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مدیرعامل سازمان آرامستان اصفهان:

آرامگاه خانوادگی در باغ رضوان نداریم

10 Exercises To 
Fuel Creative 

Thinking
5

مدیر بازارهای روز سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

حضور بازار گیاهان دارویی اصفهان در نمایشگاه بین المللی
6

 
در علم اقتصاد برآیند تمامی فعالیت ها، سیاست ها 
و نظارت و برنامه ریزی ها را نرخ رشد اقتصادی 
می دانند؛ با این تبصره که این نرخ رشد اقتصادی باید 
رشد متوازن و همگون به معنی پوشش دادن همه 
بخش های اقتصاد از قبیل صنعت کشاورزی و خدمات 
باشد زیرا رشد اقتصادی ناهمگون به این معنی که 
پیشرفت یک حوزه به بهای نادیده گرفتن و گاه 

نابودی حوزه دیگر باشد دارای ارزش چندانی است.
این الگو که با مسئولیت اجتماعی همراه است، نه 
تنها رشد اقتصادی را در نظر می گیرد بلکه معیارهای 

توسعه یافتگی را که مفاهیمی همچون فقرزدایی، 
توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی است، نیز مورد 

توجه قرار می دهد.
با توجه به وابستگی اقتصاد ملی به اقتصاد شهری 
رونق اقتصاد شهری منجر به رونق اقتصاد ملی و 
رشد و توسعه اقتصادی می شود؛ رونق اقتصاد شهری 
به این دلیل نقش شهرداری ها را برجسته می کند که 
شهرداری ها حکومت های محلی به حساب می آیند و 
عملکرد فعالیت آنها به توسعه یا توقف رشد اقتصادی 

و فرهنگی اجتماعی شهرها می انجامد.

تأمین نیاز شهروندان، فراهم کردن خدمات رفاهی 
و اساسًا زیرساخت هایی که توسط شهرداری ها 
پایه گذاری می شود، همه و همه نهایتًا به پویایی 
اقتصاد شهر و ارتقا سطح رفاه شهروندان منجر 
می شود به این صورت شهرداری ها با تأمین نیازهای 
روزمره مردم و زمینه سازی جهت توسعه مراکزی 
همچون فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه 
و تره بار از یک سو زندگی معیشتی شهروندان را 
بهبود بخشند و از سوی دیگر شغل های مستمر و 

پایدار ایجاد کنند.

مجید انصاری
سرمقالـــه
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رونق اقصاد شهری منجر به توسعه شهروندی است
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قیمت مواد غذایی درجهان ظرف چند ماه آینده جدی تر روند صعودی خواهد گرفت!

خواب پوتین
کابوس جهانی

 چند راه برای بهبود سالمت مالی در دوران سخت و چالشی؛

 آنچه این روزها شاید
به کمک ایرانی ها بیاید

ممنوعیت صادرات گندم به جهان!

هند
یک تصمیم ترسناک
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با فرمان رئیس جمهور در شهرهای جدید اصفهان آغاز شد:

 عملیات اجرایی احداث
2٤ هزار واحد مسکونی

چهره روز

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان مطرح کرد؛

شرایط معافیت مالیاتی شرکت های 
دانش بنیان

6

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: معافیت مالیاتی در قانون 
شرکت های دانش بنیان پیش بینی شده است. عباس مزیکی با بیان اینکه 
معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان در قانون تشکیل شرکت های 
دانش بنیان پیش بینی شده است، اظهار داشت: معافیت مالیاتی این 

شرکت ها مشروط به استقرار و نوع فعالیتی است که انجام می دهند.

منبع: ایرنا

آگهى استخدام مدیر فروش

یک شرکت تولیدى معتبر  در شهرك صنعتى رازى نیازمند به مدیر 
فروش و بازاریابى با :

سابقه کار : 5 سال مرتبط
تحصیالت : کارشناسى مرتبط

تمام وقت ، با حقوق مکفى و بیمه تامین اجتماعى و تکمیلى رایگان، 
سرویس سوارى از اصفهان

ارسال رزومه : 0913-307-8409

�ن �م �ش�� ا��خ�وق �م �ش�� ا�خا�ق
با نهایت احترام و رعایــت ادب و در کمال تواضع ، ارادت و با عرض ســپاس؛ 
بدینوسیله مراتب قدردانى و تشــکر خود را از یکایک شما سروران، دوستان، 
آشنایان، بستگان و مسئوالن ارجمندى که در مراسم تشییع، تدفین و مجالس 
ترحیم مادر عزیزمان شرکت نموده و با درج پیام تسلیت و اهداء تاج گل ضمن ابراز 
همدردى موجب تسلى خاطرمان شدید، صمیمانه تقدیر و تشکر مى نماییم. از این 
که به علت تألمات روحى توفیق تشکر حضورى میسر نشد قلبا پوزش مى طلبیم.
امیدواریم خداوند بزرگ عنایت فرماید تا بتوانیم لطف و زحمات شما عزیزان را 

جبران نماییم.
خانواده محزونیه و باطنى

آگهى مزایده اجاره شماره 3675 (نوبت دوم)
شهردارى شاهین شهر در نظر دارد بهره بردارى از 9 واحد خدماتى پارکینگ طبقاتى فردوسى را از طریق مزایده عمومى و با جزییات مندرج در اسناد مزایده با 

بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت www.setadiran.ir و با شماره مزایده 5001094734000007 به صورت الکترونیکى واگذار نماید.
تاریخ بازدید: 1401/3/23   زمان انتشار در سایت: 1401/3/1   

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/3/12     ساعت: 19:00 زمان بازگشایى: 1401/3/25 ساعت 15:00   
زمان اعالم به برنده: 1401/3/26 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:  1401/3/24 ساعت 19:00 

* ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:
1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود 
هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر 

مى باشد. 
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد.

3- عالقه مندان به شرکت درمزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه: 021-41934

* اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.
شهردار شاهین شهر - سعید ابریشمى راد

قابل توجه شــهروندان گرامى آیا مــى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناســایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شــناخته شوید؟

021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

شناسه: 1322476

چاپ اول

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق ســایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
پنجشنبه مورخ 1401/3/19 درسامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف –  ضمانت نامه) خود را به نشانى جاده اصفهان، 
نایین، روستاى جیالن آباد، مدیریت برق نواحى شرق اصفهان، دبیرخانه امور تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122950-031 اداره مالى و ادارى – آقاى جواد کرباسى و جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، 
اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 34122941-031 اداره مهندسى و طرح ها تماس حاصل فرمایید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمایید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

* مناقصه گران جهت به روز رســانى مدارك و فعالیت هاى خود در ســامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشانى
 http://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید.)

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى خود محفوظ مى دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده 

از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند درغیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضا، مخدوش یا بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
* سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

موضوع مناقصه
تاریخ 
توزیع 
دفترچه

مهلت 
تهیه 

دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى

بازگشایى 
پاکات 
مناقصه

مبلغ تضمین

40114012001094018000001

عملیات توسعه، اصالح 
و بهینه سازى شبکه و 
روشنایى معابر (شامل 

احداث شبکه فشار ضعیف، 
فشار متوسط و پست هوایى 
و روشنایى معابر، رفع حریم 

و جابجایى تاسیسات و 
پایه هاى موجود، تعویض 

تاسیسات و پایه هاى 
فرسوده) در محدوده 

روستاهاى آبخارك، علون 
آباد، موسى آباد، هریزه 
جبل، جشوقان، جندابه، 

رجان، مزرعه نو، میرجعفر و 
شهرهاى کوهپایه، سجزى 

و تودشک

1401/3/21401/3/91401/3/191401/3/211401/3/241/120/000/000

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

روابط عمومى شرکت توزیع برق اصفهان



در شـــهر

Isfahan News
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عدالـت قضایی و عدالـت اقتصادی دو 
مقوله ای اسـت که باید تقویت شـود و 
نقطـه مقابل ایـن دو جبهـه محتکران 
و معانـدان قـرار دارنـد و در مقابلـه بـا 
دشـمنان ایـن دو جبهـه، چشـم امیـد 

مردم بـه دسـتگاه عدلیه اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از 
اصفهـان، حجـت االسـام اسـداهلل 
جعفری رئیس کل دادگسـتری استان 
اصفهـان در جمـع قضـات و کارکنان 
حوزه هـای قضایـی مهردشـت، تیران 
و کـرون شـرایط فعلـی کشـور را 
نیازمنـد یک فهـم مشـترک همگانی 
دانسـت و بیـان داشـت: بـا اقدامـات 
مهم اصاحـی و اقتصادی کـه اکنون 
دولت آغـاز کرده اسـت و در راسـتای 
حـل مشـکات اقتصـادی کشـور و 
معیشـتی مـردم اسـت، بـا یـک فهم 
مشـترک و همکاری همگانـی مردم و 
مسـؤوالن می توان بـه اهـداف عالی 

آن رسـید.
وی افـزود: دسـتگاه قضایـی از ایـن 
طرح کـه در راسـتای تحقق امـر رهبر 
انقـاب و برقـراری عدالـت اجتماعی 
صـورت می پذیـرد، همـه جانبـه و 
قاطعانه حمایـت می کند و امید اسـت 
در کنـار همراهـی و موقعیت سـنجی 
مـردم فهیـم ایـن طـرح بـزرگ کـه 
در  حتـی  آن  اجـرای  ضـرورت 
دولت هـای قبل نیز احسـاس می شـد 
بـه سـرانجامی موفـق و نافع بـه حال 

مـردم منجـر شـود.
جعفری یادآور شـد: عدالـت قضایی و 
عدالـت اقتصـادی دو مقوله ای اسـت 
که بایـد تقویـت شـود و نقطـه مقابل 
ایـن دو جبهـه محتکـران و معانـدان 
قرار دارنـد و در مقابله با دشـمنان این 
دو جبهه چشـم امید مردم به دسـتگاه 
عدلیـه اسـت و بی شـک همکارانـم 
در سـطح حوزه هـای قضایـی اسـتان 
بـی ماحظـه و بـا قاطعیـت، دقـت و 
سـرعت بـا مظاهـر و مبـادی فسـاد 
مبـارزه بـی امـان خواهنـد داشـت و 
بـه معنـای واقعـی نقش آفریـن ایـن 

میـدان خواهنـد بـود.
رییس کل دادگستری استان اصفهان 
در بخش دیگـری از سـخنانش منابع 
و سـرمایه انسـانی را مهمتریـن محور 
در پیشـبرد اهـداف نظـام اعـام و 
خاطرنشـان سـاخت: نیـروی انسـانی 
نـا و شایسـته مهمتریـن  سـالم، توا
سـرمایه و محـور در پیشـبرد اهـداف 
عالـی نظـام محسـوب می شـود و بـر 
همیـن اسـاس دادگسـتری اسـتان 
بـا اولویـت تأمیـن کمبودهـا در ایـن 
حـوزه بـر اسـاس نیازسـنجی الزم 
برنامه ریـزی عملیاتـی را در دسـتور 

کار دارد.
وی تکریـم مراجعـان را مـورد تاکیـد 
قـرار داد و تصریـح کـرد: مهم تریـن 
و بهتریـن شـکل تکریم اربـاب رجوع 
رعایـت حقوق، پاسـخگویی بـه موقع 
همـراه با اخـاق در عین بـی طرفی و 

اجـرای عدالت اسـت.

عدالت قضایی و اقتصادی 
باید تقویت شود

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

ــان در ۴۸  ــه شــهر اصفه ــوه صف ــار شــده در ک ــورد گرفت ۶ کوهن
ســاعت گذشــته توســط تیم امداد و نجــات در ارتفاع و کوهســتان 

ــد. ســازمان آتش نشــانی نجــات یافتن
اخیــراً پنــج نفــر در دیواره هــای پرتگاهــی خطرنــاک کــوه صفــه 
ــم  ــک، تی ــت کم ــس از درخواس ــه پ ــد ک ــده بودن ــوس ش محب
ــتگاه  ــتقر در ایس ــتان مس ــاع و کوهس تخصصــی نجــات در ارتف

ــزام شــدند. ــه محــل اع شــماره ۱۲ ب
فرهــاد کاوه آهنگــران افــزود: پــس از عملیــات تخصصــی نجات 
ــی،  ــت اصــول ایمن ــا رعای ــزات و ب ــاب و تجهی ــا طن ــاع ب در ارتف
اشــخاص از ارتفــاع بــه محــل امــن منتقــل و مــوارد ایمنــی الزم 

بــه آن هــا توصیــه و رفــع خطــر شــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن عملیــات نجــات بیــش از ۳ ســاعت 
ــز از  ــرد هرگ ــه ک ــوردان توصی ــه کوهن ــد ب ــول انجامی ــه ط ب

ــد. ــود نکنن ــه صع ــدام ب ــن اق ــی و ناایم مســیرهای فرع
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی اصفهان همچنین خاطرنشــان 
کــرد: مــرد ۲۰ ســاله ای ســاعت ۱۹ و ۳۰ دقیقــه روز گذشــته بــه 
دلیــل عــدم توانایــی در ادامه مســیر هنــگام کوهنــوردی و ضعف 
بدنــی از ســامانه ۱۲۵ آتش نشــانی درخواســت کمــک کــرد کــه 

نیروهــای ایســتگاه شــماره ۱۲ بــه محــل اعزام شــدند.
ــرد حدفاصــل چشــمه خاجیــک و چشــمه  ــن ف ــه داد: ای وی ادام
پاچنــار کــوه صفه قــرار داشــت کــه بــا رعایــت اصــول ایمنــی به 

محــل امــن منتقــل و تحویــل عوامــل اورژانــس شــد.

کاوه آهنگــران بیــان کــرد: ایــن عملیــات تا ســاعت ۲۱ بــه طول 
ــاله در  ــردی ۴۰ س ــوت م ــقوط و ف ــن از س ــد. وی همچنی انجامی
هفتــه گذشــته در کــوه صفــه خبــر داد و اظهارداشــت: این فــرد از 
محــدوده تخــت ســیاوش ســقوط کــرد کــه نیروهــای تخصصی 
کوهســتان از ایســتگاه ۱۲ بــه محل اعــزام و جســد بی جــان وی 

را بــه پاییــن منتقــل کردنــد.
ســخنگوی ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی اصفهــان 
گفــت: میــزان حــوادث در کــوه صفــه اصفهــان نســبت بــه مدت 

مشــابه ســال گذشــته حــدود ۳۰ درصــد کاهــش یافتــه اســت.
کوه ُصفــه بــا ارتفــاع ۲ هــزار و ۲۵۷ متــر در جنوب این کانشــهر 

یکــی از تفُرجگاه هــای اصلــی مــردم اصفهان اســت.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

نجات ۶ کوهنورد گرفتار شده در کوه صفه

از زمان اجـرای طرح مردمی سـازی هدفمندی یارانه هـا و توزیع عادالنه 
تاکنـون ۵۷۴ پرونده تخلـف در حـوزه کاال و خدمات، ۳۱۹ فقـره پرونده 
در حوزه قاچـاق کاال و ۳۰ پرونده در حـوزه بهداشـت، دارو و درمان که در 
مجموع ۹۲۳ پرونده را تشـکیل می دهند در اسـتان شـکل گرفته است.

به گزارش ایرنا، علـی اکبر مختاری در جمـع خبرنگاران، اظهار داشـت: 
پس از بررسـی پرونده های یاد شـده در مجموع ۸۵ میلیارد تومان جریمه 

برای متخلفان تعیین شـده است.
وی افـزود: عـاوه برایـن ۷۵ زندانـی »محکـوم بـدل از جـزای نقـدی 
تعزیرات« در سـه حوزه قاچاق کاال و ارز، بهداشـت دارو و درمان و کاال و 

خدمـات در زنـدان اصفهان حبس هسـتند.
مختاری گفت: سـال گذشـته چهـار هـزار پرونـده در حوزه قاچـاق کاال 
در اسـتان اصفهان تشـکیل و در این زمینه ۲ هـزار و ۶۸۹ میلیـارد ریال 
جریمـه نقـدی صـادر شـد؛ همچنیـن ۳ هـزار و ۳۵۴ پرونـده در حـوزه 
بهداشـت و درمان وارد تعزیرات و رسیدگی شـد که جریمه آن به صورت 

اخطار، توبیـخ و غیـر نقدی بوده اسـت.
مختـاری اضافه کـرد: سـال گذشـته نیـز حـدود ۲ هـزار و ۷۲۹ میلیارد 
ریال جریمه در حـوزه کاال و خدمات بـرای متخلفان در اسـتان اصفهان 

تعیین شـد.
• نانوایـان دولتی بابت تعطیلـی بی مورد جریمه سـنگین 

می شـوند
 سرپرسـت اداره کل تعزیرات حکومتی اسـتان اصفهان به تغییر نرخ آرد 

دولتی و آزاد و فاصلـه زیاد بین قیمت صنف و صنعت ایجاد شـده اشـاره 
کرد و گفت: برخـی نانوایان دولتی متخلـف و کم فروش کـه مبادرت به 
تعطیلی صنف می کنند از طریق بازرسـان شناسـایی و جریمه می شوند.

