مالی حتماً یک راه فرار برای 
خود پیدا کنید تا در صورت بروز هرگونه مشکلی از 

بیشتر ضرر کردن خود جلوگیری کنید.
شما  گذشته  فعالیت های  که  نکنید  تصور 
ضمانت کننده آینده مالیتان هستند. همیشه گوش 

به زنگ باشید.
هر ماه لیست هزینه های خود را مرور کنید تا 
گزینه های اضافی و غیرضروری را از آن کم 

کنید.
به بودجه بندی خود وفادار باشید. وقتی در ابتدای 
ماه برای خرج های 30 روز آینده برنامه ریزی 
می کنید، سعی کنید تا حد امکان روی همان برنامه 
پیش بروید. این کار به تدریج به عادت تبدیل 
می شود و هزینه های اضافی زندگیتان حذف شده 

و پس نداز بیشتری خواهید داشت.
سیگار را ترک کنید. تاکنون حساب کرده اید که هر 

ماه چقدر پول سیگار می دهید؟
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۱۵ دانشلگاه برتلر کشلور بلرای شلرکت در ششلمین اجلاس اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

دانشلگاه های ایلران و روسلیه معرفی شلدند کله در این لیسلت از 
اسلتان اصفهان، دانشلگاه های اصفهلان و صنعتی اصفهلان حضور 

دارنلد.
دبیرخانه اجلاس رؤسلای دانشلگاه های برتلر ایلران و روسلیه، از 
سلال ۱۳۹۴ با هدف توسلعه همکاری دانشلگاهی بین کشورهای 
ایران و روسلیه، در دانشلگاه تهلران راه انلدازی شلده و تاکنون پنج 
اجاس مشلترک با حضلور مقاملات علمی دانشلگاهی دو کشلور 

برگزار شلده اسلت.

ایلن اجلاس در راسلتای گسلترش و تعمیلق همکاری هلای 
بین الملللی کشلور در حوزه هلای علملی، پژوهشلی و دانشلگاهی 

طرح ریلزی شلده اسلت.
بنابر اعلام دانشلگاه تهلران، قرار اسلت رؤسلای ۲۴ دانشلگاه برتر 
روسیه و ۱۵ دانشلگاه برتر ایران از جمله دانشلگاه های تهران، علوم 
پزشلکی تهران، شهید بهشتی، صنعتی شلریف، عامه طباطبایی، 
علم و صنعلت ایران، صنعتلی خواجه نصیرالدین طوسلی، صنعتی 
امیرکبیر، تربیت مدرس، تبریز، اصفهان، فردوسی مشهد، صنعتی 

اصفهان، شلیراز و الزهرا )س( در ششلمین اجلاس حضور یابند.

دبیرخانه اجالس رؤسای دانشگاه های برتر ایران و روسیه خبرداد:

حضور ۲ دانشگاه از اصفهان در اجالس دانشگاه های دوکشور

... ادامه از صفحه 1
 اعمال مالیـات بر کاال موجب 
تفاوت قیمـت بین فروشـنده 
و خریـدار شـده و ایـن تفاوت 
همـان نـرخ مالیـات اسـت 
کـه جـذب دولـت می شـود. 
در این حالـت درآمـدی برای 
دولـت حاصـل می شـود کـه 
هزینـه آن بین دو گـروه فوق 
توزیع می شـود. ولـی کاهش 
کارایـی به دلیـل بـار مالیاتی 
و کاهـش رفـاه جامعـه اتفاق 
مـی افتـد کـه بـا توجـه بـه 
شـیب و کشـش دو منحنـی 
عرضـه و تقاضا بیـن دو گروه 
فروشـنده )تولیدکننـده( و 
خریـداران توزیـع می شـود. 
برای بـازار اجاره کـه تقاضای 
آن از کشـش کمتری )نسبت 
به عرضـه( برخودار اسـت بار 
مالیاتـی بیشـتری بـر دوش 
مسـتاجران مـی افتـد. بـه 
عبـارت دیگـر اعمـال چنین 
مالیاتی هرچند بـه قصد بهتر 
کـرده شـرایط بـازار بـوده دو 
تأثیـر دارد اول افزایـش نـرخ 
اجـاره و دوم سـهم بیشـتر 
ایـن  از  مسـتأجر  مالیاتـی 
مالیـات بـر اجـاره در مقابـل 

