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گفت و گو با نایب رئیس شورای اسالمی اصفهان درباره سامانه سوت زنی:

سوت زنی دیده بانی توسط مردم است

Grief: Coping 
with the loss 
of your loved 

one
5

سپاهان اصفهان با همکاری زنیت روسیه دوره دانش افزایی مربیان آکادمی فوتبال برگزار کرد:

گام برداشتن درمسیرارتقاء دانش علمی فوتبال

آئین بزرگداشت ســالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی، حضرت امام خمینی )ره( در سالن گلستان شهدای 
اصفهان با حضور مردم و مسئولین برگزار شد.

محمد نیسانی / صاحب نیوز

8

 
در مواجه با بحث جراحی اقتصـادی، دو مبحث 
قابل طـرح اسـت: اول اینکـه ایـن تعدیل های 
قیمتی که صـورت گرفته، جـزء جدایی ناپذیری 
از رویکـرد کنتـرل و تثبیـت قیمت هاسـت و 
نسـبتی بـا بـازار آزاد و آزادسـازی قیمت هـا و 
توصیه هـای اقتصاددانـان کـه ایـن کار انجـام 
بشـود یـا نشـود، نـدارد. دولت هـا تا جایـی که 
می تواننـد قیمت هـا را کنترل می کننـد و جایی 
که دیگر نمی شـود ادامـه داد، مجبـور به تعدیل 
قیمت هـا می شـوند و قیمت هـای حمایتـی 

را بـه سـطح باالتـری می برنـد و مدتـی هـم 
آنجـا تثبیـت می کنند تـا دور بعـد. نکتـه دوم و 
بسـیار مهـم این اسـت کـه انگیـزه انجـام این 

اصالحـات اقتصـادی چیسـت؟ 
آیـا تصمیم گیرنـده قصـد دارد هویـت جدیدی 
بـه اقتصـاد بدهـد یـا روی همـان ریـل قبلـی 
حرکت می کند. بسـیار مهم اسـت کـه دولت یا 
تصمیم گیرنده یـک بیانیـه تحلیلی بدهـد و به 
مردم بگویـد بعـد از این مدتـی که اداره کشـور 
را به دسـت گرفتـه، بـه ایـن جمع بندی رسـیده 

کـه باید ایـن اقدامـات را بـا دالیل مشـخص و 
بـرای رسـیدن بـه هـدف معین انجـام دهـد تا 
بـرای مـردم روشـن باشـد کـه اهـداف اصلی 
دولـت چیسـت. بخشـی از دلیـل اجـرای ایـن 
اقدامات ممکن اسـت همین باشـد که کشور در 
شـرایطی قرار گرفته کـه دولت ناچار بـه انجام 
این اصالحـات بـوده اسـت، همان طـور که در 
گذشـته هـم ایـن تجربـه را داشـته ایم، چـون 
سیاسـت های گذشـته دیگـر کار نمی کـرده 

اسـت.

مهسا صدرالسادات
سرمقالـــه
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اصالح اقتصادی مسیر و معنا دارد
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مدیر بازارهای روز سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

 ارائه میوه و صیفی جات
با قیمت بسیار مناسب در دوشنبه بازار بعثت

بررسی »قیمت سوخت« در گفت و گو با
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه پایتخت:

در علم اقتصاد یارانه پنهان وجود ندارد!

رمزگشایی از پشت پرده سیاسِت رژیم صهیونیستی در مورد معادله اتمی ایران

برجام و ایراِن اتمی
کابوس دائمی اسرائیل است
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استاد حوزه و دانشگاه:

امام خمینی )ره(
غرق در اسالم بود

چهره روز

 شهردارنجف آباد درباره پروژه
احداث زیرگذرشهدای کارگرشهرستان:

 جریان خدمت
با پیشرفت ۴۰ درصدی ادامه دارد

٣

 اخبار اصفهان  جریان خدمت در میان پروژه های عمرانی در 
دست اقدام شهرداری نجف آباد به احداث زیرگذر شهدای کارگر، 
نقطه اتصال شهرک صنعتی کاوه و منتظریه و شهر ویالشهر به 
کمربندی نجف آباد خمینی شهر رسید.عبدالرسول امامی شهردار 

نجف آباد گفت: ...

صفهان
منبع: اخبار ا

خبر روز گزارش تصویری

خبر ویژه

دبیر جشن های مردمی »زیر سایه خورشید«:

هزار جشن دهه کرامت در استان اصفهان برگزار می شود

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان

ورود خودرو به استان در تعطیالت اخیر 7۹ درصد بیش از پارسال

دبیر جشن های مردمی »زیر سایه 
خورشید« زیر نظر آستان قدس 
رضوی در اصفهان گفت: بالغ بر هزار 
جشن مردمی به همت تشکل ها، 
نهاد فرهنگی و اشخاص حقیقی 
همزمان با دهه کرامت در این استان 
تا سالروز میالد امام رضا )ع( اجرا 