مختاری تاکیـد کرد: بـا توجه بـه اختـاف نـرخ آرد دولتـی و آزاد، حوزه 
صنـف نانوایی هـا توجه ویـژه جهـت تعطیلـی نانوایی های خود داشـته 

. شند با
وی همچنیـن بـه اصـاح قانـون قاچـاق کاال و ارز و برداشـته شـدن 
برخی خـاء های قانونـی اشـاره کرد و گفـت: مـا در حـوزه پرونده های 
بزرگ قاچـاق از ۱۰ اردیبهشـت اختیـار پیـدا کرده ایم و بـرای متخلفان 
پرونده هـای قاچـاق کاال و ارز »قـرار امـکان بازداشـت موقـت« صـادر 

می شـود.
سرپرسـت اداره کل تعزیـرات حکومتـی اسـتان اصفهان تصریـح کرد: 
در گذشـته برای ورود و بررسـی دپـوی قاچـاق کاال الزاماً بایـد از معاون 
دادسـتان مجوز می گرفتیم، ولـی اکنون مدیـران کل تعزیرات حکومتی 

اجـاره ورود به محـل اختفـای قاچـاق کاال را دارند.
• خودروهای شوتی جریمه می شوند

 سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: خودروهای 
شـوتی )خودرو تغییر ارتفاع داده شـده برای حمل قاچـاق( در صورتی که 
مشاهده شـوند مشـمول هشـت تا ۱۸ میلیون تومان جزای نقدی جهت 

پیشـگیری از قاچاق کاال می شوند.
مختاری اضافـه کـرد: ایـن دسـته از خودروها در صـورت ادامـه تخلف 

توقیف می شـوند و حتی برخی کامیون هایی که جاسـاز سـوخت یا کاال 
تعبیه شـده در خـودروی خـود دارنـد، جریمه نقدی می شـوند.

• مردم مبادرت به نگهداری ارز نکنند
مختاری تاکیـد کرد کـه قانون در کشـف ارز نیـز دچار خـاء قانونی بود 
که اکنـون در ابتـدای اصاح قانـون حمل بیـش از ۱۰ هزار یـورو حمل 
جرم اسـت و افـراد بایـد فاکتور حمـل از مرجع رسـمی داشـته باشـند و 
یـا کل ارز ناشـی از صـادرات را در داخـل کشـور هزینه کنند کـه جریمه 

. ند نشو
وی اظهارداشـت: جریمه هـا در بخش تخلفـات دارو، بهداشـت و درمان 
پنج برابـر گذشـته و مجازات ها نیز زیاد شـده اسـت و قضـات نیز مکلف 

به اجـرای احکام طبـق قانون جدید هسـتند.
سرپرست تعزیرات حکومتی اسـتان اصفهان همچنین به اصاح قانون 
در بخـش کاال و خدمات اشـاره کـرد و افزود: در گذشـته گران فروشـی، 
کم فروشـی، تقلب و احتکار و عدم اجـرای ضوابط قیمت گذاری توسـط 
متولیـان امر جهت رسـیدگی باید تشـکیل جلسـه می شـد و رسـیدگی 
به اتهامـات صنفـی فراینـد طوالنی داشـت امـا اکنـون آن هیئت های 
رسـیدگی از بین رفته و قضات تعزیرات به پرونده ها رسـیدگی می کنند.

وی در پایـان مهمترین چالـش تعزیات حکومتی اسـتان اصفهـان را در 
حوزه زیرسـاختی دانسـت و گفت: این اسـتان از لحاظ زیرسـاختی حتی 
در مقایسـه با اسـتان های کوچک بـا کمبود روبروسـت و در صـدور قرار 

تأمین متهمـان کاال و خدمات مشـکل و خاء قانونـی دارد.

سرپرست تعزیرات حکومتی استان اصفهان:

۹۲۳ پرونده تخلف در زمینه اجرای طرح یارانه ها در تعزیرات اصفهان تشکیل شد

ــدی  ــه اینکــه رنگ بن ــا اشــاره ب ــا ایســنا، ب ــو ب ــدک در گفت وگ ــان عق پژم
کرونــا ایــن هفته نســبت بــه هفتــه قبل تغییــر جــدی نداشــته اســت، گفت: 
ایــن هفتــه وضعیــت شهرســتان تیــران و کــرون از زرد بــه آبــی و وضعیــت 

شهرســتان خمینی شــهر از آبــی بــه زرد تبدیــل شــد.
وی افــزود: در حــال حاضــر ۱۰ شهرســتان آبــی و ۱۲ شهرســتان زرد داریــم 
ــتان  ــا در اس ــدی کرون ــدول رنگ بن ــی در ج ــز و نارنج ــتان قرم و شهرس

ــم. ــان نداری اصفه
ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان بــه بســتری ۱۳۸ بیمــار کووید 
در بیمارســتان های اســتان اشــاره کــرد و گفــت: دیگــر بیمارســتان ریفــرال 
کرونــا نداریــم و هــر بیمــاری بــا عائــم کرونــا بــه هــر بیمارســتانی مراجعه 

ــان می شــود. ــرش و درم ــد پذی کن
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۱۹ بیمــار بســتری در بخش آی ســی یو 
داریم، گفــت: افــرادی کــه بیماری هــای زمینــه ای، ضعــف سیســتم ایمنی، 
بیماری هــای قلبــی عروقــی، چاقــی دیابــت و اضافــه وزن دارنــد و داروهای 
خــاص مصــرف می کننــد پــس از ابتــا بــه کرونــا ممکــن اســت نیــاز بــه 

خدمــات درمانــی داشــته باشــند و حتــی در آی ســی یو بســتری شــوند.
ــتم  ــا سیس ــث ارتق ــا باع ــن کرون ــق واکس ــه تزری ــان اینک ــا بی ــدک ب عق
ــا و بســتری در بیمارســتان  ایمنــی بــدن شــده و از ابتــای شــدید بــه کرون
ــزود: در حــال حاضــر تمــام مراکــز واکسیناســیون  ــد، اف پیشــگیری می کن
ــام  ــت انج ــب بهداش ــز منتخ ــیون در مراک ــده و واکسیناس ــع آوری ش جم
ــنی  ــروه س ــیون در گ ــت اول واکسیناس ــش نوب ــن پوش ــود. همچنی می ش
بــاالی ۱۲ ســال، ۸۶ درصــد، نوبــت دوم ۷۷ درصــد و نوبــت ســوم نزدیــک 

ــت. ــد اس ــه ۳۹ درص ب
وی با بیــان اینکــه مراجعــه بــه مراکــز واکسیناســیون در کل کشــور بســیار 
کــم شــده، تصریــح کــرد: روزانــه حــدود ۲ هــزار واکســن در کشــور تزریــق 
می شــود کــه ۷ تــا ۸ درصــد آن مربــوط بــه اســتان اصفهــان اســت، یعنــی 
ــه  ــا مراجع ــن کرون ــق واکس ــرای تزری ــر ب ــا ۱۵۰ نف ــدود ۱۰۰ ت ــه ح روزان
ــال  ــا ۱۱ س ــودکان ۵ ت ــی ک ــد کم ــوم و درص ــتر دوز س ــه بیش ــد ک می کنن
هســتند. تزریــق دوز چهــارم هــم فعــًا بــرای گروه ســنی بــاالی ۷۵ ســال، 
کادر پزشــکی و بیماری هــای زمینــه ای توصیــه شــده ولــی اســتقبال جدی 

نشــده اســت.
ــدر  ــان اینکــه هرچق ــا بی ــوم پزشــکی اصفهــان ب ســخنگوی دانشــگاه عل
ــر بیشــتر اســت،  ــد خطــر بیمــاری و مرگ ومی ــه احســاس کنن ــراد جامع اف
واکسیناســیون را جدی تــر می گیرنــد، گفــت: در حــال حاضــر عــادی 
انگاری شــده، البتــه شــیوع بیمــاری کاهش پیــدا کرده و کســانی کــه مبتا 

ــاری ســرپایی اســت. ــک بیم ــد ی ــب در ح می شــوند اغل
ــح کــرد:  ــی نیســت، تصری ــی رفتن ــا به راحت ــر اینکــه کرون ــد ب ــا تأکی وی ب
احتمــال زیــاد در مردادمــاه پیــک هفتــم کرونــا را خواهیم داشــت. بر اســاس 
ــا  ــی از آن ه ــم یک ــا ه ــه کرون ــده ک ــای پیش رون ــی اپیدمی ه ــیر طبیع س
اســت و کل دنیــا را گرفــت و تبدیــل بــه پاندمــی شــد، اپیدمی ها معمــواًل در 
ــی  ــویه خطرناک ــر س ــه اگ ــد، درحالی ک ــه برمی گردن ــا ۵ ماه ــک دوره ۴ ت ی
غالــب شــود می توانــد باعــث افزایــش تعــداد بیمــاران و مرگ ومیــر شــود.

عقــدک در خاتمــه بــر تکمیــل واکسیناســیون کرونــا تأکیــد و خاطرنشــان 
کــرد: خطــر بیمــاری همچنــان وجــود دارد و بایــد در کنــار واکسیناســیون، 
ــه  ــات، تهوی ــی، دوری از تجمع ــه اجتماع ــتی، فاصل ــای بهداش پروتکل ه

ــت. ــدی گرف ــک را ج ــتفاده از ماس ــته و اس ــای سربس محیط ه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان 
اینکه کرونا به راحتی رفتنی نیست و به احتمال زیاد 
در مردادماه پیک هفتم کرونا را خواهیم داشت، گفت: 
براساس ســیر طبیعی اپیدمی های پیش رونده، 
بیماری معموالً در یک دوره ۴ تا ۵ ماهه اوج می گیرد 
و اگر سویه خطرناک غالب شود، احتمال بیماری و 

مرگ ومیر تشدید می شود.

احتمال شیوع پیک هفتم 
کرونا در مردادماه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

خبر روز

فیلترینـگ بایـد در ذهـن افـراد 
نهادینـه شـود و آنهـا خـود بـه ایـن 
نتیجه برسـند که از کدام وب سـایت 
اسـتفاده و از کدام وب سایت استفاده 
نکنند، چه اطاعاتی را منتشـر کرده 
و از دادن کـدام اطاعـات خودداری 

کننـد.
بهرنـگ برکتیـن در گفت وگـو بـا 
ایسـنا بـا اعتقـاد بـر اینکـه وضعیت 
اینترنـت در کشـور از بُعـد میـزان 
دسترسـی کاربـران از یک سـو و 
سـطح بندی اسـتفاده کنندگان ایـن 
بسـتر از سـوی دیگـر مـورد توجـه 
اسـت، اظهار کرد: در بررسـی آماری 
یـک جامعـه اگـر درصـد افـرادی 
کـه امـکان دسترسـی بـه اینترنـت 
را ندارنـد زیـر ۱۰ درصـد باشـد و از 
۹۰ درصـد باقـی مانـده بـاالی ۷۰ 
تـا ۷۵ درصد دسترسـی مناسـبی به 
اینترنـت داشـته باشـند، می تـوان 
وضعیـت دسترسـی بـه اینترنـت در 
آن کشـور را مطلـوب ارزیابـی کرد.

وی بـا بیـان اینکـه مشـکل امـروز 
جامعـه مـا بیشـتر عـدم اسـتفاده 
مناسـب و کارا از بسـتر اینترنـت 
اسـت، افـزود: نهـاد ویـژه ای پیگیـر 
این مسـئله نیسـت که چـه درصدی 
از مـردم و بـرای چه منظـوری وقت 
خـود را صـرف اسـتفاده از اینترنـت 
می کننـد و بـر اسـاس شـواهد، اکثر 
جوانـان و افـراد در رنـج سـنی ۱۰ تا 
۳۰ سـال از فضـای مجـازی بـرای 
رد و بـدل کـردن پیام های دوسـتانه 
اسـتفاده می کننـد. به عبـارت دیگر، 
ایـن فضـا بیشـتر به عنـوان یـک 
محفل بـرای گپ زنی مورد اسـتفاده 
قـرار گرفته و عمـده کاربـران خیلی 
آمـوزش ندیده انـد کـه از فضـای 
مجـازی می تـوان بـرای تقویـت 
فرهنـگ، اقتصـاد، بازاریابـی و غیره 

نیـز می تـوان اسـتفاده کـرد.
رئیس دانشـکده مهندسـی کامپیوتر 
واحـد  اسـامی  آزاد  دانشـگاه 
نجف آبـاد، ادامـه داد: علـم دیجیتال 
مارکتینـگ در شـبکه های اجتماعی 

و بسـتر اینترنت اگـر چه هنـوز یک 
علـم جـوان اسـت، امـا همچنـان 
بسـیاری از کاربـران ایرانـی از ایـن 
بسـتر برای ایجاد ارتباطات دوستانه 
و حتـی شـایعه پراکنی یـا پخـش 
کـردن ویدئوهـا و کلیپ هـای کـم 
یا بـدون محتـوا اسـتفاده می کنند و 
حل ایـن چالش بـه فرهنگ سـازی 

عمیـق نیـاز دارد.
برکتین در پاسـخ بـه این سـؤال که 
محدودسـازی فضای مجازی بدون 
توجـه بـه فرهنگ سـازی تا چـه حد 
مؤثر اسـت؟ تأکید کـرد: خیلی مؤثر 
نیسـت، چـون تـا زمانـی کـه عامل 
محدودسـازی در خـود فرد نیسـت، 
او به دنبـال راهکاری بـرای دور زدن 
عامـل بازدارنـده خواهـد گشـت، اما 
اگـر فرهنگ سـازی اتفـاق بیفتـد، 
حتـی اگـر پیام رسـانی بـاز بـوده و 
فیلتر هم نباشـد، فـرد به خـود اجازه 
اسـتفاده نامناسـب از آن را نخواهـد 

داد.
رئیس دانشـکده مهندسـی کامپیوتر 
واحـد  اسـامی  آزاد  دانشـگاه 
نجف آبـاد ادامـه داد: در کشـورهای 
دیگـر فرهنگ سـازی از مهد کودک 
اتفاق می افتـد، در این کشـورها فرد 
از کودکـی یـاد می گیـرد کـه اجـازه 
دسترسـی به چه چیزهایـی را دارد یا 
نـدارد. در کشـورهای اروپایـی افراد 
زیـر ۱۸ سـال از سـیم کارت های 
ویـژه اسـتفاده می کننـد. در ایـران 
نیـز بایـد مشـکات و چالش هـای 
فضای مجازی ابتدا اسـتخراج شـده 
و به صـورت هدفمنـد بـرای ایـن 
مشـکات و چالش هـا برنامه ریـزی 
شـود تـا بعـد از آن فرهنگ سـازی 
اتفـاق بیفتـد، آن وقـت اسـت کـه 
می شـود تکنولوژی هـا را بـه کشـور 
وارد کـرده و مطابـق بـا فرهنـگ و 
نیـاز جامعـه از ظرفیـت شـبکه های 
مجازی و اینترنت برای رشـد جامعه 
و پیشـرفت کشـور به صورت کنترل 

شـده از آن اسـتفاده کـرد.
وی بـا اعتقـاد بـر اینکـه تأثیـر 

مخابـرات  سـطح  در  فیلترینـگ 
چنـدان چشـمگیر نیسـت، تصریـح 
کـرد: فیلترینـگ بایـد در فرهنـگ 
و رفتـار افـراد نهادینـه شـود و آنهـا 
خـود بـه ایـن نتیجـه برسـند کـه 
کجـا برونـد و کجـا نرونـد و چـه 
اطاعاتـی را داده و از دادن کـدام 
اطاعـات خـودداری کننـد؛ چـون 
هـدف شـبکه های مجـازی خارجی 
از ایجـاد امـکان و بسترسـازی برای 
کاربران خود، شـناخت دقیق و آنالیز 
آنها اسـت تـا بعـداً از ایـن اطاعات 
اسـتفاده کـرده و هدفمند بـرای آنها 
برنامه ریـزی کننـد. بنابرایـن، اگـر 
ذهن اسـتفاده کنندگان از بسـترهای 
مجـازی و بـه خصـوص والدیـن را 
تربیـت نکنیـم و فقـط دسـت بـه 
فیلترینـگ بزنیـم، شـاید تـا حـدی 
بازدارنـده باشـد، امـا ثمربخـش 

. نیسـت
رئیس دانشـکده مهندسـی کامپیوتر 
دانشـگاه نجف آبـاد دربـاره اعتمـاد 
عمومـی نسـبت بـه پلتفرم هـای 
داخلی، گفت: کسـانی که سـکان دار 
و طایه دار بحث پلتفرم هـا در ایران 

هسـتند بایـد ارتبـاط خـود بـا مردم 
را بهبـود بخشـیده و سـطح کیفـی 
محصـوالت خـود را نیـز هـم رده 
پلتفرم های خارجی ارتقـا دهند. تنها 
از این طریق اسـت که اعتمادسـازی 
عمومـی اتفـاق می افتـد، در غیر این 
صـورت ممکـن اسـت بـرای مردم 
یک حس بی اعتمـادی ایجاد شـود.

برکتیـن در پاسـخ بـه ایـن سـؤال 
کـه بهتـر نیسـت امـکان اسـتفاده 
آزادانـه پلتفرم هـای داخلـی در کنار 
خارجـی فراهم باشـد؟ گفـت: در هر 
دو صـورت چـه پلتفرم هـای خارجی 
را غیرمجـاز بدانیـم و فقـط امـکان 
اسـتفاده از پلتفرم هـای داخلـی مهیا 
باشـد و یـا هـر دو پلتفـرم داخلـی و 
خارجـی به صـورت آزادانـه در اختیار 
عموم باشـد، بـاز هـم مقاومت هایی 
برای اسـتفاده از نمونه های غیرقابل 
اعتماد مردم وجود خواهد داشـت؛ در 
حقیقت بحـث ایجاد اعتماد بین سـه 
رأس مـردم، سـازندگان پلتفرم هـا و 
دولت اسـت، ایـن سـه رأس بایـد با 
شـفافیت در کنـار هـم قـرار گیرنـد 
تـا اعتمادسـازی و بـه دنبـال آن 

فرهنگ سـازی رخ دهـد.
وی ادامـه داد: اگـر یـاد بگیریـم در 
حوزه پلتفرم هـا از نظرات متخصص 
اسـتفاده کنیـم و اعتمـاد سـازی و 
فرهنگ سـازی مناسـب هـم بـرای 
آن متخصـص اتفـاق افتـاده باشـد، 
دیگر مشـکلی وجود نخواهد داشت، 
چون مثًا خانـواده، اطرافیان و مردم 
به مـِن متخصص اعتمـاد می کنند و 
اگر من هـم بتوانم بـه دو رأس دیگر 
یعنـی دولـت و سـازندگان پلتفرم ها 
اعتمـاد کنـم یـک دومینـو شـکل 
می گیـرد و مسـئله خـود بـه خـود 
نهادینـه شـده و مشـکات حـل 

خواهـد شـد.
رئیس دانشـکده مهندسـی کامپیوتر 
دانشـگاه نجف آبـاد، افـزود: اگـر در 
حـوزه اینترنـت، فضـای مجـازی و 
پلتفرم هـای داخلـی مرجـع سـؤال 
شـفاف، قوانیـن بـرای مردم شـفاف 
باشـد و نحـوه برخـورد بـا قوانیـن 
هـم شـفاف و نـه سـلیقه ای باشـد، 
چالش هـا بـه مـرور برطـرف خواهد 
شـد و این مهم بـه زمـان و کارهای 

فـراوان نیـاز دارد.