موجـر اسـت.
درسی اسـت دوم سیاستگذار 
ممکـن اسـت دنبـال تعییـن 
قیمـت سـقف باشـد. مثـاًل 
گفتـه می شـود مـا افزایـش 
قیمـت 40 درصـدی اجـاره 
را قبـول نداریـم و بایـد 10 
درصـد افزایـش یابـد. یعنـی 
ایـن قیمـت بـازار باالتـر 
از قیمتـی اسـت کـه دولـت 
تعییـن می کنـد و هـر کـه در 
قیمت هـای باالتـر معاملـه 
کنـد بایـد جریمـه دهـد )یـا 
مالیات بدهـد(. در این صورت 
از قیمت سـقف دولـت به باال 
منحنی هـای عرضـه و تقاضا 
به نسـبت جریمـه و تعزیرات 
دچـار شکسـتگی بـه سـمت 
داخل شـده )شـیب و کشش 
کمتـر( و قیمتـی در بـازار 
سـیاه تشـکیل خواهـد شـد 
بـه مراتـب بیشـتر از قیمـت 
بازار در شـرایط قبل از دخالت 
سیاسـتگذار )مثـاًل 60 درصد 
افزایـش به جـای 40 درصد(. 
در بـازار اجـاره منجـر بـه بی 
خانمانی تعدادی از مستاجران 
قبلی می شـود چـرا کـه توان 
پرداخت نرخ اجاره بازار سـیاه 
را ندارند. این سیاست یک بار 
در آمریکا اجرا شده و شکست 
خورده اسـت. در اینجا معمواًل 
دولتها به جای دخالت دسـت 
بـه سیاسـت های ارشـادی 
و توصیـه ای می زننـد )در 
کوتـاه مـدت( و در بلندمـدت 
تنظیمـات عرضـه و تقاضـا 
)مثـاًل تولیـد مسـکن اجـاره 

بـه شـرط تملیـک(.
درنتیجـه دخالت سیاسـتگذار 
به دو شـکل مالیـات و قیمت 
گـذاری و یـا تعییـن سـقف 
قیمت منجـر به کاهـش رفاه 
جامعه شـده و اقتصـاد کاالی 
مـورد سیاسـت را ازکارایـی 
دورمی نمایـد. لـذا این گونـه 
سیاسـتها توصیـه نمی شـود 
و سیاسـت های دیگـری باید 

دنبـال گـردد.

مدیر گروه اقتصاد 
امور عمومی دانشگاه 
خوارزمی 

سرمقاله

ISFAHAN
N E W S

ترفندهایی برای بهتر شدن وضع مالی که بخوانید و به کار ببندید

ایجـاد جهــش 
 بـزرگ، سـاده
و در دستــرس

عضلو هیلات مدیلره نظلام صنفلی کشلاورزی اصفهلان گفلت: ملزارع شلرق اصفهان 
همچنان نیازمنلد آبیاری اسلت لذا خروجی سلد زاینلده رود بایلد حداقلل ۲ روز دیگر 

کاهلش نیابلد و آب در رودخانله زاینلده رود جاری باشلد.
حسین محمدرضایی، روز دوشلنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: بسلیاری از مزارع 
شلرق اصفهان بدلیلل نوسلان در آب تحویلی به کشلاورزان در محل سلد آبشلار و سلد 
رودشتین واقع در شلرق اصفهان در روزهای گذشلته، بصورت ناقص آبیاری شده است 

و با ادامله این روند، کشلت کنونی بلا خطر نابلودی روبه رو خواهد شلد.
وی اضافله کرد: پیش تر، بر اسلاس توافق صلورت گرفته در کمیته چهارجانبه متشلکل 
از اسلتانداری، جهلاد کشلاورزی، آب منطقله ای و صنف کشلاورزی مقرر شلده بود که 
برای نوبت سلوم آبیلاری، خروجی سلد زاینلده رود از باملداد ۲۶ فروردین بله مدت ۱۰ 