می شود. جشن های مردمی و بین 
المللی »زیر سایه خورشید« با همت 
شبکه جوانان رضوی و با همکاری 
تشکل های مردمی برگزار می شود. 
محمد توکلی زاده افزود: جشن های 
دهه کرامت تحت عنوان »زیر سایه 
خورشید« به همت مردم و عاشقان 

خاندان عصمت و طهارت برنامه ریزی 
شده که برخی از آن ها در سامانه 
الکترونیکی شبکه جوانان رضوی به 

ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه زمینه حضور 
خادمان امام رضا )ع( در برخی از 
این جشن ها فراهم شده است، بیان 
کرد: افزون بر ۵۰۰ مورد از جشن ها با 
حضور خادمان آستان قدس رضوی 
توام بوده است که ۴۰ هزار تبرکی 
هشتم )ع( را در بین حاضران این 

جشن ها توزیع شد.
وی با بیان اینکه سه گروه چهار نفره از 
خادمان رضوی برای ایام دهه کرامت 
به اصفهان آمده اند، اظهارداشت: یک 
گروه آن در طول دهه در برنامه های 
شهرستان های کاشان، آران و بیدگل 
و نطنز و ۲ گروه دیگر در جشن و 
برنامه های کالنشهر اصفهان و دیگر 

مناطق استان حاضر می شوند.
جوانان  شبکه  مسوول  گفته  به 
آستان قدس رضوی اصفهان همه 
برنامه های این ایام به صورت مردمی 
و با مشارکت جوانان تحت نظر شبکه 

جوانان رضوی انجام می گیرد.
توکلـی حضـور خادمان رضـوی در 
بیمارسـتان ها، عیـادت بیمـاران، 
دیـدار بـا خانواده شـهدا، حضـور در 
مـدارس و دانشـگاه ها و شـرکت در 
زورخانه هـای ورزش پهلوانـی در 
جمـع ورزشـکاران ایـن رشـته را از 
جمله اقدامات ایـن روزهای مبارک 
اعـالم کـرد. وی حضور خادمـان در 
روستاها و مناطق محروم را از جمله 
برنامـه هـا بیـان کـرد و یادآورشـد: 
طرح نمـک امـام رضـا )ع( در قالب 
اختصـاص نمـک بـه نانوایی هـا و 
اسـتفاده در تهیه نان اجرا می شـود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اصفهان گفت: 
هشت میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۸۹ 
تردد خودرو از روز یازدهم تا پایان روز 
پانزدهم خرداد امسال در محورهای 
مواصالتی استان ثبت شد که بر مبنای 
این اطالعات، شمار ورود خودروهای 

ورودی به استان ۷۹ درصد بیشتر از 
پارسال بود.

محمدعلی صلواتی روز دوشنبه در 
گفت وگو با ایرنا افزود: تردد خودروهای 
ورودی به جاده های شریانی ُمجهز به 
ترددشمار برخط )آنالین( در استان 
از یازدهم تا پانزدهم خرداد امسال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۷۹ درصد افزایش یافت و بر اساس 
آمار ثبت شده توسط سامانه های 
ترددشمار، در این ایام ۵۰۳ هزار و 
۸۰۷ دستگاه خودرو به استان وارد 
و ۵۱۹ هزار و ۸۱۰ خودرو از استان 

خارج شد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اصفهان اظهار 
داشت: تعداد خودروهای ورودی و 
خروجی به استان در این مدت نسبت 
به سال قبل از آن به ترتیب ۴۷ و ۵۳ 

درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: محورهای گلپایگان 
- دهق )خنداب(، انارک - جندق 
)جندق - سه راه جندق(، دهق - 
گلپایگان )خنداب(، جندق - انارک 
)سه راه جندق - جندق(، سجزی - 
نائین )جنب توزین(، نائین - سجزی 

)جنب توزین(، داران - چادگان، 
شهرضا - اصفهان، سمیرم - یاسوج 
)سه راهی پاتاوه( و شهرضا - اصفهان 
)روبروی wim( بعنوان ۱۰ محور با 
بیشترین درصد تردد در این ایام در 

استان محسوب می شوند.
صلواتی خاطرنشان کرد: همچنین 
اصفهان،   - بهارستان  محورهای 
اصفهان - بهارستان، آزادراه اصفهان 
- زرین شهر )فالورجان(، آزادراه 
زرین شهر - اصفهان )فالورجان(، 
اصفهان - زرین شهر )فوالدشهر(، 
نجف آباد - تیران، اصفهان - شهرضا 
زرین شهر  مبارکه(،  )سه راهی 
- اصفهان )فوالدشهر(، شهرضا - 
اصفهان )سه راهی مبارکه( و شاهین 
 )WIM شهر - مورچه خورت )جنب
بعنوان ۱۰ محور با بیشترین درصد 

تخلف سرعت هستند.