فرهنگ سازی؛ حلقه مفقوده فضای مجازی
رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد:
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بخش زیادی از فضای سـبز سـطح شـهر اصفهـان در حـدود ۶۵ درصد تحت 
آبیـاری مدیریت شـده قـرار دارد امـا در برخی مـوارد نیـاز آبی درخـت، روش 

غرقابـی را می طلبـد.
 مجیـد عرفان منـش می گویـد: در بعضـی از خیابان هـای اصلی ماننـد عباس 
آباد، کمـال اسـماعیل، مطهـری، درخت های چنار قدیمی از سـالیان گذشـته 
کاشـته شـده که نیاز آبی باالیـی دارند و ریشـه گیاه بـه روش غرقابـی عادت 
کـرده بنابرایـن ما ناچـار هسـتیم که بـه همیـن روش آبیـاری ایـن مناطق را 

ادامـه بدهیم.

وی افـزود: بخش قابل توجهـی از فضاهای سـبز، با روش تحت فشـار آبیاری 
می شـوند متاسـفانه آسـیب پذیری و تخریب گرایی اجتماعی )وندالیسـم( این 
روش از آبیـاری بـاال اسـت زیـرا لوله هایـی کـه اسـتفاده می شـود در بعضی 
مواقع حتی بعـد از ترمیم، مجـدداً به سـرقت مـی رود و در نتیجه بریده شـدن 

یک قسـمت از لوله، کل سیسـتم آبیـاری مختل می شـود.
مدیرعامل سـازمان پارک ها و فضای سـبز شـهرداری اصفهان معتقد اسـت: 
در برخی مـوارد بـه دلیـل فرسـودگی شـبکه توزیـع آب و یـا نیروی انسـانی 
یـا سـهل انـگاری و غفلـت و مشـکات عمرانـی جـداول و رفیوژهـا موجب 

آب گرفتگـی معابـر می گردد کـه اقدامـات فنی و حقوقـی الزم به طـور مرتب 
اعمـال می گـردد.

وی متفـاوت بـودن نیـاز آبـی گیاهـان را عامل آبیـاری دسـتی عنـوان کرد و 
گفـت: در اکثر پارک ها بـه جهت تنـوع گونه گیاهـی، قسـمت هایی غرقابی و 
قسـمت هایی تحت فشـار آبیاری می شـود؛ برای مثـال در یـک قطعه فضای 
سـبز، درخـت، درختچـه، پرچیـن، گل فصلـی و دائم کاشـته شـده کـه رژیم 
آبـی متفاوتی دارنـد بنابرایـن در این گونه شـرایط به اجبـار آبیـاری به صورت 

دسـتی و انتخابـی صـورت می گیرد.

شیوه آبیاری ها 
مدیریت شده است

مدیرعامل سازمان پارک ها 
وفضای سبز شهرداری اصفهان:

خبر اول
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شهرستان

Isfahan News

 مریـم یـادگاری   عملیـات اجرایـی 
احـداث حـدود ۲۴ هـزار واحد مسـکونی 
در شـهرهای جدیـد اسـتان اصفهـان با 

دسـتور رئیـس جمهـور آغاز شـد.
عملیـات اجرایـی احـداث یکصـد هـزار 
واحـد مسـکونی در قالـب نهضـت ملـی 
تولیـد مسـکن با دسـتور رئیـس جمهور 
و به صـورت ویدئـو کنفرانـس در کشـور 
آغاز شـد که سـهم اسـتان اصفهـان ۲۴ 

هـزار واحـد بود.
احمـدی افـزود: این واحدهای مسـکونی 
شـهرهای  در  اصفهـان  اسـتان  در 
جدیـد  شـهر  و  فوالدشـهر  بهارسـتان، 

می شـوند. احـداث  مجلسـی 
اجرایـی  عملیـات  داشـت:  اظهـار  وی 
احـداث ۶ هـزار و ۶۵۶ واحـد در شـهر 
در  واحـد  و ۷۵۰  هـزار  بهارسـتان، ۱۴ 
فوالدشـهر و ۲ هـزار و ۸۷۲ واحـد در 

شـهر جدیـد مجلسـی آغـاز شـد.
مدیرعامـل شـرکت عمـران بهارسـتان با 
اشـاره بـه شـعار سـال تولیـد؛ دانش بنیان 
و اشـتغال آفرین افـزود: از ۶ هـزار و ۶۵۶ 
واحد شـهر جدیـد بهارسـتان ۳۵۰۰ واحد 
اخیـراً آغاز شـده بـود و ۳۰۰۰ هـزار واحد 
در ایـن روز آغـاز شـد. از این تعـداد، ۸۷۱ 
واحـد به صـورت پیش سـاخته و صنعتـی 
توسـط قرارگاه حضرت امام حسن مجتبی 
ع احـداث می شـود کـه در بهارسـتان بـه 
صورت نمادین با دسـتور ریاسـت محترم 

جمهوری اسـامی آغاز شـد.
همزمـان بـا اسـتقبال بسـیار چشـمگیر 
ثبت نـام کننـدگان از واحدهـای نهضـت 
ملـی مسـکن شـهر جدیـد بهارسـتان، 
تکمیـل پرونـده متقاضیان باقیمانـده در 

ایـن طـرح نیـز در حـال انجـام اسـت.
احمـدی بـا بیـان اینکـه مراسـم آغـاز 
عملیـات اجرایـی ایـن واحـد بـه صورت 
جلسـه  سـومین  در  و  ویدیوکنفرانـس 
شـورای عالـی مسـکن با حضـور رییس 
جمهـور برگـزار شـد، خاطرنشـان کـرد: 
مراسـم نمادیـن آغاز این طرح در اسـتان 
اصفهان در شـهر بهارسـتان برگزار شـد.

سـهمیه شـهرهای جدید از طرح نهضت 
ملـی مسـکن ۶۰۰ هـزار واحد اسـت که 
با دسـتور رئیس جمهور سـاخت صدهزار 

واحـد آن آغاز خواهد شـد.
»نهضـت ملـی مسـکن« طـرح دولـت 
سـیزدهم بـرای خانـه دار کـردن مـردم 
اسـت کـه در آن سـهم اسـتان اصفهان 
سـاخت ۲۰۰ هـزار واحد طی چهار سـال 

اعام شـده اسـت.
مهم تریـن هـدف این طـرح برنامه ریزی 
بـرای تولیـد یـک میلیـون مسـکن در 
سـال اسـت و در اُفق چهار سـاله، دولت 
ُمصمـم بـه ایجـاد چهـار میلیـون واحـد 

مسـکونی در کشـور است.
اصفهـان حدود پنج میلیـون و ۳۰۰ هزار 
نفـر جمعیـت در ۲۸ شهرسـتان دارد و 
سـومین استان ُپرجمعیت کشـور به شمار 

می آیـد.

 با فرمان رئیس جمهور
در شهرهای جدید اصفهان آغاز شد:

عملیات اجرایی احداث
۲۴ هزار واحد مسکونی

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

 عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی گفت: هدفمندی جدید یارانه ها باید به 
شکلی باشد که وضعیت اقتصادی به سمت بهبود حرکت کند، نه اینکه اکسیژن 

هم در میانه کار قطع شود و تازه آسیب بیشتری هم به بیمار وارد شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی اجرای سیاست جدید هدفمندی یارانه ها را یک الزام 
اجتناب ناپذیر برای اقتصاد ایران تلقی و تأکید کرد: چاره دیگری وجود نداشت. 
ولی روی نحوه عمل باید دقت فراوانی شود، شرایط برای انجام این جراحی 
اقتصادی به نحوی بود که دیگر هیچ روش دیگری اعم از دارو یا درمان جایگزین 
نمی توانست راهگشا باشد. وی در عین حال اضافه کرد: نحوه اجرای این سیاست 

بازتاب ها و نحوه  به  امر و وزارت خانه های مختلف  بسیار مهم است، متولیان 
عملکرد خود توجه ویژه داشته باشند. این عمل باید به شکلی باشد که وضعیت 
اقتصادی به سمت بهبود حرکت کند، نه اینکه اکسیژن هم در میانه کار قطع شود 

و تازه آسیب بیشتری هم به بیمار وارد شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی با انتقاد جدی از سیاست 
یارانه ها، تصریح کرد: وزارت  اجتماعی در هدفمندی جدید  رفاه  وزارت کار و 
کار و رفاه اجتماعی باید با دید بازتری با این سیاست برخورد کند و از برخی 
تنگ نظری هایی که در این وزارتخانه اتفاق می افتد، اجتناب شود. ما به هر حال 

نماینده مردم در مجلس شورای اسامی و نگران هستیم و توصیه می کنیم که 
این وزارتخانه در عملکرد خود دقت بیشتری کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسامی توضیح داد: آقای رئیس 
جمهور اعام می کنند باید پرداخت یارانه به همه کسانی که پیش از این یارانه 
دریافت می کرده اند ادامه یابد، آن وقت وزارت کار و رفاه اجتماعی می گوید یارانه 
را به حساب ها واریز می کنم اما آن را مسدود نگه می داریم. این روزها تعداد 
تماس های مردمی به خاطر شکایت هایی از این دست به من هم زیاد شده و 

اگر جایی احساس کنیم که بی توجهی صورت گرفته، حتماً ورود پیدا می کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی:

هدفمندی جدید 
یارانه ها به بهبود 
شرایط اقتصادی 

منتج شود

از  بیـش  از کشـف  انتظامـی خمینی شـهر  فرمانـده 
چهـار ُتـن روغـن خوراکـی بـه ارزش سـه میلیـارد 
ریـال در عملیـات مامـوران ایـن فرماندهـی از یـک 

انبـار در ایـن خطـه خبـر داد.
سـرهنگ غامرضا براتـی افزود: مامـوران کانتری 
از  پـس  شهرسـتان  ایـن  انتظامـی  فرماندهـی   ۱۱

کسـب اطاعـات الزم بـا هماهنگـی مرجـع قضایی 
از انبـار مذکـور بازدیـد و چهـار ُتـن و ۶۰۸ کیلوگرم 
روغـن خوراکـی احتـکار شـده بـه ارزش بالغ بر سـه 

میلیـارد ریـال را کشـف کردند.
وی اظهار داشـت: انبـار مذکور ُپلمـب و فرد ُمتخلف 

بـه مرجع قضایی معرفی شـد.

فرمانـده انتظامـی فاورجـان از کشـف بیش از سـه ُتن 
مـرغ و گوشـت بـه ارزش چهـار میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون 
ریال که در سـردخانه یک فروشـگاه مـواد غذایی در این 

شهرسـتان احتکار شـده بود، خبـر داد.
سـرهنگ ایـرج کاکاونـد افـزود: در راسـتای برخـورد بـا 
احتـکار کاالهـای اساسـی، مأمـوران پلیـس فرماندهـی 
انتظامـی ایـن شهرسـتان از احتـکار مقدار قابـل توجهی 
گوشـت و مرغ در سـردخانه یک فروشـگاه موادغذایی در 
یکـی از محـات شهرسـتان مطلع شـدند و پیگیری این 

موضـوع را در دسـتور کار خـود قـرار دادند.
وی ادامـه داد: مأمـوران پـس از هماهنگـی بـا مرجـع 

قضایـی از فروشـگاه مذکـور بازدید کردند کـه در نتیجه 
مشـخص شـد ُمتصدی ایـن واحـد صنفی بـا تعبیه یک 
سـردخانه درون مغـازه خـود اقدام به احتکار مـواد غذایی 
کـرده اسـت. فرمانده انتظامـی فاورجان از کشـف یک 
ُتـن و ۲۹ کیلوگـرم مـرغ، ۲ ُتن و ۵۶۰ کیلوگرم گوشـت 
ُمنجمـد، ۴۶۰ کیلوگـرم ُدنبـه و ۲۳۰ کیلوگـرم ماهـی 
ُمنجمد احتکار شـده از سـردخانه این فروشـگاه خبر داد.

ارزیابـی  برابـر  را  شـده  کشـف  کاالهـای  ارزش  وی 
کارشناسـان چهـار میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون ریـال عنوان 
کـرد و گفـت: فروشـگاه مذکـور ُپلمـب و ُمتصـدی آن 

دسـتگیر و بـه مرجـع قضائـی تحویـل شـد.

کار اصلـی و اساسـی دولت، هدایـت و جهت دهی 
درآمدهـای حاصـل از طرح مردمی سـازی یارانه ها 
بـه سـمت و سـوی تولیـد و رونق تولید اسـت که 
عاج اصلـی »تورم« و »بیکاری« بشـمار می آید.

بـه گـزارش ایرنـا، حجـت االسـام و المسـلمین 
سـعید جاویـدی در خطبه هـای نمـاز جمعـه ایـن 
هفته خور و بیابانک افزود: الزم اسـت در ادامه راه 
دولـت با اجـرای برنامه های دقیق و اطاع رسـانی 
و گـزارش بـه مـردم از تأثیـر مثبـت این طـرح بر 
رونـق تولیـد، اعتماد بیشـتر مـردم را جلـب کرده 
و بـرای اجـرای برنامه هـای مهم دیگـر اقتصادی 

نظـر مثبت عامـه مردم را بیشـتر جلـب کند.
سـیزدهم  دولـت  اقدامـات  بـه  اشـاره  بـا  وی 
خاطرنشـان کـرد: دولـت سـیزدهم بـا بهره گیری 
از تجـارب گذشـته و نظر کارشناسـان و همچنین 

طبق مصوبه مجلس شـورای اسـامی و همراهی 
مجلس، سـعی کرده است هدفمندسـازی یارانه ها 
را بـدون تبعـات اجـرای ایـن طـرح در دولت های 

گذشـته انجـام دهد.
افـزود: دولـت قبـل  حجـت االسـام جاویـدی 
از اجـرای طـرح عـاوه بـر گفـت و گـو بـا مردم 
جزییـات طـرح را بیان کرد تا به مردم شـوک وارد 
نشـود و پرسـش های افکار عمومی را پاسـخ دهد.

وی گفـت: دولت در مرحله بعـدی، یارانه نقدی دو 
مـاه را بـه حسـاب مردم واریـز کرد و یارانـه این ۲ 
مـاه به دلیل آماده نشـدن زیرسـاخت های سـامانه 
کاال بـرگ الکترونیـک اسـت و بـه محـض آماده 

شـدن، پرداخـت نقدی متوقف می شـود.
همچنیـن امـام جمعه شهرسـتان خـور و بیابانک 
خاطرنشـان کـرد: حماسـه فتـح خرمشـهر آنقـدر 

عظیم اسـت که تا همیشـه در حافظـه تاریخ ملت 
ایـران می مانـد و درس آمـوزی می کنـد.

وی افـزود: ایـن فتح عظیم بـا آزادسـازی بیش از 
پنج هـزار کیلومتـر از خـاک وطن، نـکات نمادینی 
دارد کـه فـرا زمـان و فرامکان بـودن درس هایش 

را بـه رخ همـگان می نمایاند.
وی گفـت: مثًا نام عملیـات »الی بیت المقدس« 
و رمـز آن »یـا علـی بـن ابیطالب« اسـت، این نام 
و رمـز، رویکـردی کامـًا جهانـی، صهیونیسـم 
 سـتیزانه و البتـه منطبـق با آمـوزه نـاب مهدویت 

)عـج( در فرهنگ متعالی شـیعه اسـت.
شـروعی  خرمشـهر  فتـح  کـرد:  تصریـح  وی 
افتخارآمیـز برای سلسـله عملیات هـای »الی بیت 
المقـدس« در جهان اسـام و جهان مسـتضعفین 

ست. ا

حوزه هـای علمیه در تربیت افسـران دینی 
نقـش مهمـی دارد تـا پاسـدار و مدافـع 
کشـور در برابـر هجـوم افـکار و فرقه های 

باشند. شـیطانی 
در  رضوانـی  اصغـر  االسـام  حجـت 
خطبه هـای سیاسـی، عبـادی نمـاز جمعه 
اظهـار  دهاقـان  شهرسـتان  هفتـه  ایـن 
کـرد: هـر کشـوری قلمـرو و مـرزی دارد 
کـه سـربازان از آن دفـاع می کننـد و در 
همـه پادگان هـا نیز نیـروی نظامی تربیت 

می شـوند تـا مدافـع کشـور باشـند.
در  هـم  دینـی  افسـران  افـزود:  وی 
حوزه هـای علمیـه تربیـت می شـوند تـا از 
کشـور در برابـر هجـوم افـکار شـیطانی و 
نادرسـت دفـاع کننـد و بر این اسـاس این 
افـراد بـرای دفـاع از عقایـد دینـی، احکام، 

فقـه و قـرآن تربیـت می شـوند.
امـام جمعه شهرسـتان دهاقان بیـان کرد: 
روحانیون پاسـداران رسمی برای نگه داری 

از دین اسـام هسـتند تا از عقاید مردم در 
برابـر فرقه هایی کـه به مرزهـای دینی ما 

حملـه می کند دفـاع و پاسـداری کنند.
بـه  اینکـه وقتـی دشـمن  بیـان  بـا  وی 
و  آگاهـی  بـا  روحانیـون حملـه می کنـد 
برنامه ریـزی دسـت بـه این عمـل می زند، 
تاکیـد کـرد: نقـش واقعـی طـاب بایـد 
بـه شایسـتگی توسـط خـود ایـن افـراد و 
همچنیـن مـردم و مسـئوالن نشـان داده 

. د شو
امـام جمعه شهرسـتان دهاقـان در بخش 
دیگـری از سـخنان خـود ایـن اعتقـاد را 
بنـدی  دهـک  نحـوه  کـه  کـرد  مطـرح 
یارانه هـا بـا روش جدید درسـت نیسـت و 
گفـت: اگر ایـن مبالغ اهدایی به بخشـش 
و انعام دولت مطرح اسـت بایـد همه افراد، 
هـم ثروتمنـد و هـم فقیـر از آن بهره منـد 
شـوند و به جای آن از ثروتمنـدان، مالیات 

بیشـتری اخذ شـود.