روز افزایلش یابد.
به گفتله محمدرضایلی، در آن روز قرار شلد بطور میانگیلن ۳۳ مترمکعب بلر ثانیه آب 
در محل سلد آبشلار به کشلاورزان اختصاص یابد اما در روزهای اولیه ایلن دوره آبیاری، 

میلزان آب تحویلی بطلور میانگین کمتلر از رقم توافق شلده بود.
وی خاطرنشلان کرد: همین امر سلبب نارضایتی و کشمکش بین کشلاورزان شده، زیرا 

آب بصورت ناعادالنله در اختیار آنان قرار گرفته اسلت.
عضو هیلات مدیلره نظلام صنفلی کشلاورزی اصفهلان ادامله داد: بلر همین مبنلا قرار 
بلوده، خروجی سلد زاینلده رود امروز کاهلش یابد املا از مسلووالن درخواسلت کردیم 

کله بازهلم آب در رودخانه جریان داشلته باشلد تلا بتوان مزارع در حال خشلک شلدن 
منطقله را آبیلاری کرد.

وی تصریح کلرد: در حلال حاضر برخی ملزارع گندم کله بدلیل کمبود آب رشلد ناقص 
داشلته، رها و خوراک دام هلا شلده و در عمل، محصول آنها به ثمر نرسلیده اسلت.

محمدرضایی افزود: در همیلن پیوند، امروز فرمانلدار اصفهان به همراه بخشلدار بخش 
مرکزی، مسلوووالن صنلف کشلاورزی، آب منطقه ای و جهاد کشلاورزی شهرسلتان از 

وضعیت کمبود آب و کشلت کشلاورزان منطقه »جلی« و »قهاب« بازدیلد کردند.

حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشلاورزی نواحی حقابه داران شلرق اسلتان اصفهان در 
پی افزایلش خروجی سلد زاینلده رود و تخصیص بخشلی از حقابه کشلاورزان در بهمن 

۱۴۰۰ زیر کشلت رفت.
خروجی سلد زاینده رود ۱۲ بهملن ۱۴۰۰ با هدف جاری سلازی آب در بسلتر رودخانه 
در حوزه شلهر اصفهان و سلپس شرق اسلتان به منظور کشلت غله در بخشلی از اراضی 
کشلاورزی بصلورت پلکانلی افزایلش و سلاعت ۱۰ صبلح ۲۴ بهملن کاهش یافلت، در 
نتیجه بخش قابل توجهی از بسلتر زاینده رود از جمله در شلهر اصفهان و شلرق اسلتان 
دوباره خشلک شلد. آبیاری مزارع شلرق اصفهان برای نوبت دوم از روز پنجم تا پانزدهم 
فروردیلن ۱۴۰۱ با افزایش خروجی سلد و جریلان یافتلن آب در رودخانه، انجلام و بعد 
از آن، آب در بسلتر رودخانله دوباره خشلک شلد. در نوبت سلوم، خروجی سلد با هدف 
آبیاری کشلت کشلاورزان شلرق اسلتان باملداد ۲۶ فروردین افزایلش یافلت و یک روز 
قبل از آن نیلز برای آبیلاری باغ های غرب اسلتان، خروجی سلد بیشلتر شلد و به گفته 

مسلووالن شلرکت آب منطقه ای، آب رودخانه حلدود ۱۰ روز جلاری خواهد بود.
اصفهلان وضعیلت آبلی نابسلامان و کم سلابقه ای را در نیلم قلرن اخیر سلپری می کند 
بطوریکله رودخانه زاینلده رود در ۲ دهه اخیر از سلد چم آسلمان در شهرسلتان لنجان 
واقلع در غرب اسلتان تا تاالب گاوخونی بدفعات خشلک شلده اسلت و از مهر سلال ۹۹ 
تاکنون نیلز، این موضلوع تکرار می شلود. زاینلده رود به طول افلزون بلر ۴۵۰ کیلومتر، 

بزرگ تریلن رودخانله منطقه مرکلزی ایلران به شلمار می رود.

عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان هشدار داد:

مزارع شرق همچنان چشم به راه آبیاری
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