فرمانـده انتظامـی نجف آبـاد از کشـف ۲ ُتن شـکر، خارج 
از شـبکه توزیـع بـه ارزش ۴۰۰ میلیـون ریـال در ایـن 

داد. شهرسـتان خبر 
سـرهنگ میثـم گوهـری آرانی افـزود: مامـوران انتظامی 
هنـگام گشـت زنی در سـطح حـوزه اسـتحفاظی خـود به 
یک دسـتگاه وانت نیسـان مشـکوک و خـودرو را متوقف 

کردند.
وی بـا بیـان اینکـه در بازرسـی از این خودرو ۲ ُتن شـکر 

قاچـاق فاقـد مـدارک قانونی کشـف شـد، گفـت: در این 
راسـتا یک نفر دسـتگیر و بـه مرجع قضایـی تحویل داده 

. شد
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نجف آباد از مردم خواسـت، 
چنانچـه از احتـکار کاال و کسـانی کـه اقـدام بـه فعالیت 
کردنـد،  پیـدا  اطـاع  می کننـد  اقتصـادی  غیرقانونـی 
بافاصلـه از طریـق مرکـز فوریت هـای پلیسـی ۱۱۰، 

موضـوع را بـه پلیـس اطـاع دهنـد.

فرمانده انتظامی خمینی شهر خبر داد:

 کشف بیش از چهار تُن روغن خوراکی
به ارزش سه میلیارد ریال

فرمانده انتظامی فالورجان:

 احتکار گوشت و مرغ
در فروشگاه موادغذایی فالورجان انجام می شود

امام جمعه خوروبیابانک:

کار دولت هدایت درآمدهای حاصل از مردمی سازی یارانه ها به سمت رونق تولید است
فرمانده انتظامی نجف آباد مطرح کرد:

کشف ۲ تُن شکر خارج از شبکه توزیع در نجف آباد

امام جمعه دهاقان مطرح کرد؛

نقش مهم حوزه های علمیه در تربیت افسران دینی
داریم رسانه ها درباره مسائل و مشکات مردم  انتظار 

مطالبه گری از مسئوالن را سرلوحه کار خود قرار دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدهادی احمدی طباء 
زواره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: محور کار ما جوان 
و جوان گرایی است و تجربه خود را از بزرگساالن و افراد 
مجرب کسب می کنیم، باید با همیاری یکدیگر کاری 
کنیم که شهرستان اردستان به جایگاه اصلی خود برسد.

وی با اشاره به تعامل با رسانه ها افزود: با رسانه ها تعامل 
دو طرفه داریم و در مقابل آنها منفعل نیستیم همچنین 
انتظار داریم رسانه ها با آموزش ها و فعالیت های زیاد، علم 

رسانه را یاد بگیرند.
فرماندار اردستان با اشاره به مطالبه گری رسانه ها، تاکید 
کرد: همانگونه که خودم منفعل نیستم از رسانه ها هم 
می خواهم منفعل نباشند، مسائل و مطالبات مردمی را به 

گوش ما برسانند و مطالبه گر باشند.
داریم،  بال  فرمانداری دو  ما در  داد:  ادامه  احمدی طباء 
دیگر  بال  و  هستند  فرمانداری  همکاران  بال  یک 
می توانند اصحاب رسانه باشند تا با همیاری آنها مسائل و 

دغدغه های مردم را حل کنیم.

وی یادآور شد: در کار خبری تولید، تبیین و تحلیل خبر 
را داریم، کار تولید خبر دو طرفه لست و یک طرف آن 
روابط عمومی ها و طرف دیگر رسانه های شهرستان در 

بین مردم هستند.
فرماندار اردستان تصریح کرد: معنای کلمه تبیین به 
معنای بیان کردن است و تبیین و تحلیل خبر نیز 
کار رسانه ها است که باید در ارتباط با جهاد تبیین 

کار کنند.
احمدی طباء خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه باید در بین 
مردم اعتبار داشته باشند و الزم است مردم به آنها اعتماد 
کنند تا خبرها و مشکات شهرستان را به رسانه ها اطاع 

دهند.
در  گرفته  صورت  تخلف های  برخی  به  اشاره  با  وی 
حوزه های مختلف، تاکید کرد: با توجه به مسائل معیشتی 
باید  اردستان  در کشور و شهرستان، هزینه تخلف در 
افزایش یابد و ما در حوزه سامت با کسی شوخی نداریم.

فرماندار اردستان گفت: شورای تأمین باالترین جایگاه 
در شهرستان است و رسانه ها باید با شورای تأمین ارتباط 

داشته و بازوی شورای تأمین در بین مردم باشند.

فرمانده انتظامی شهرضا از کشف روغن مایع و ماکارونی احتکار شده و 
کاالهای خارجی قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال در بازرسی از انباری 
در این شهرستان خبر داد. سرهنگ سهراب قرقانی افزود: ماموران 
پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی این شهرستان در پی کسب 
خبری مبنی بر دپوی مواد غذایی در انباری واقع در شهرستان موضوع 

را در دستور کار خود قرار دادند.
وی اظهار داشت: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به همراه 
نماینده اداره صمت و جهاد کشاورزی از انبار مذکور بازرسی کردند که 
در نتیجه سه هزار و ۷۹۵ کیلوگرم روغن مایع و ۲ هزار و ۵۰۶ کیلوگرم 

ماکارونی احتکار شده کشف شد.
 فرمانده انتظامی شهرضا افزود: همچنین در بازرسی از این انبار ۱۶۰ 
لیتر روغن مایع، چهار هزار و ۱۰۰ عدد ژیلت، سه هزار و ۲۴ عدد 
آدامس خارجی، هزار و ۲۷۰ عدد کاپوچینو، چهار هزار و ۵۶۴ عدد 
پودر شربت و ۲۲۶ هزار نخ انواع سیگار خارجی فاقد اسناد و مدارک 
مثبته گمرکی که بصورت قاچاق تهیه شده بود نیز کشف شد. سرهنگ 
قرقانی ارزش اقام کشف شده را پنج میلیارد ریال اعام کرد و گفت: 

در این عملیات یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرضا عنوان کرد:

 کشف انبار احتکار و کاالی قاچاق
در شهرضا

فرماندار اردستان:

 رسانه ها درباره مشکالت مردم
رویکرد مطالبه گری داشته باشند

اینفوگرافیک
 آگهى مزایده نوبت دوم

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینى شهر بموجب آگهى شماره 162023 مورخ 1401/3/1 در نظر دارد نسبت 
به واگذاى به اجاره یک باب مغازه تجارى 20 مترى واقع در خمینى شهر، خیابان شهید منتظرى، نبش کوچه 94 
به مدت یک سال اقدام نماید متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33626071 داخلى 18 تماس و یا 

به آدرس خیابان شریعتى شمالى، کوچه 94 مراجعه فرمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینى شهر شناسه: 1322129

آگهى مناقصه

على رجبى -  شهردار بادرود

شــهردارى بادرود در نظر دارد بر اساس مصوبه شوراى اسالمى شهر عملیات اجراى پروژه ممیزى نوســازى امالك و اصناف، ایجاد پایگاه اطالعات 
جغرافیایى GIS و آرشیو الکترونیکى پالك هاى ثبتى سطح شهر بادرود را با اعتبار اجرایى به مبلغ 11/500/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى از 

طریق آگهى مناقصه و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1- پیشنهاد دهندگان مى بایست مبلغ تضمین در مناقصه به مبلغ 575/000/000 ریال را بصورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى واریزى به حساب سپرده 

شهردارى به شماره 106682190001 بانک ملى ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

3- حضور کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایى پاکات آزاد است.
4- متقاضیان از تاریخ نشــر اولین آگهى 1401/3/2 تا پایان وقت ادارى مورخ 1401/3/18 فرصت دارند با مراجعه به شهردارى بادرود نسبت به دریافت اسناد شرکت در 

مناقصه را دریافت نمایند.
5- متقاضیان مى بایست تا پایان وقت ادارى مورخ 1401/3/18 پیشنهادات خود را در پاکت (د) که شامل پاکت (الف و ب و ج) الك و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل 

دبیرخانه محرمانه نمایند.
6- پیشنهادهاى رسیده در مورخ 1401/3/19 درکمیسیون مربوطه که در محل شهردارى تشکیل مى شود باز و قرائت خواهد شد.

7- نفرات اول و دوم مناقصه چنانچه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
8- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

9- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
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Iran Privatization Organization 
(IPO) is hosting the first Inter-
national Event on Privatization 
in Iran’s Economy from May 
21 to 24, at the country’s In-
ternational Conference Center, 
IRIB reported.
Heads of the three government 
branches, heads of the coun-
try’s chambers of commerce, 
related ministers, members 
of parliament, as well as ex-
perts and scholars from the 
United States, Brazil, Poland, 
and other countries will deliver 

speeches and present papers 
in this event.
As reported, the main purpose 
of this conference is to identi-
fy the challenges in the way of 
privatization and to prepare a 
comprehensive privatization 
document that could ultimately 
improve the quality of govern-
ment commercial assets.
In this three-day conference, 
the process of privatization 
over the past 20 years is going 
to be reviewed.
Oil, electricity, petrochemi-

cals, banking and insurance, 
agriculture, industry, mining, 
roads, and urban planning and 
services are some of the areas 
whose relative ministers and 
representatives will share their 
experiences and explain the 
measures taken for privatiza-
tion during this event.
An integrated privatization 
system is also going to be un-
veiled during this international 
event.
Need for change in privatiza-
tion process

Speaking at the opening cere-
mony of the event on Saturday, 
Iranian Finance and Economic 
Affairs Minister Ehsan Khan-
douzi stressed the need for 
major changes in the privati-
zation process, saying: “Fol-
lowing the previous ways for 
privatization will bring us back 
to the same point that we are 
standing today, and if we want 
to progress, we will have to 
change the path ahead.”
“Many government-owned 
companies need to be re-
formed to increase the overall 
growth and competitiveness 
in the country’s economy, and 
this will be a turning point in 
the country’s economic policy 
path,” Khandouzi stressed.
A review of 20 years of work-
ing on privatization shows that 
despite the fact that most of 
the goals set in this regard are 
not fulfilled, in some cases, 
of course, we have had some 
successes, the official said.
According to the minister, 
based on the national budget 
bill, the shares of 187 compa-
nies as well as the ownership 
to 300 government assets 
should be transferred to the 
private sector in the current 
Iranian calendar year (started 
on March 21).
“[In the process of privati-
zation] there is a distinction 
between offering the shares 
of a company, transferring its 
ownership or changing the 
management and moving to-
wards increasing productivity, 
and we try to put productivity 
first,” the official stated.

8 rounds of privatization need 
to be reformed
Further in the first day of the 
international event, IPO Head 
Hossein Qorbanzadeh deliv-
ered a speech, saying that all 
the companies that have been 
privatized over the past 20 
years have not been able to 
succeed and improve.
“Eight rounds of privatization 
that have already been carried 
out in the country must be re-
formed,” he regretted.
“We need a proper pathology 
and a comprehensive look at 
the past to examine the pos-
itive and negative impacts of 
the privatization over the last 
two decades and to decide 
what should be done from now 
on,” he said.
One of the most important as-
pects of the policies introduced 
in Principle 44 of the Iranian 
Constitution is the subject of 
privatization, which is referred 
to the transferring of the man-
agement and ownership of the 
shares of government enter-
prises to the private sector.
Despite the stress on accel-
erating the implementation of 
the privatization process, it has 
become one of the most chal-
lenging topics over the past two 
decades. So, finding the main 
cause and factors contributing 
to this shortcoming, and over-
coming the challenges facing 
the implementation of the afore-
mentioned policies has become 
a major priority of the IPO as it 
is essential for the improvement 
and advancement of the coun-
try’s economic system.

IPO hosting intl. event on privatization in Iranian economy

Iran, Russia Sign 
Business Deal
President of Iran Chamber of Co-
operatives Bahman Abdollahi and 
Director of Fund RC-Investments 
Alexander Shatirov have signed 
a trade cooperation agreement in 
Moscow.
It is aimed at intensifying collabo-
ration and economic cooperation 
between representatives of the 
business communities of Iran and 
Russia, the website of Roscon-
gress reported.

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

After Beating Japan’s 
Suntory; Iran’s Pay-
kan Crowned Asian 
Volleyball Champi-
ons
Host Peykan stamped their domi-
nation over the 2022 Asian Men’s 
Club Volleyball Championship af-
ter an epic comeback 3-2 (21-25, 
26-28, 25-13, 25-20, 15-12) win 
against Japan’s Suntory Sunbirds 
in the thrilling final showdown at 
Azadi Hall on Friday.
Nimir Abdelaziz weighed in with a 
huge 29 points including 24 attacks 
from 45 attempts and 3 aces for 
Peykan, while Earvin Ngapeth kept 
good company to contribute 14 
points in front of over 10,000 fans.

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

Iran chief negotiator 
to brief parliament 
Iran’s chief nuclear negotiator is go-
ing to brief lawmakers on the latest 
developments in the talks in Vienna 
over reviving the 2015 nuclear deal.  
The top negotiator, Ali Bagheri Kani, 
will brief lawmakers sitting on the 
parliament’s National Security and 
Foreign Policy Committee on Sun-
day. 
The meeting comes amid a stale-
mate in the Vienna talks that 
sparked so many speculations in 
diplomatic circles and prompted 
the European Union foreign policy 
chief, Josep Borrell, to call the Ira-
nian Foreign Minister, Hossein Amir 
Abdollahian.

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

Tehran animation 
festival to review 
movies from Japan, 
Switzerland, Czech
The 12th edition of the Tehran In-
ternational Animation Festival plans 
to review movies from Japan, Swit-
zerland and Czech in its Panorama 
section. The festival will take place 
from May 29 to June 2. The event 
was scheduled first to be held in 
March, but it was canceled due to 
an increase in COVID-19 infections 
in the country. 
This section in one part will screen 
and discuss nine short animations 
by Japanese director Koji Yama-
mura, the Institute for Intellectu-
al Development of Children and 
Young Adults (IIDCYA-Kanoon), 
the organizer of the festival, said on 
Friday.

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

Our life depends on 
species, ecosystems
More than 10,000 vertebrate spe-
cies are pushed to extinction, ac-
cording to the International Union 
for Conservation of Nature (IUCN) 
Red List. The continuing loss of 
species, habitats, and ecosystems 
also threatens all living creatures 
on earth, including humans.
People everywhere rely on biodi-
versity and wildlife resources to 
meet all their needs, from food to 
fuel, medicine, housing, and cloth-
ing. 
Millions also rely on nature as their 
source of livelihood and economic 
opportunity, so it is urgently need-
ed to reverse the fate of the most 
vitally endangered species, support 
the restoration of their habitats and 
ecosystems, and promote their 
sustainable use by humans.

Iran’s envoy urges 
implementation of 
Tehran-Baku ac-
cords
Iranian Ambassador to Azer-
baijan Abbas Mousavi met with 
Deputy Prime Minister of the 
Republic of Azerbaijan Shahin 
Mustafayev on Saturday and 
called for the implementation of 
previously achieved agreements 
between Iran and Azerbaijan.
Referring to his recent fruitful 
meetings with senior Iranian 
political, economic, and military 
officials, Mustafayev stressed 
the will of the president and the 
government of Azerbaijan to 
develop relations with Iran as a 
friendly, brotherly and neighbor-
ing state, IRNA reported.

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

Iran establishes 
modern irrigation 
systems
The project manager of the Ag-
riculture Ministry’s Smart Irriga-
tion Systems Development Pro-
gram said 2.6 million hectares 
of the country’s farmlands have 
been equipped with modern irri-
gation systems.
Fariborz Abbasi said completing 
unfinished agricultural projects 
as well as expanding modern 
irrigation network across the 
country is a priority for his min-
istry in the current Iranian year 
(started on March 21).

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

New Persian: A 
richly expressive 
means of communi-
cation
New (or Modern) Persian is one 
of members of a great family 
of Iranian languages spoken 
across Asia in both ancient and 
modern times. Its linguistic an-
cestry is as diverse and complex 
as that of English, and this has 
made it just as richly expressive 
as a means of communication. 
The core of the language has 
been inherited from the lan-
guage of pre-Islamic Sassanid 
Iran, itself a descendant of the 
old Persian of the Achaemenids. 
Over the centuries, it has been 
enriched by many borrowings 
from other languages it has 
encountered, notably Arabic 
and, to a lesser extent, Turkish, 
Mongolian, and more recently 
European languages. In the peri-
od immediately before the Arab 
conquests, the most important 
languages in Iran were Middle 
Persian and Parthian (the latter 
used in the eastern parts of the 
Iranian world). Except among 
some diehard Zoroastrians, who 
compiled in the ninth century 
CE, a number of texts in what is 
called “Pahlavi” (a form of Mid-
dle Persian written in a script de-
rived from Aramaic), little effort 
was made to keep these alive as 
written languages.

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

Official: Iran-Oman 
Trade Sees Signifi-
cant Growth in 2021
Deputy of Iran-Oman joint com-
merce chamber Shahla Amouri 
on Saturday said that Iran’s 
foreign trade with Oman has 
increased significantly in 2021 
and there is room for it to grow 
even further if the capacities are 
identified, according to an Ira-
nian trade official. Amouri said 
that the trade between the two 
countries amounted to 1.336 
billion dollars in 2021, while it 
was about 221 million dollars 
in 2013.

 Head of Iran Trade Promotion Or-
ganization (TPO) Alireza Peyman-Pak 
and Omani Minister of Commerce, 
Industry and Investment Promotion 
Qais bin Mohammed Al Yousef met 
on Saturday to discuss ways of ex-
panding economic ties between the 
two countries.
During the meeting, the officials 
agreed on creating a roadmap for 
the expansion of trade relations and 
also discussed the establishment of 
an Iranian trade center in Muscat, the 
TPO portal reported.
Speaking in this meeting, Pey-
man-Pak voiced the readiness of his 
organization and the Iranian Ministry 
of Industry, Mining, and Trade for 

providing the necessary infrastruc-
ture for expanding trade exchanges 
between the two countries.
Referring to the recent visit of an Ira-
nian delegation to Oman for attend-
ing a business forum hosted by Mus-
cat Chamber of Commerce, and also 
holding Iran’s pavilion at Oman’s In-
ternational Construction Technology, 
Infrastructure and Building Materials 
Exhibition (Project Oman 2022), Pey-
man-Pak proposed that a joint com-
mittee would be formed at the deputy 
level to pursue the development of 
mutual economic and trade relations.
He also proposed signing a roadmap 
for trade cooperation between Iran 
and Oman, which was welcomed by 

the Omani minister.
Mentioning some of the challenges in 
the way of developing economic co-
operation between Tehran and Mus-
cat, Peyman-Pak said that talks were 
underway between the ministries and 
private institutions of the two coun-
tries to resolve the problems related 
to transportation and banking rela-
tions.
Yousef for his part referred to the 
upcoming visit of President Ebrahim 
Raisi to Oman and considered this 
visit as an opportunity for develop-
ing economic and trade relations be-
tween the two countries.
He expressed hope that during the 
visit of President Raisi to Oman new 
agreements will be signed to pave the 
way for the development of economic 
relations between the two neighbors.
Alireza Peyman-Pak, who is also 
a deputy industry minister, led a 
30-member trade-marketing delega-
tion to Muscat on Monday, as Pres-
ident Raisi is due to visit the Arab 
country in the near future.
The head of the Export Guarantee 
Fund of Iran (EGFI) and the deputy 
head of the Iranian Ports and Mar-
itime Organization (PMO) also ac-
companied Peyman-Pak on this trip.
During his visit to Oman earlier this 
week, Peyman-Pak attended a busi-
ness forum in which opportunities 

and challenges for expanding trade 
between Iran and the Sultanate were 
explored.
The event was attended by senior of-
ficials from the two sides, including 
Peyman-Pak and Chairman of Oman 
Chamber of Commerce and Industry 
(OCCI) Readh Juma Mohammed Ali 
Al Saleh, as well as the representa-
tives of the two countries’ private 
sectors.
Speaking in this meeting, Pey-
man-Pak referred to the strategic po-
sition of Iran and Oman in the region 
and noted that the two countries can 
use their geopolitical capacities to 
expand their economic ties especially 
through transiting goods.
The official also mentioned Oman’s 
free trade agreements with other 
countries and the region’s $1.5 tril-
lion trade capacity, saying that the 
two countries should take necessary 
measures to increase their share in 
the regional market by developing 
trade infrastructure and activating 
the North-South corridor.
The OCCI chairman for his part re-
ferred to the recent increase in trade 
between the two countries, saying 
“Despite the banking and transpor-
tation problems, with the efforts of 
both sides, trade relations between 
Iran and Oman will continue to im-
prove.”

Iran, Oman confer on forming roadmap to expand trade ties

Managing Director of Tehran Stock Exchange (TSE) 
Mahmoud Goudarzi said initial public offerings (IPOs) 
in the current Iranian calendar year (started on March 
21) will be prepared and held in accordance with market 
conditions and the balanced entry of liquidity into the 
market, IRIB reported.
The official further underlined the need for the devel-
opment of technical infrastructure in the stock market, 
saying: “It seems that due to the importance of deriv-
ative transactions, the capital market, especially Secu-
rities and Exchange Organization (SEO), Tehran Stock 
Exchange, and the regulatory bodies should cooperate 
to strengthen the necessary technical infrastructure to 

see the further strengthening of derivative contracts in 
the market transactions.”
Back in March, TSE’s Admission Manager Moham-
mad-Amin Qahremani said that TSE was going to host 
17 IPOs in the current Iranian calendar year.
According to Qahremani, several meetings were held in 
this regard and the necessary preparations have been 
made for holding the mentioned IPOs.
Asked about the schedule for the offerings, the official 
said determining the exact time for the mentioned of-
ferings is not possible due to various factors including 
market conditions, preparation of various documents by 
companies, as well as other necessary measures such 

as holding introductory sessions based on new proce-
dures. “The list of mentioned companies has been made 
available to the public on the Tehran Stock Exchange 
website, under the “Publishers and Admissions” and 
“Stock Acceptance Cases” sections,” he explained.
Qahremani emphasized that the process of accepting 
and listing companies as one of the main missions of the 
Tehran Stock Exchange is always ongoing and has nev-
er stopped. “In Tehran Stock Exchange, no process has 
been stopped in order to list or accept companies,” the 
official said, adding: “It is hoped that with the improve-
ment of capital market conditions, we will also see an 
improvement in the valuing process of initial offerings.”

New IPOs to be held according to market conditions: TSE head



05INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s

ISFAHAN
NEWS

M
onday, M

ay 23, 2022

Monday, May 23, 2022 - No: 1060 

 Iran Chamber of Cooperatives (ICC) 
has signed a memorandum of un-
derstanding (MOU) with Russia’s 
Roscongress Foundation to promote 
economic cooperation between the 
two sides.
The MOU was signed in a ceremony 
attended by Iranian Ambassador to 
Moscow Kazem Jalali and the repre-

sentatives of the mentioned fund, the 
portal of Iran Trade Promotion Organi-
zation (TPO) reported.
An Iranian delegation headed by the 
president of Iran Chamber of Cooper-
atives had traveled to Russia with the 
aim of developing economic coopera-
tion between the two countries, espe-
cially in the cooperatives sector.

ICC inks co-op 
MOU with Rus-
sia’s Roscon-
gress Foundation

Iran chief negotia-
tor to brief parlia-
ment 

 Iran’s chief nuclear negotiator 
is going to brief lawmakers on 
the latest developments in the 
talks in Vienna over reviving 
the 2015 nuclear deal. 
The top negotiator, Ali Bagheri 
Kani, will brief lawmakers sit-
ting on the parliament’s Na-
tional Security and Foreign 
Policy Committee on Sunday. 
The meeting comes amid a 
stalemate in the Vienna talks 
that sparked so many specula-
tions in diplomatic circles and 
prompted the European Union 
foreign policy chief, Josep 
Borrell, to call the Iranian For-
eign Minister, Hossein Amir 
Abdollahian.
The call took place on Friday 
afternoon. 
In the conversation, the Ira-
nian foreign minister referred 
to the recent visit by Enrique 
Mora, the EU’s coordinator for 
the nuclear talks, to Tehran 
and said during his trip, some 
initiatives were reviewed, ac-
cording to the Iranian Foreign 
Ministry. 
Amir Abdollahian pointed to 
the seriousness of the Islamic 
Republic of Iran about reach-
ing a strong and lasting deal 
in Vienna, saying Tehran has 
the goodwill and necessary 
determination to reach an 
agreement.
The top Iranian diplomat also 
thanked Borrell and Mora for 
their constructive efforts in 
this regard.
Amir Abdollahian in other 
comments spoke about the 
Ukraine crisis and said Iran 
has always underlined that it is 
opposed to use of war, includ-
ing in Ukraine.
During the telephone conver-
sation, the EU foreign policy 
chief put emphasis on Iran’s 
initiatives during the Vienna 
talks, saying, “We are now 
on a new path of continuing 
dialog and focusing on solu-
tions”.
Borrell added, “We are deter-
mined to continue our efforts 
in constant touch with Tehran 
and Washington to bring their 
views closer together.”
Borrel then said he is optimis-
tic about reaching a good deal.
Meanwhile, there are growing 
calls for the parliament to take 
on a proactive role in the Vi-
enna talks. Mahmoud Abbas 
Zadeh Meshkini, the spokes-
man for the National Security 
and Foreign Policy Committee, 
said on Saturday that parlia-
ment should make a decision 
on the Vienna talks. “The Is-
lamic Consultative Assembly 
should take on a proactive role 
in the issue of negotiations 
and [reaching] a good agree-
ment,” he told the Asr Iran 
news website.

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

Raisi to visit Oman 
on Monday
Iranian President Seyed Ebra-
him Raisi is scheduled to visit 
Muscat on Monday, the pres-
ident’s office announced on 
Saturday.
The visit will be at the official 
invitation of Oman’s Sultan, 
Haitham bin Tariq.
Raisi will be heading a 
high-ranking delegation.

10 Exercises To Fuel 
Creative Thinking

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.fastcompany.com/3057486/10-exercises-to-fuel-creative-thinking

Rarely do brilliant ideas appear out 
of the blue. In his new book How to 
Have Great Ideas: A Guide to Creative 
Thinking (Laurence King, 2016), John 
Ingledew—a photographer and vis-
iting professor at the London School 
of Film, Media, and Design at the Uni-
versity of West London—shares 53 
strategies to help readers on their next 
breakthrough. We’ve reprinted 10 of 
our favorites below.
1. Ask “What Else Can I Do With 
This?”
We see most things—objects, build-
ings, spaces, materials, technology, 
and systems—through the lens of 
habit and familiarity. We take them for 
granted, overlooking numerous other 
possibilities. Combat the mind’s ten-
dency to assume that something can 
only function in a familiar way. Ask-
ing yourself “What else can I do with 
this?” will lead to new discoveries and 
ideas.
Project: Turn rubbish into gold—take 
all the junk mail that comes through 
your letter box and turn it into some-
thing of great value. What else can you 
do with a newspaper?
2. Take Notice
“Creative people are expert noticers,” 
observed science professor Guy Clax-
ton. They have highly developed abili-
ties in visual foraging—spotting, gath-
ering, and utilizing things that most 
others overlook. Having an active rath-
er than idle curiosity about the world 
around you reveals ideas. Be nosy, be 
“eyesy.”

Project: Spot and collect the faces, 
animals, letterforms, and numbers 
that are accidentally created by wear, 
repair, time, decay, spillage, breakage, 
update, replacement, light, shadow, 
rain, or snow. Some of these things 
only reveal themselves when you look 
at them sideways, upside down, or in 
reverse.
3. Keep it Simple
Problems are often obscured by an 
overload of information. Clarify and 
isolate the challenge you face by 
spending time understanding and de-
fining the problem. Can you simplify it 
down to 10 words, 5 words, or even 3?
Project: Writer Ernest Hemingway fa-
mously laid down a challenge to write 
a story in six words. Try it, or update 
this to a Twitter challenge and write an 
entire story in just 140 characters.
4. Embrace Absurdity
Absurdity is at the heart of some of 
the most creative ideas of the 19th 
and 20th centuries. Lewis Carroll and 
Edward Lear used absurdity in story-
telling; the Marx Brothers, Spike Milli-
gan, and Monty Python exploited it as 
a source of comedy; Samuel Beckett 
used it for drama; Frank Zappa for mu-
sic; Elsa Schiaparelli in fashion design; 
and the dadaists and surrealists used it 
to make art.
Project: Using the visual language of 
signage systems, create absurd signs 
that confound viewers, provoking 
thought or laughter.
5. Try Swapping Systems
Applying a ready-made, successful, 

tried and trusted existing system from 
one area of practice to another can 
lead to great innovation.
Inventor Owen Maclaren created the 
first collapsible baby buggy by utilizing 
the system designed for the folding 
undercarriages of Spitfire planes from 
World War II. James Dyson used cy-
clone systems used to suck up saw-
dust in sawmills and applied them to 
the home vacuum. Both revolutionized 
previously entrenched designs. If you 
find a current system disappointing or 
inadequate, try borrowing one from 
another field.
Project: Take the quick-change sys-
tems of theater scenery and apply 
them to rethink your living or work 
space.
6. Reposition
The act of altering how something is 
viewed can reveal new possibilities and 
ideas. This can be achieved by seeking 
every possible viewpoint and shifting 
context—by taking things from their 
usual home and placing them some-
where completely different.
Boxes of wire scrubbing pads and 
cans of soup are familiar items in a 
supermarket. There are unmade beds 
in every teenager’s bedroom, and dead 
cows and sheep can be found in the 
back of every butcher’s shop. But put 
them in an art gallery and they are big 
news. Nearly 100 years ago, Marcel 
Duchamp was the first artist to realize 
that such repositioning could have an 
impact when his submission to an art 
exhibition of a porcelain urinal laid flat 

on its back cause an enor-
mous scandal.
Project: Make 
the unremark-
able remarka-
ble—go to a building 
materials store and find an inexpen-
sive object that, through repositioning 
in the home, finds a surprising new 
purpose.
7. Try Translating
Ideas are greatly stimulated by the 
process of transformation. Converting 
things from one form or medium into 
another can guide thoughts in totally 
new and exciting directions. One idea 
leads to another—and then you’re off 
on the ideas trail.
The Russian artist Wassily Kandinsky 
translated classical music into abstract 
paintings, selecting different colors to 
signify the varying emotions the music 
provoked. He also invented a machine 
that translated musical sounds into in-
structions for paintings.
Project: Translate the following words 
into typography—lazy, happy, loud, 
soft.
8. Just Improvise
Improvisation is against-the-odds 
creativity. It is a way of thinking and 
acting that can lead to solutions in 
hugely challenging situations, such as 
when people find themselves impris-
oned, cast away, stranded, besieged, 
trapped, fenced in, lost at sea, cap-
sized, or shipwrecked.
Project: The “design miles” chal-
lenge—the “food miles” initiative 

questioned the 
vast dis-
t a n c e s 
f o o d 

had trav-
elled from its 

point of production to the dinner table. 
The campaign advocated choosing lo-
cal produce, which, having travelled 
the least distance, depleted fewer of 
the world’s resources. The “design 
miles” challenge is similar. Only use 
what is very close at hand. Challenge 
yourself to solve problems using only 
what is in your pockets, on the table, 
freely available, left over from another 
job, or only what is within a very short 
distance.
9. Understand Your Process
To have ideas quickly and repeatedly, 
it’s vital to understand which condi-
tions make you personally most cre-
atively productive. Russian composer 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky reflected: “If 
we wait for the mood, without endeav-
oring to meet it halfway, we easily be-
come indolent and apathetic.”
Project: Discover the creative process 
of your ideas’ heroines and heroes. 
Some are wonderfully eccentric. Ger-
man poet Friedrich Schiller found he 
worked best to the smell of rotting 
apples.
10. Make it Personal
Use things from your own life 
and experience to spark ideas—
things you know about yourself or 
your family, and things from your 
background.

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 15,286 
points to 1.579 million on Satur-
day (the first day of Iranian calen-
dar week).
As reported, over 9.074 billion se-
curities worth 62.387 trillion rials 
(about $300 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index lost 11,209 
points and the second market’s in-
dex dropped 30,747 points.
TEDPIX is expected to follow a 
mild upward trend in the current 
Iranian calendar year 1401 (start-
ed on March 21), a market analyst 
told IRNA on April 3.
“The capital market index experi-
enced a significant decline in [the 
Iranian calendar year] 1399 (end-
ed on March 20, 2021) and the 
transactions at this market also 
undergone some correction in the 
previous year. Therefore, it seems 
that given the relative stability of 

macroeconomic variables, we will 
see a slight growth in the market 
index during the current year,” Ali 
Teymouri said.
According to Teymouri, the main 
risks threatening the capital 
market in the current year are 
budget-related issues, as well as 
government and central bank ex-
change rate policies following a 
possible nuclear agreement.
Transparency in the economic 
policies of the new government, 
as well as the resolution of issues 
related to the nuclear deal, can 
create stable conditions for the 
country’s economy, which can in 
return ensure a good outlook for 
the capital market, the analyst 
added.
In the last few months of last year, 
the capital market experienced 
some turbulence due to the ambi-
guities about the outcomes of the 
Vienna talks.

TEDPIX drops 15,000 points on Saturday

Iran Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (ICCIMA) will dis-
patch a trade delegation to Kazakhstan 
in late May.
The delegates are active in foodstuffs, 
transportation, pharmaceutical, and 
weaving industries, knowledge-based 
and technology fields, as well as clean-
ing materials, furniture, containers, and 
tourism.
Also as previously announced by the 
head of Iran’s Trade Promotion Organi-
zation (TPO), Kazakhstan’s city of Almaty 
is going to host an exclusive exhibition 
of Iranian products during July 1-3.
Alireza Peyman-Pak has said that build-
ings and new technologies in the con-
struction industry, agricultural machin-
ery, technical and engineering services, 
oil, gas and petrochemical, industrial 
machinery, food industry, educational 
products and services, mining machin-
ery, medicine and medical equipment, 
home appliances, furniture, and wooden 
products, and health tourism are some 
of the areas in which Iranian compa-
nies will showcase their products and 
achievements in the exhibit.
Kazakhstan is one of the major export 
destinations of Iranian products in Cen-
tral Asia. Iran and Kazakhstan’s positive 
political relations, as well as easy access 
to each other’s markets through road, 
rail, air and sea, have created a very high 
potential for the expansion of trade ties 
between the two countries.
“Kazakhstan has a high potential in im-
porting goods and export products from 
our country; Therefore, this exhibition 
is a good opportunity for the country’s 
businessmen and exporters,” Pey-

man-Pak said.
Licensed by Trade Promotion Organiza-
tion of Iran, the exhibition is going to be 
organized by Trade and Exhibition Event 
Promotion Company in collaboration 
with the embassy of the Islamic Repub-
lic of Iran in Astana, Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and Agri-
culture (ICCIMA), Ministry of Trade and 
Integration of Kazakhstan and Iran-Ka-
zakhstan Joint Chamber of Commerce.
The exhibition comes shortly after the 
two countries held their 17th Joint Eco-
nomic Committee meeting in Tehran 
during February 21-22.
The mentioned event was attended by 
senior officials from the two countries, 
including Iranian Agriculture Minister 
Javad Sadati-Nejad, Kazakhstan’s Min-
ister of Trade and Integration Bakhyt 
Sultanov, Kazakhstan’s Ambassador to 
Tehran Askhat Orazbay, ICCIMA Head 
Gholam-Hossein Shafeie, and ICCIMA 
Deputy Head Mohammadreza Karbasi 
as well as Iranian ambassador to Astana 
Majiad Samadzadeh Saber.
During the meeting, the two sides ex-
pressed dissatisfaction with the current 
level of economic relations between the 
two countries and noted that the level of 
trade between Iran and Kazakhstan can 
reach $3 billion in the next three years.
At the end of the event, the two sides 
signed five cooperation documents in 
various fields including standards, eco-
nomic, scientific, technical, and cultural 
as well as customs.
The mentioned documents were signed 
by Iran’s Sadati-Nejad and Kazakhstan’s 
Sultanov who co-chaired the two coun-
tries’ 17th Joint Economic Committee 

meeting.
Meanwhile, during a phone conversa-
tion in early February, the presidents of 
Iran and Kazakhstan had stressed the 
expansion of trade ties between the two 
countries.
In the conversation with Kazakh Presi-
dent Kassym-Jomart Tokayev, President 
Ebrahim Raisi described the security, 
stability and tranquility of the friendly 
country of Kazakhstan as important for 
Iran, saying, “We support stability and 
tranquility in the region”.
Referring to his recent meeting with To-
kayev on the sidelines of the Shanghai 
Cooperation Organization summit in Ta-
jikistan, the president said, “As I empha-
sized during that meeting, the current 
level of bilateral economic and trade re-
lations and cooperation is not commen-
surate with the level of political relations 
and I hope in the 30th year of diplomacy 
between the two countries, we can take 
a big step towards improving the level of 
economic interaction.”
For his part, Tokayev said that in the 30 
years since the establishment of diplo-
matic relations, the two countries have 
been able to achieve a desirable level of 
close and friendly relations with each 
other.
He also thanked Iran for its support of 
the region’s independence. 
“I am sure that the future of bilateral re-
lations will be very fruitful and bright,” 
he reiterated.
The Kazakh president further said that 
the growing expansion of relations with 
Iran, especially in the field of economic 
and trade cooperation, is very important 
for him.

Direct container shipping lines launched from 
Chabahar to India, UAE
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 یلدا توکلی  مطمئنًا تابه حال یک 
بار به آرامستان باغ رضوان اصفهان 
سر زده اید، جایی که خانه اموات است 
و همه ما می دانیم که یک روز به آنها 
خواهیم پیوست، در ورودی های باغ 
رضوان، از یک طرف المان چرتکه 
قراردارد ودرسمت دیگرآن المانی 
ازیک چمدان است، المان هایی که 
با زائرین به صورت مفهومی حرف 
می زنند تا به یادشان بیاورند که هر 
کاری انجام دهید حساب و کتاب 
دقیقی دارد و در نهایت چمدانی بیش 
از اعمال خود را به همراه نخواهید برد، 
و چه خوب می شود اگر همه ما به درک 

واقعی مفهوم این المان ها دقت کنیم.
•  سال 1363 اولین دفن در باغ 

رضوان انجام شد
آرامستان باغ رضوان اصفهان در 
زمینی به مساحت 1205 هکتار قرار 
دارد که اولین دفن در سال 1363 در 
اینجا انجام شده و تا به امروز نزدیک 
به 160 هزار متوفی در آن آرمیده اند. 
برای آشنایی بیشتر با این آرامستان و 
خدماتی که در آن برای خدمت بیشتر 
به شهروندان انجام می شود با علی 
حاجیان مدیرعامل سازمان آرامستان 
اصفهان به گفت وگو نشستیم. وی 
با تأکید بر اینکه در حال حاضر در  
305 هکتار از زمین های آرامستان 
باغ رضوان در طی این 37 سال در 
3 فاز دفن انجام شده است اذعان 
داشت: فاز اول شامل قطعات 1 تا 45، 
فاز دوم  شامل قطعات 50 تا 70  و فاز 
سوم شامل قطعات 70 تا 90 می باشد 
و در مجموع 770 بلوک در این قطعات 
وجود دارد و دفن افراد مسلمان در 
این قطعات در حال انجام است و در 
مجموعه این آرامستان تمامی خدمات 
از حمل متوفی، آئین غسل و تطهیر 
و خاکسپاری، برگزاری مراسمات و 
خیرات و کارهای فرهنگی و عمرانی 
انجام می شوند. در حال حاضر نیز 
میانگین سن دفن در باغ رضوان 60 تا 
70 سال می باشد و روزانه نیز تقریباً 17 

دفن انجام می شود.
•  احداث یک خانه کودک در 

دستور کار
وی در ادامه با تأکید بر اینکه برای 
رضایت بیشتر شهروندان از خدمات 
در حال ارائه در باغ رضوان، و بر اساس 
هندسه حرکتی سازمان، 5 محور را با 
عنوان های راهبرد، مخاطب، زمان، 
مکان و خدمت در دستور کار قرار 
داده ایم تصریح کرد: تمام تالش 
ما این است تا زائرانی که وارد این 
آرامستان می شوند با رضایت کامل از 
آن خارج گردند. لذا از جمله مواردی 
که در دستور کار داریم احداث یک 
خانه کودک است تا بچه هایی که به 
همراه والدین خود وارد باغ رضوان و 
یا سالن تطهیر می شوند به دور از جو 
غم بار آن مکان ساعاتی را دور از والدین 
خود در خانه کودک و در دنیای شاد 
کودکانه بگذرانند. همچنین در جهت 
مناسب سازی بین قبور برای حرکت 
ویلچر سالمندان و معلولین و جانبازان 
هم از دی ماه سال گذشته اقداماتی 
انجام داده ایم و در بلوک هایی که در 
حال ساخت است تمامی این موارد 
رعایت می شود. حاجیان متذکر شد 
که یکی دیگر از برنامه های ما ارسال 
پیامک برای خانواده متوفی است که 
در سال گذشته برای روز پدر و مادر 
با این مضمون که »شاید گره کارت 
در گرو زیارت پدر و مادر باشد« برای 
14 هزار نفر ارسال شد، و تأثیر این پیام 
در حدی بود که تعداد قابل توجهی از 
خانواده متوفیان به زیارت اهل قبور 
در این آرامستان آمدند، در واقع این کار 
که یک کار فرهنگی بود و آنها را بیشتر 
متوجه کرد که به اموات خود سر بزنند.

•  راه اندازی تصفیه خانه باغ 
رضوان

آرامستان  سازمان  عامل  مدیر 
همچنین  اصفهان  شهرداری 
اشاره ای به راه اندازی تصفیه خانه آب 
در این آرامستان کرد و گفت: روزانه 
5 تا 6 هزار لیتر آب از غسالخانه دفع 

می شد و هدر می رفت در حالی که 
با اعتبار 700 میلیون تومانی ما یک 
تصفیه خانه راه اندازی کردیم که پس 
از انجام فرایندهای الزم آب تصفیه 
شده و از آن برای آبیاری درختانی 
که در دسترس مردم نیست استفاده 
می شود و البته تأسیس این تصفیه خانه 
باعث شد تا از لحاظ زیست محیطی 
نیز برای ما آورده داشته باشد. وی 
افزود: در این آرامستان 160 هکتار 
فضای سبز وجود دارد که در واقع ریه 
شرق اصفهان هستند و روزانه 2 هزار 
و 700 متر مکعب آب برای آبیاری 
آنها استفاده می شود که بخشی از این 
آب از چاه های اطراف و بخشی نیز از 
پساب تصفیه خانه های شهر تأمین و 
خریداری می شود، البته نیاز اصلی ما 

9 هزار متر مکعب آب است. 
•  قبور همجوار به جای آرامگاه 

خانوادگی
حاجیان در رابطه با ایجاد آرامگاه 
خانوادگی در باغ رضوان نیز گفت: در 
دوره های قبلی چنین موضوعی مطرح 
شد چرا که در برخی از آرامستان های 
شهرهای دیگر نیز وجود دارد و 
خانواده ها با ساخت آن به صورت یک 
بقعه و یا آرامگاه خانوادگی اقدام به 

دفن اموات خود می کنند، اما انجام این 
کار در باغ رضوان مورد تأیید اعضای 
شورای اسالمی شهر اصفهان قرار 
نگرفت و با توجه به اینکه بحث تفاخر 
و جداسازی اموات از هم پیش می آمد 
این موضوع مصوب نشد، چرا که بعد 
از مرگ همه یکسان هستند و نباید 
بحثی به نام جداسازی قبور طبقات 
ثروتمند جامعه از بقیه پیش آید. البته 
ما یک پیشنهاد برای افرادی که طالب 
داشتن آرامگاه خانوادگی هستند داریم 
و آن هم خرید قبور هم جوار است که 
شامل چند مزار 2 و یا 3 طبقه هم جوار 
می باشد. وی در خصوص افرادی که 
پیش مجوز دفن دارند نیز خاطرنشان 
کرد: افرادی که تا قبل از سال 1399 
فیش خریده اند موقع دفن مبلغ اضافه 
پرداخت نمی کنند اما افرادی که بعد از 
سال 99 اقدام به خرید کرده اند باید 
هزینه نگهداری قبور را برای هر سال 

150 هزار تومان پرداخت کنند.
•  خدمات رایگان 1530

این مقام مسئول اشاره ای هم به 
خدمات 1530 کرد و گفت: با گرفتن 
این شماره سریعًا خودرو برای حمل 
متوفی از منزل، بیمارستان و یا محل 
حادثه اعزام و به صورت کاماًل رایگان 

در طول شبانه روز در خدمت شهروندان 
برای انتقال متوفیان به باغ رضوان 
است، البته اگر متوفی قرار باشد از 
باغ رضوان به محل دیگری منتقل 
شود این یک خدمت اضافه محسوب 
و تعرفه جداگانه دارد. ما نیز خدمت 
دیگری برای رفاه حال شهروندان 
داریم. آن ها از طریق سایت آرامستان 
اصفهان و یا سایت بازار، اپلیکیشن باغ 
رضوان را نصب کرده و با وارد کردن 
نام متوفی می توانند تمامی اطالعات 
مربوطه، را به دست آورند. همچنین 
بحث الکترونیکی شدن صدور اسناد 

قبور را هم انجام داده ایم.   
•  سامان دهی آرامستان های 

محلی اصفهان
حاجیان در ادامه با تأکید بر اینکه در 
سطح شهر اصفهان 18 آرامستان 
محلی فعال وجود دارد گفت:90 
درصد این آرامستان ها در غرب 
اصفهان هستند، 11 گلزار شهدا و 
همچنین 12 غسالخانه در اصفهان 
داریم که با کمک شهرداران مناطق 
ساماندهی آنها را در دستور کار داریم 
و با ابالغ ضوابط خودمان آموزش 
تطهیردهندگان این آرامستان ها را نیز 

انجام دادیم.
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 مریم یادگاری  مدیر بازارهای روز سازمان 
میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان گفت: انواع 
گیاهان دارویی، انواع روغن های گیاهی 
ارگانیک و عرقیجات با هدف معرفی دقیق 
و اصولی محصوالت و آشنایی شهروندان 
با محصوالت گیاهی، در غرفه این بازار در 
دهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، 
گیاهان دارویی، گالب و عرقیجات عرضه 

می شود.
مجید صادقی اظهار کرد: با توجه به افزایش 
روزافزون نیاز شهروندان به گیاهان دارویی، 
مقرر شد بازار گیاهان دارویی اصفهان 

در دهمین نمایشگاه بین المللی گل و 
گیاه، گیاهان دارویی، گالب و عرقیجات 

شرکت کند.
وی با بیان اینکه غرفه بازار گیاهان دارویی 
اصفهان در نمایشگاه بین المللی گل و گیاه 
و گیاهان دارویی حدود ۲۰۰ مترمربع 
مساحت دارد، گفت: انواع گیاهان دارویی، 
روغن های گیاهی ارگانیک و عرقیجات با 
هدف معرفی دقیق و اصولی محصوالت و 
آشنایی شهروندان با محصوالت گیاهی، در 

این غرفه عرضه می شود.
مدیر بازارهای روز سازمان میادین میوه 
و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 

شهرداری اصفهان با بیان اینکه هدف اصلی 
از حضور بازار گیاهان دارویی در دهمین 
نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، گیاهان 
دارویی، گالب و عرقیجات، ترویج فرهنگ 
و شناخت بیشتر و نحوه صحیح استفاده از 
محصوالت گیاهی است، خاطر نشان کرد: 
اطالع رسانی میزان استفاده، زمان مصرف، 
نحوه مصرف و موارد مصرف گیاهان 
دارویی از اهداف این بازار برای حضور در 

این نمایشگاه است.
نمایشگاه  دهمین  اینکه  بیان  با  وی 
بین المللی گل و گیاه، گیاهان دارویی، 
بیست وهشتم  از  عرقیجات  و  گالب 

اردیبهشت ماه تا یکم خردادماه برگزار 
می شود، تصریح کرد: برخی از شهروندان 
بر این باور هستند که تمام گیاهان، دارویی 
است در صورتی که گیاهان دارویی 

موضوعی مجزا از داروهای گیاهی است.
صادقی افزود: گیاهان دارویی، گیاهانی 
مثل زیره، هل، دارچین و رازینه است که 
بدون هیچ گونه فراوری در تمام مغازه ها و 
عطاری ها وجود دارد، اما داروهای گیاهی 
حاصل تبدیل و فراوری گیاهان در کارخانه 
است و به دلیل لزوم دریافت مجوزها، 
عطاری ها اجزای فروش این داروها را 

ندارند.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: نخریدن اقالم اساسی به 
بهانه ارزان تر شدن تنها به ضرر تولیدکننده و مردم تمام می شود و 
با کم شدن عرضه و تقاضا این اقالم مجدد کمیاب و گران می شوند. 
امیررضا نقش در نشست تخصصی »مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها و تأثیر آن بر عملکرد سازمان های مردم نهاد« با اشاره به 
پیشینه این طرح اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی بر این باور 
هستند ارز ترجیحی و فاصله با نرخ واقعی یک طرح اشتباهی بود 
که ابتدا به ۷۰۰ قلم کاال و سپس به ۲۵ قلم کاال اختصاص داده شد.

وی افزود: اما در دو سال اخیر به هفت قلم کاال که نهاده های دامی 
از اصلی ترین آنها است اختصاص داده شد و غالت و نهاده ها در 
هر کشوری جز کاالهای استراتژیک است و اثر خود را در زنجیره 

کاالهایی و مواد غذایی می گذارد.
•  ارز ترجیحی در اختیار واردکننده و رانت و فساد حاصل 

از آن
معاون اقتصادی استانداری اصفهان خاطر نشان کرد: پاشنه آشیل 
این طرح در اختیار قرار دادن ارز ترجیحی به وارد کننده و تولید 
کنندگان بود در حالی که باید این یارانه در اختیار مصرف کننده در 

انتهای زنجیره تولید قرار می گرفت.
وی ادامه داد: رانت و فسادهای بسیاری که در سال ۹۷ و ۹۸ 

رسانه ای شد، حاصل این طرح بود و حتی با آن غذاهای حیوانات 
خانگی، لوازم آرایشی وارد می شد و با قیمت های باال در بازار عرضه 

می شد.
نقش با توضیح مردمی سازی و توزیع عادالنه این طرح، گفت: از 
سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ دولت مجموعاً ۵۰ هزار میلیارد دالر 
به ارز ترجیحی تخصیص داده شده است و این طح مانعی برای 

هزینه های مازاد است.
•  تأثیر قیمت یارانه ای آرد و صادرات

وی با اشاره به بحران جهانی و قیمت آرد و گندم، گفت: کاالهای 
اساسی در مرزها قاچاق می شود و در شهر خودمان آرد بین ۶۵۰ 
هزار تومان تا ۳۸ هزار تومان معامله می شود که در واقع از زنجیره 

یارانه بیرون رفته است.
معاون اقتصادی استانداری اصفهان افزود: ماکارونی با آرد ۲, 
۷۰۰ تومان تا یک اردیبهشت تولید می شد و به همین دلیل 
ارزان بودنش تا ۶۵ کشور هم صادر می شد و ۵ برابر این واسطه ها 

منفعت می بردند.
وی با اشاره به بازار سیاه اقالم اساسی، گفت: برای نمونه سویا با 
ارز ۴۲۰۰ وارد و با قیمت ۲۲ هزار تومان توسط دالل ها به فروش 
می رسید که این طرح برای حذف اینها قرار گرفت تا منفعت ارز 

یارانه ای به جیب دالل ها و واسطه ها نرود.
•  کاالبرگ بهترین روش توزیع یارانه

نقش در خصوص توزیع عادالنه یارانه ها، گفت: یارانه دارو و نان برای 
همه دهک ها مقرر شده اما عادالنه توزیع کردن به معنای مساوی 

سازی نیست بلکه طبق دهک بندی یارانه ها توزیع می شود.
وی با بیان اینکه بدترین توع یارانه ای نقدی است زیرا پول نقدی به 
سمت کاالهای اساسی نمی رود، گفت: بهترین روش و کم ریسک 

ترین روش کاالیی است.
معاون اقتصادی استانداری اصفهان خاطر نشان کرد: کاالبرگ نیاز 
به ساختارها و سخت افزارهایی دارد زیرا همچنان در برخی مناطق 
با مشکالتی مانند نبود دستگاه پز، پروانه کسب و کار و اموال واقعی 
خانوارها و کسبه و ... روبرو هستیم که این موارد محاسبه واقعی 

یارانه را مشکل می کند.
وی معتقد است که همه کارشناسان به خوب بودن طرح اذعان 
دارند اما در اجرا مشکالت وجود دارد و باالخره اصالح اقتصادی 

تبعاتی هم خواهد داشت.
•  نخریدن به ضرر مردم و تولیدکننده داخلی است

نقش با بیان اینکه بزرگ ترین تولیدکننده تخم مرغ استان اصفهان 
است، گفت: از این میزان باالی تولید تنها ۱۵۰ هزار تخم مرغ 

مصرف استان است و رکورد ۶۵۰ هزار تنی مرغ در شب عید را 
استان اصفهان کسب کرد که کشتارگاه ها در ایام تعطیالت هم 
مشغول به کار بودن تا مقداری از این اعتراضات و نارضایتی ها 

کنترل شود.
وی با اشاره به اینکه زمانی که میگویند نخرید و آن را در فضای 
مجازی ترند می کنند، گفت: در این صورت مرغ دار جوجه ریزی 
نمی کند و احساس ترس می کند، در این صورت تقاضا و عرضه 
کم می شود و با کمیاب شدن مرغ عماًل قیمت ها مجدد افزایش 

پیدا می کند.
معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت: بنابراین اگر تولید دچار 
تزلزل شود دود آن در چشم مردم می رود و چند میلیون شغل در 

تولید مرغ از دست می رود.
وی خاطر نشان کرد: کاالهای مستقیم و غیر مستقیم با 
این اقالم اساسی باید نظارت شود که کنترل قیمت داشته 
باشند و ۲۰۰ تیم نظارتی درکل استان و ۶۰ تیم نظارتی در 
شهر اصفهان تعبیه شده است که در کنار آنها باید صنوف و 

اتحادیه ها همکاری کنند.
نقش ادامه داد: بهترین نوع نظارتی توسط مردم که هدفمند شود 

زیرا ناظر به تنهایی و دائماً امکان نظارت بر قیمت ها را ندارد.

مدیر بازارهای روز سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

حضوربازارگیاهانداروییاصفهاندرنمایشگاهبینالمللی

معاون اقتصادی استاندار اصفهان:

نخریدنبهضررمردموتولیدکنندهداخلیاست

مدیرعامل سازمان آرامستان اصفهان:

آرامگاهخانوادگیدرباغرضواننداریم

مجتبــی مــأ احمــدی افــزود: مجمــع خیران مدرســه ســاز اســتان 
ــر روز و  ــن حســاب ه ــا ای ــد و ب ــال ۱۳۷۸ تأســیس ش ــان س اصفه
ــم آمــوزش و  حتــی روزهــای تعطیــل هــم یــک کالس درس تقدی

ــرورش شــده اســت. پ
ــه  ــوکاران ب ــی نظیرنیک ــژه و ب ــه وی ــد و توج ــه تعه ــاره ب ــا اش وی ب
ــک ۲۹۰  ــم این ــه داد: ه ــان، ادام ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ آم
پروژه فعــال و غیــر فعــال آموزشــی و در حــال ســاخت یا تعهــدات و 

ــن اســتان وجــود دارد. ــران در ای ــا خی توافقــات ب
رییس مجمــع خیران مدرســه ســاز اســتان اصفهــان اظهار داشــت: 
۶۰ پروژه توســعه فضاهــای آموزشــی در اســتان اصفهــان در مرحله 
طراحــی و ۳۵۰ پــروژه هــم در حــال توافقنامه و عقــد تفاهــم نامه با 

ســازمان نوســازی مدارس اســتان اصفهان قــرار دارد.
وی با اشــاره بــه برگــزاری نشســت هایی بــا اعضــای خیران مدرســه 
ســاز اســت، اضافه کــرد: حــدود ۳۰۰ درصد رشــد در جــذب خیران 
و عقــد تفاهــم نامه هــای جدیــد از آبان مــاه ســال گذشــته داشــتیم 
و خیــران ضــرورت حضــور بیــش از پیــش را بــا توجــه بــه وضعیــت 

اقتصــادی کشــور دریافتند.
ــا دســتور  ــن اســتان ب ــوان اولی ــان بعن ــأ احمــدی گفــت: اصفه م
ــورای  ــتور کار ش ــازی را در دس ــتان س ــت هنرس ــتاندار، نهض اس

ــرار داد. ــرورش ق ــوزش و پ آم
وی خاطرنشــان کــرد: اولیــن جلســه مجمــع خیــران مدرســه ســاز 
ــا فعــاالن اقتصــادی و نیکــوکاران در خصــوص ســاخت حــدود  را ب
۲۰ تــا ۳۰ هنرســتان در ایــن اســتان انجــام شــد و رایزنی هــای الزم 
انجــام شــد و تفاهــم نامــه ســاخت پنــج هنرســتان تــا امــروز انجــام 

شــده اســت.
رییــس مجمــع خیــران مدرســه ســاز اســتان اصفهــان بیــان کــرد: 
ــران و  ــع خی ــه مجم ــژه ای ب ــگاه وی ــس امســال ن ــدگان مجل نماین
ــد  ــی نیســت و بای ــگاه کاف ــن ن ــا ای ــرورش داشــتند ام ــوزش و پ آم
بیــش از پیــش بــه ایــن موضــوع بــا اهمیــت توجــه داشــته باشــند.

ــروژه متوقف  وی افزود: امــروز از مجمــوع ۲۹۰ پروژه موجــود ۱۶۰ پ
ــف  ــون متوق ــال ۱۳۹۰ تاکن ــا از س ــن طرح ه ــی از ای ــت و بعض اس
هســتند؛ امروز ۱۳۰ طــرح در اســتان فعال اســت و تعهــدات خیران 

در حــال اجــرا و یــا در حــال اتمــام اســت.
ــا بیــان اینکــه بعضــی از طرح هــای خیــران بیــش از  مالاحمــدی ب
۲ ســال مانده اســت اظهــار داشــت: حــدود ۷۰۰ میلیــارد تومــان از 
ــاز  ــده نی ــوب ش ــاز مص ــر س ــای خی ــرای طرح ه ــه ب ــه ای ک بودج

ــم. داری
ــگاه و کمــک  وی ادامــه داد: تقاضــا داریــم کــه مســووالن امســال ن

ــه اســتان اصفهــان داشــته باشــند. ویــژه ای ب
رییــس مجمــع خیــران مدرســه ســاز اســتان اصفهــان بــا اشــاره به 
تغییــر نــام مــدارس خیرســاز اضافه کــرد: ایــن تغییــر نام هــا بدلیل 
ــر  ــتان ها و تغیی ــرورش در اس ــوزش و پ ــای آم ــرر روس ــر مک تغیی

ــرده اســت. ــران ک ــران را نگ ــب بخشــنامه ها، خی مرت
وی بــا بیــان اینکــه پیگیری هایــی در ایــن زمینه انجام شــده اســت 
ــی اعتمــادی  ــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن اتفــاق کــه موجــب ب اب

ــم نخــورد. ــران می شــود، دیگــر رق خی
اســتان اصفهــان دارای بیــش از ۹۰۰ هــزار دانــش آمــوز و پنــج هزار 

واحــد آموزشــی اســت. 

رییس مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان گفت: 
بیش از هشت هزار روز از تأسیس این مجمع می گذرد و 
در این مدت بیش از هشت هزار باب کالس درس با کمک 

نیکوکاران در استان ساخته شده است.

 رییس مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان
عنوان کرد:

ایجادافزونبرهشتهزار
کالسدرسدر۲۳سالاخیر

گفت و گو

معـاون امـور اقتصـادی اسـتانداری 
اصفهان گفت: بدنبـال تخصیص ارز 
ترجیحی شـاهد شـکل گیـری بازار 
سـیاه و نشـتی یارانه هـا در کاالهای 
اساسـی شـدیم که برای حـذف آن 
دولـت اقـدام بـه طـرح »مردمـی 

سـازی یارانـه« کرد.
امیررضا نقـش در نشسـت خبری با 
اصحاب رسـانه در سـالن اجتماعات 
مجتمـع مطبوعاتـی اصفهـان، بـا 
اشـاره به طرح مردمی سـازی یارانه، 
بدنبـال حـذف یارانه نیسـتیم بلکه 
جابـه جایـی صـورت گرفته اسـت، 
گفـت: در این طرح یارانـه ای، برخی 
از اقشار حذف خواهند شـد اما برای 
تخصیص نـان و دارو یارانه دولتی به 

تمـام مـردم اختصـاص می یابد.
وی بـا بیـان اینکـه امـروزه تمـام 
کشـورها درگیـر امنیـت غذایـی 
هسـتند و شرایط امسـال متفاوت از 
سالهای گذشته اسـت، افزود: کمتر 
کشـوری حاضر بـه صـادرات گندم 
می شـود و مـا در سـال گذشـته ۵ 
میلیون تومـان گندم تولیـد کردیم 
و بالغ بـر ۷ میلیـون و ۵۰۰ هزار تن 

وارد کردیـم.
معـاون امـور اقتصـادی اسـتانداری 
اصفهـان ادامـه داد: خشکسـالی 
طـی سـالهای اخیـر باعـث شـد که 
از مرحلـه خودکفایی گندم بـه وارد 
کننده این محصول برسـیم و کشور 
در تأمیـن حجـم زیـادی از گندم به 
کشـورهای خارجی وابسـته اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه قیمـت جهانـی 
جـو، گنـدم، ذرت و سـویا در حـال 
افزایـش اسـت، گفـت: در طـرح 
مردمی سـازی یارانـه تنهـا دومـاه 
پول به حسـاب دهک هـای مختلف 
مـردم واریز می شـود اما چـون پول 
بـه تنهایـی تـورم زا اسـت بنابرایـن 
اقالم اساسـی با کاالبـرگ اختصاص 

بـد. می یا
معـاون اموراقتصـادی اسـتانداری 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه طـرح 
مردمی سـازی یارانه هـا یـک اصالح 
اسـت، گفـت: در اجـرای طـرح بـا 
مشـکالتی از جملـه جابـه جایـی 
دهک هـا، قطـع یارانـه برخـی افراد 
و همچنیـن پیدایـش مشـکالت 
عدیـده بـرای مـردم بودیـم کـه 

بدنبـال اصـالح آن هسـتیم.
وی با اشـاره بـه اینکه سـال ۹۷ ارز 
ترجیحی شـکل گرفـت و دونرخی 
شـدن ارز زمینه ایجاد رانت و فسـاد 
را در کشـور شـکل داد، افـزود: در 
طول مـدت سـه سـال ۵۰ میلیارد 
دالر بابـت ارز ترجیحـی از سـوی 
دولـت اختصـاص یافـت یعنـی 
معـادل هـزار هـزار میلیـارد تومان 
که حدود نیمی از آن بدسـت مردم 
هم نرسـید و این در حالی اسـت که 
در ۳۰ کیلومتـری از مرزهـای ایران 
شـاهد فروش روغـن یـا ماکارونی و 
دیگر اقالم اساسـی بـا قیمت کالن 
و از محل یارانـه مردم ایـران بودیم.

نقـش، گفـت: از ۵۰ میلیـارد دالر، 
۱۳ و ۸ دهـم میلیـارد دالر ارز 
ترجیحـی از سـال گذشـته بـوده 
اسـت و چـون اواخـر دولـت قبـل 
بـود و نیاز به زیرسـاخت هایی برای 
حـذف ارز ترجیحـی بـا تخصیص 
میلیـارد دالر موافقـت شـد   ۸
کـه تـا پایـان مـرداد ایـن رقـم به 
صفـر رسـید و دولـت جدیـد در 
شـهریورماه سال گذشـته روی کار 
آمـد و پس از بررسـی مجـدد طرح 
حـذف ارز ترجیحـی در یک الیحه 
دوفوریتـی بـا نظر قـوای سـه گانه 
مقرر شـد تـا در یکـم دی مـاه این 

ارز اختصـاص یابـد.
وی با بیـان اینکـه در طول یکسـال 
گذشـته ۱۵ و ۸ دهـم میلیـارد دالر 
ارز ترجیحـی معـادل ۳۲۰ هـزار 
میلیـارد تومـان بـه تولید کننـده و 
وارد کننـده تخصیـص یافـت، ادامه 
داد: ایـن رقـم معـادل ۳۲۰ هـزار 
تخـت بیمارسـتان می شـد کـه هم 
اکنـون اصفهـان بـا ۲ هـزار تخـت 
درمانـی  اقدامـات  بیمارسـتانی 

صـورت می دهـد.

مردمی سازی یارانه درجهت 
حذف بازارسیاه اقالم اساسی

معاون اموراقتصادی استانداری اصفهان 
مطرح کرد:

 خبر
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مدیرکل امور مالیاتی اسـتان اصفهـان گفت: معافیت مالیاتـی در قانون 
شـرکت های دانش بنیان پیش بینی شـده اسـت. عباس مزیکی با بیان 
اینکـه معافیـت مالیاتـی شـرکت های دانـش بنیـان در قانون تشـکیل 
شرکت های دانش بنیان پیش بینی شـده اسـت، اظهار داشت: معافیت 
مالیاتـی این شـرکت ها مشـروط بـه اسـتقرار و نـوع فعالیتی اسـت که 

انجـام می دهند.
وی افزود: براسـاس تأییدیه متولیان شـهرک علمی- تحقیقاتی به اداره 
امـور مالیاتی کـه درصد و نـوع دانـش و فناوری شـرکت ها را مشـخص 

می کند، ما بـر همان مبنـا و طبق قانـون آن بخـش از فعالیتـی را که در 
شـهرک انجام می شـود، معافیت عملکـرد اعمـال می کنیم.

مدیرکل امور مالیاتی اسـتان اصفهان با بیان اینکه بخـش ارزش افزوده، 
معافیت خاصی ندارد، خاطرنشـان کرد: اگر شرکت ها شـروط الزم برای 
معافیـت را رعایـت کنند، ما نیـز بی تردیـد با توجـه به نامگذاری سـال 
)تولیـد؛ دانش بنیان، اشـتغال آفریـن( که بایـد از تولید دانـش بنیان ها 

حمایت شـود، این مهـم را رعایـت خواهیم کرد.
مزیکـی تصریح کـرد: اگـر تاکنـون دانش بنیان هـا مشـکالتی در حوزه 

مالیاتی داشـتند در این زمینه با مسـئوالن شـهرک علمـی- تحقیقاتی 
اصفهان همفکری خواهیم کرد و امید اسـت که مشـکالت مرتفع شود.

وی افـزود: یکـی از معاونـان اداره مالیاتـی بـه عنـوان رابـط تعییـن 
خواهد شـد تا شـرکت های دانش بنیـان از مجموعه تسـهیالتی مانند 
بخشـودگی، تقسـیط و ...که در اختیار اداره کل اسـت، بهره مند شوند 
و مـا بتوانیـم معافیـت قانونـی ایـن شـرکت ها را که حقشـان اسـت با 
سـهولت بیشـتری اعمـال کنیم تـا دانـش بنیان ها بـه فعالیـت اصلی 

خود برسـند.

مدیرکل امور مالیاتی استان 
اصفهان مطرح کرد؛

شرایطمعافیت
مالیاتیشرکتهای

دانشبنیان



Isfahan News
بازرگانـــی

دو شنبه 2 خرداد 1401  | شمـاره 1060



 

پریسا جمدی  سالمت مالی ربطی به تعداد 
به  مربوط  بلکه  ندارد،  بانکی  حساب های 
احساسات درونی فرد نسبت به پول و 
چگونگی تأثیر آن بر سالمت روح و 
جسم است. در دوران همه گیری 
)کرونا( استرس 

مربوط به امور مالی افزایش یافته است. دستیابی به سالمت 
مالی، حتی درمواقع چالش برانگیز مالی نیز امکان پذیر 
است. کشف باورهای مربوط به پول می تواند به دستیابی به 
سالمت مالی کمک کند. بین تمام مشکالت جامعه از جمله 
همه گیری و ناآرامی های سیاسی، بدون شک، استرس به 
قدری زیاد است که فرار از آن کار دشواری ست. بسیاری از 
افراد بین تمام این مشکالت، از مشکالت مالی بیشترین رنج 
را می برند. طبق یک گزارش برگرفته از انجمن روانشناسی 
آمریکا، پول منبع مهم استرس در زندگی 64 درصد از 
آمریکایی ها است و 52 درصد افراد در دوران همه گیری 
کرونا، تأثیر مالی منفی را تجربه کرده اند. درحالی که 
تأثیر مستقیم استرس بر سالمت جسمی و روحی 
موضوعی آشکار و اثبات شده است، درک چگونگی 
تأثیر استرس بر سالمت مالی می تواند به مدیریت مشکل 
کمک کند. طبق گفته ناتال آستل، درمانگر و عضو هیئت 
مدیره انجمن مالی درمان، زمانی که در مورد پول یا از دست 
دادن شغل و بدهی ها نگرانی و استرس داریم، استرسمان 
بیشتر شده و در صورت داشتن مشکالت مربوط به سالمت 
روان ممکن است مشکل حادتر نیز شود. به گفته آستل، 
استرس در طول همه گیری بر نحوه مدیریت مالی 
تأثیر خواهد گذاشت. هر فردی بالخره نگرانی ها 
و استرس هایی دارد و هنگامی که احساس خطر 
می کند واکنش اضطرابی بیش از حد فعال می شود. این 
احساس می تواند طاقت فرسا باشد و باعث ایجاد اختالل در 
روند تصمیم گیری درست شود. به گفته آستل، برای حل 
این مشکل باید حتماً علت و عالئم استرس مشخص شود. 
ابتدا باید با درک معنای سالمت مالی آشنا شویم. طبق نظر 

آستل، سالمت مالی از سه جزء تشکیل شده است:
1. سـواد مالـی داشـتن دانـش در مورد امـور مالی اسـت، 
مانند دانسـتن اینکه امتیـاز اعتبـاری چقدر اسـت و امتیاز 

بـه چه معناسـت.

2. رفتـار مالـی یعنـی تصمیم گیـری دربـاره نحـوه خرج 
کـردن و پـس انـداز کـردن پول.

3. احساسـات درونـی نسـبت بـه پول شـامل احسـاس یا 
فکر شـما در مورد خـرج کـردن پول اسـت. مثـاًل آیا فکر 

می کنیـد همه افـراد ثروتمنـد حریص هسـتند؟
به گفتـه کریسـتینا کلنوتیک، معـاون ارشـد و رئیس برند 
و شـریک اسـتراتژیک در Laurel Road، سالمت مالی 
ربطـی بـه ثـروت نـدارد. در واقـع، طـی یک نظرسـنجی 
معتبـر توسـط دانشـگاه پرینسـتون، در حالـی کـه درآمد 
کمتـر از 75000 دالر در سـال می توانـد باعـث نگرانـی و 
اسـترس شـود، داشـتن درآمد سـاالنه بیشـتر تأثیـری بر 
رفاه عاطفـی نـدارد. در نهایـت رفـاه عاطفی بـه مدیریت 
شـما در امور مالی شـخصی و چگونگی حمایـت از اهداف 

کلی شـما در زندگـی مربوط اسـت.
طبق نظـر کلنوتیـک: داشـتن درک عمیق از امـور مالی و 
نحـوه مدیریت آنها در جهت رسـیدن به اهـداف به نحوی 
کـه اسـترس ناشـی از مدیریـت پـول بـه حداقل برسـد، 
بهتریـن راه بـرای حفظ سـالمت مالـی اسـت. اگرچه که 
دسـتیابی به سـالمت مالی بـه زمـان و آزمون و خطـا نیاز 
دارد، امـا در زمان هـای چالش برانگیـز مالی نیـز می توان 
به آن دسـت یافت. در این مقاله به شـرح چند مـورد برای 

کمک به دسـتیابی بـه سـالمت مالـی پرداخته ایم.
1. دکمه ریست را بزنید

طبق گفتـه کلنوتیک: بـا آغاز سـال جدید، یک فهرسـت 
از برنامـه مالـی خـود دوبـاره تنظیـم کنیـد. عـادات خرج 
کردن سـال گذشـته متعلق به گذشـته اسـت. اکنون باید 

پیشـرفت کنید.
2. باورهای پولی خود را آشکار کنید

می توانیـد از یـک برنامـه مخصـوص مدیریـت مالـی 
اسـتفاده کنید. ایـن برنامه با توجه به سـواالتی که از شـما 
می پرسـد شـما را در یکـی از چهـار گـروه قـرار می دهـد. 

یکی از این 4 گروه شـامل افرادی اسـت که برایـن باورند 
که پول بـد اسـت. طبق گفتـه آسـتل: در صورت داشـتن 
این باور، ممکـن اسـت ناخـودآگاه کارهایی بـرای خراب 
کردن موفقیت مالـی خود انجـام دهیم، زیـرا نمی خواهم 

حریص باشـم.
3. تمرین ذهن آگاهی کنید

هنـگام تصمیم گیری هـای مالـی، تمریـن ذهن آگاهـی 
باعـث تمرکز حـواس می شـود. بـه گفته آسـتل، قبـل از 
اینکـه بخواهید به امـور مالی خـود نگاه کنید یا با شـریک 
زندگی خـود در مورد آنهـا صحبت کنیـد، حضـور در اتاق 
را تمریـن کنید. مثـاًل، به محیـط اطراف خود نـگاه کنید- 
رنگ های اتاق، جایی که نشسـته اید و موارد دیگر. آسـتل 
می گویـد: »آنوقـت راحت تر متوجه احساسـات خود شـده 
و می توانید با بخـش تصمیم گیری منطقـی مغزتان به آن 
احساسـات نزدیک شـوید، که به شـما در برقراری ارتباط 

بـا شـریک زندگی تـان کمـک می کند.
4. بودجه بندی کنید

زمانی را بـه نوشـتن درآمـد و هزینه های خـود اختصاص 
دهیـد. کلنوتیـک اسـتفاده از قانـون 20/30/50 را بـرای 
بودجه بنـدی پیشـنهاد می کنـد: اول ( 50 درصـد بـه 
هزینه هـای ثابـت ماننـد اجـاره، خدمـات آب و بـرق و 
پرداخـت خـودرو اختصـاص دارد. دوم ( 30 درصـد صرف 
هزینه هـای متغیـر ماننـد خواربـار، سـرگرمی یـا خریـد 
می شـود. سـوم ( 20 درصد بـه اهـداف مالی ماننـد ایجاد 
بودجه اضطـراری، پرداخـت بدهی کارت اعتبـاری و پس 

انـداز بـرای بازنشسـتگی اختصـاص می یابـد.
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مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

در سفر به اصفهان با مدیرکل بهزیستی استان دیدار و گفت و گو 
کرد. احسان جعفری با اشاره به استفاده از ظرفیت کمک های انسان 
دوستانه بین المللی گفت: سازمان های بین المللی به عنوان منابع 
و سرمایه های انسانی ارزشمند، تأثیر گذار و غیر قابل انکار، دارای 

اهمیت ویژه می باشند.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه مشترک پروژه GGP )کمک های 
بالعوض برای پروژه های تأمین امنیت انسانی( در راستای تهیه 
تجهیزات کلینیک های توانبخشی در بهزیستی استان لرستان 

شهرستان الیگودرز، ادامه داد: پروژه GGP آغازی برای تالش، 
مشارکت و تبادل دانش در حوزه علوم انسانی، سالمندان، افراد دارای 
معلولیت و ... است؛ در همین راستا سازمان بهزیستی کشور آمادگی 
ایجاد ارتباط و راه تعامل استان ها با سازمان های بین المللی که در جهت 

کمک های انسان دوستانه گام برمی دارند را دارد.
جعفری با تاکید بر استفاده از این ظرفیت در استان اصفهان و دیگر 
استان ها، افزود: ایجاد تعامل با سازمان های بین المللی و استفاده از 
توان و ظرفیت داخلی، می تواند گروه های هدف را به سالمت درمانی 

مناسب نزدیک کند.

سازمانهایانساندوستانهبینالمللی؛

منابع و سرمایه های انسانی ارزشمند و تأثیر گذار

رئیس هیئت تکواندو استان اصفهان 
پس از برگزاری مجمع عمومی 
سالیانه هیئت تکواندو با حضور 
رئیس فدراسیون و تصویب تقویم 
سال جاری، از شروع اردو تیم ملی 
پومسه خبر داد و گفت: مردم اصفهان 

خیالشان از تکواندو راحت باشد.
شهرام اهلل آبادی پس از برگزاری 
مجمع ساالنه هیئت تکواندو استان 
اصفهان در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: مجمع عمومی ساالنه هیئت 
تکواندو با حضور هادی ساعی، 
رئیس فدراسیون تکواندو برگزار 
شده و در آن گزارش سال های 13۹۹ 
و 1400 ارائه شد، چون سال گذشته 
به دلیل شرایط کرونایی مجمع 

برگزار نشد.
وی درباره عدم حضور مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان 
در مجمع ساالنه هیئت تکواندو، 
توضیح داد: جواد محمدی به عنوان 
نایب رئیس مجمع به علت جلسه 
نتوانست در نشست  استانداری 
حضور یابد و معاون ورزشی او در این 

جلسه شرکت کرد.
رئیس هیئت تکواندو استان اصفهان 
ادامه داد: گزارش های سالیانه هیئت 
تکواندو استان اصفهان، گزارش 
مالی و گزارشی از تقویم سال 1401 
ارائه شد که همگی به تأیید و تصویب 
اعضا مجمع رسید. همچنین در پایان 
پرسش و پاسخ و درخواست ها با 
رئیس فدراسیون مطرح شد و هادی 

ساعی نیز جوابگو بود.
اهلل آبادی درباره برنامه و اهداف 
تکواندو استان در سال 1401، افزود: 
مهم ترین موضوع، امور مالی است 
و مجموعه تکواندو اصفهان، شاید 
بودجه ای حدود 12 میلیارد تومان 
الزم دارد. بودجه بندی پیش بینی 
شده برای سال جاری حدود ۹ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده که در 
صورت تحقق می توانیم به اهدافمان 

برسیم.
رئیس هیئت تکواندو استان اصفهان 
با اشاره به برگزاری مسابقات انتخابی 
تیم ملی پومسه در روزهای پنجشنبه 
و جمعه، از برگزاری اردو تیم های ملی 
تکواندو در اصفهان خبر داد و گفت: 
پس از مسابقات انتخابی، نفرات 
منتخب در اصفهان مانده و از امروز 
)شنبه، 31 اردیبهشت( میزبان تیم 
ملی پومسه هستیم. تمرینات شروع 
شده و تا پایان هفته جاری نفرات 
اصلی تیم های ملی آقایان و بانوان 
در تمام رده های سنی مشخص شده 
و اردوها تا آخر خرداد ادامه خواهد 
داشت و پس از آن به مسابقات 
قهرمانی آسیا در کره جنوبی اعزام 

می شوند.
وی از فراهم بودن زیرساخت های 
الزم برای این رشته در اصفهان ابراز 
رضایت کرد و افزود: مردم اصفهان 
خیالشان از تکواندو راحت باشد. 
مشکل خاصی برای برگزاری اردو 
تیم ملی در اصفهان نداریم و خوابگاه، 
سالن و موارد مورد نیاز فراهم شده 
است. کادر فنی پیش از این معرفی 
شده و تمرینات نیز از امروز به طور 
رسمی شروع شدند که امیدواریم 
مانند سال های قبل تیم ملی با دست 
پر بازگردد. مجمع عمومی ساالنه 
هیئت تکواندو استان اصفهان با 
حضور رئیس فدراسیون تکواندو، 
معاون ورزشی اداره کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان، رئیس هیئت 
تکواندو استان و اعضای مجمع 

برگزار شد.

 گفت و گو
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خیالتان از تکواندو 
اصفهان راحت باشد

رئیسهیئتتکواندو
استاناصفهان:

گزارش تصویری

آئین گرامیداشت هفته ارتباطات و تجلیل از کارشناسان روابط عمومی بهزیستی استان و شهرستان ها به صورت برخط با حضور مدیرکل بهزیستی و جمعی از اعضای شورای معاونین برگزار شد.
www.behzisti.ir :منبع

آنچه این روزها شاید به کمک ایرانی ها بیاید

مسـوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشـی درمانی الزهرا 
)س( اصفهان گفت: در 2 دهه گذشـته، اهدای عضـو از 530 فرد مبتال به 
مرگ مغزی در اسـتان صورت گرفت. مریم خلیفه سـلطانی، بـا تاکید بر 
ضرورت تقویت نیروهای ُمتخصـص و تجهیزات پزشـکی در این زمینه 
خاطرنشـان کرد: اهـدای عضـو از افراد مـرگ مغزی در اسـتان از سـال 
13۸0 آغـاز شـد و تاکنـون ده ها عضـو قابل برداشـت مانند کلیـه، کبد و 

قلب از این افـراد به بیمـاران نیازمند اهدا و پیوند شـده اسـت.
وی بـا بیان اینکه پیونـد عضو تنهـا درمـان نارسـایی پیشـرفته برخی از 
ارگان های بدن انسـان اسـت، اظهـار داشـت: منبع اصلـی ایـن اعضا از 

افـرادی اسـت کـه دچـار مرگ مغـزی شـده اند.
خلیفه سـلطانی توضیح داد: عضـوی مانند کلیـه را می توان از افـراد زنده 
پیونـد زد اما تنها منبـع برای برخـی اعضا مانند کبـد و قلب، مـوارد مرگ 
مغزی اسـت به همین دلیـل اهدای عضـو از افـراد مرگ مغـزی اهمیت 

زیـادی دارد.
وی بـا بیاناینکه در سـال های اخیر تحقیقات زیـادی در بـاره تولید برخی 
از اعضـای بدن انسـان از سـلول های بنیـادی در دنیا انجام شـده اسـت، 
تصریح کـرد: اما هنـوز تنهـا منبع تأمیـن عضوهایـی مانند قلـب و کبد، 

اهـدا از سـوی افـراد مرگ مغزی اسـت.
مسـوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشـی درمانی الزهرا 
)س( اصفهان گفت: در زمان حاضر در اسـتان امکان پیوند اعضایی مانند 
قلب، کلیه و کبـد وجـود دارد اما الزم اسـت تجهیزات پزشـکی و درمانی 

و نیروی انسـانی بویژه پزشـک متخصص پیوند عضو تقویت شود.
خلیفه سـلطانی اضافـه کـرد: پیوند کبد کـه عمل جراحی بسـیار دشـوار 

و زمانَبری اسـت حداقـل به حضـور همزمان 2 پزشـک جراح نیـاز دارد و 
تقویـت تیم های اتـاق عمـل و جراحی ضروریسـت.

وی اظهار امیـدواری کرد که موضـوع تأمین تجهیزات و نیروی انسـانی 
برای پیوند عضـو در اصفهان مورد توجه بیشـتر قـرار گیرد.

خلیفه سـلطانی با تاکید بر اینکـه تاکنـون اقدام های زیادی بـرای ترویج 
فرهنگ اهدای عضـو از افراد مـرگ مغزی صـورت گرفته اسـت، اظهار 
داشـت: ایـن اقدام هـا و تبلیغات بایـد بطور ُمـداوم تکرار شـود تـا اثرگذار 

باشـد و نهادینه شود.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای فرهنگ سـازی در بیـن مـردم بـرای ترویـج 
اهدای عضو جـای کار زیادی باقی مانده اسـت، خاطرنشـان کـرد: هنوز 
بـا خانواده هایـی مواجهیم که بدالیـل مختلف بـا اهدای عضـو موافقت 
نمی کنند که برخی از آنها به مسـائل فرهنگی برمی گردد. مسـوول واحد 
فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشـی درمانی الزهرا )س( اصفهان 
ادامه داد: همچنیـن برخـی خانواده ها بدالیلی ماننـد واهمـه و نگرانی از 
حرف هـای اطرافیان یا زمانَبر بودن عمل یا بد شـکل شـدن جسـد با این 
کار موافقت نمی کنند. وی تصریح کرد: اجسـاد افرادی کـه از آنها اهدای 
عضو صورت می گیـرد ماننـد فرد جراحی شـده اسـت و محل برداشـت 
عضـو، بخیـه زده می شـود و همچنین اهـدای عضـو هیچ هزینـه ای به 
خانواده ها تحمیـل نمی کند. بـه گفته خلیفه سـلطانی، اگر در سـال فقط 
یک بار به بهانـه »روز اهدای عضو« در رسـانه ها در باره اهمیـت این کار 
و فرهنگ سـازی برای ترویـج آن گفت وگو شـود مخاطبان کمـی از آن 
آگاه می شـوند اما اگـر این کار در طول سـال تکرار شـود اثر بهتـری دارد.

وی دربـاره اهدای اعضایـی مانند چشـم و نُسـوج افراد مـرگ مغزی نیز 

گفـت: شـیوه نامه های ایـن کار وجـود دارد اما هنـوز بدالیـل فرهنگی و 
اجتماعی امـکان انجـام آن در اصفهان مهیا نشـده اسـت امـا امیدواریم 
در آینـده نزدیک در این زمینه شـاهد پیشـرفت باشـیم. به گـزارش ایرنا، 
31 اردیبهشـت »روز ملی اهدای عضو« در کشـور نامگذاری شده است. 
سـال گذشـته 25 مورد اهدای عضو از افراد مرگ مغزی بـا اخذ رضایت از 
خانواده های آنها در اسـتان اصفهان انجـام و در مجمـوع، 6۹ عضو از آنها 

به منظور پیوند بـه بیماران نیازمند، برداشـت شـد. اهـدای عضـو از افراد 
مرگ مغزی در این اسـتان در سـال گذشته نسبت به سـال ۹۹ معادل 47 
درصد افزایـش یافت. اعضـای قابل اهـدای از فـرد مرگ مغزی شـامل 
قلب، ریه ها، کبـد، روده هـا، لوزالمعده )پانکـراس( و کلیه هاسـت؛ عالوه 
براین، برخی از بافت های بدن از جمله پوسـت، قرنیـه، تاندون، غضروف، 

اسـتخوان و دریچه قلـب نیز قابل پیوند اسـت.

در۲دههگذشتهانجامشد؛

۵۳۰ اهدای عضو افراد مرگ مغزی در اصفهان

 چند راه برای بهبود سالمت مالی در دوران سخت و چالشی؛
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