در شـــهر
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ظهـر روز جمعـه و پـس از ایـراد خطبه ها 
و اقامـه نمـاز جمعه توسـط آیت اله سـید 
یوسـف طباطبایی نژاد نماینـده ولی فقیه 
در اسـتان و امام جمعه اصفهـان در حالی 
کـه وی قصـد خـروج از محـل نمـاز را 
داشـت فـردی معلوم الحـال قصـد برهم 
زدن نظـم جایگاه نماز جمعـه و تعرض به 
اطرافیـان و امام جمعه اصفهان را داشـت 
که بـا هوشـیاری عوامل امنیتـی این فرد 
پیش از هـر اقدامی بازداشـت شـد و امام 
جمعـه اصفهـان نیـز در سـامت کامـل 

محل نمـاز جمعـه را تـرک کردند.
• ضـارب تعـادل روحـی و روانی 

نداشـته
تحقیقـات اولیـه نشـان می دهـد وی 
تعـادل روحـی و روانـی نداشـته اسـت و 
اخبار تکمیلـی از دالیل این اقـدام اعام 
خواهد شـد. آیت اهلل طباطبایی نـژاد امام 
جمعه اصفهـان در گفت وگویـی با فارس 
دربـاره جزئیـات ایـن اقـدام اظهـار کرد: 
جوانـی حمله کـرد کـه کاری نتوانسـت 
انجام بدهد و ضربه ای به گـردن من وارد 
شـد که اکنـون بازداشـت اسـت و انگیزه 
وی از ایـن اقـدام در حال بررسـی اسـت. 
همچنیـن در خبـر دیگری سـید حسـین 
هاشـمی دربـاره حملـه فـردی ناشـناس 
بـه امـام جمعـه اصفهـان توضیحاتـی را 

ارائـه داد.
• تعـرض بـا هوشـیاری عوامـل 

امنیتـی بـه خیر گذشـت
ــر  ــس دفت ــمی، رئی ــین هاش ــید حس س
ــام  ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
جمعــه اصفهــان پیرامــون جزئیــات 
ــه  ــه آیت ال ــال ب ــرد معلوم الح ــرض ف تع
ــان  ــه اصفه ــام جمع ــژاد ام طباطبایی ن
اظهــار داشــت: بعــد از نمــاز جمعــه 
فــردی بــه قصــد اینکــه می خواهــد 
ــان  ــه اصفه ــام جمع ــه ام ــه ای را ب نام
ــه  ــی ک ــوی کوچک ــط چاق ــد توس بده
بــه صــورت جاســاز در بیــن کلیدهایــش 
ــه  ــد ک ــرض می کن ــه ایشــان تع ــوده ب ب
بــا هوشــیاری عوامــل امنیتــی الحمدلــه 

ــت. ــته اس ــر گذش ــه خی ب
وی افزود: بـا هوشـیاری عوامـل امنیتی 
ایـن اقـدام نـاکام مانـد و حـاج آقـا در 
صحـت و سـامت هسـتند، ایـن فـرد 
دستگیر شـده و جزئیات در دست بررسی 
اسـت و در روزهـای آینـده پـس از کامل 
شـدن تحقیقـات دالیـل و انگیـزه ایـن 
فرد از ایـن اقدام بـه اطاع مـردم خواهد 

رسـید.

سوءقصد به امام جمعه 
اصفهان بخیر گذشت

پس از ایراد خطبه ها و اقامه نماز 
آیت اله سید یوسف طباطبایی نژاد 

مورد حمله قرار گرفت؛

ملی پوش شمشیربازی، رقابت های جام جهانی 
را آوردگاه تیم های بزرگ جهان دانست که 
برای کسب و تثبیت رنک خود به میدان می آیند 
و گفت: می خواستیم امتیاز بهتری کسب کنیم 
تا به قرعه راحت تری در قهرمانی آسیا بخوریم. 
محمد رضایی پس از رقابت های جام جهانی 
شمشیربازی در گرجستان در گفت وگو با ایسنا، 
سطح این رقابت ها را باال ارزیابی و اظهار 
کرد: تیم ملی شمشیربازی ایران با رویکرد 
جوان گرایی به استقبال این مسابقات رفت 
و نسبت به دور قبل رقابت ها در مجارستان 
در سطح بزرگساالن یک پله صعود داشتیم 

که نشان دهنده روند صعودی شمشیربازی 
ایران است. وی افزود: مسابقات جام جهانی 
گرجستان در دو بخش انفرادی و تیمی برگزار 
شد. رقابت های انفرادی با دو نفر شرکت کننده از 
ایران دنبال شد و عملکرد خوب و راضی کننده ای 
داشتیم که نسبت به تیم ملی اِپه چند سال اخیر 

رشد خوبی داشت.
این بازیکن ملی پوش تیم ملی اپه، رقبای اصلی 
خود را شمشیربازانی از کشورهای اسپانیا، 
سوئیس و ایتالیا دانست و گفت: در بخش تیمی 
جام جهانی گرجستان ۲۵ کشور شرکت کردند 
که در اولین مسابقه به مصاف اسپانیا رفتیم، اما 

متأسفانه باختیم. رضایی تأکید کرد: هدف ما 
از حضور در مسابقات جام جهانی گرجستان 
بیشتر به منظور کسب آمادگی برای رقابت های 
قهرمانی آسیا بود که چند روز آینده در کره جنوبی 
آغاز خواهد شد. وی افزود: اردوی تیم ملی اِپه 
برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا از بعداز 
ظهر روز سه شنبه، ۱۰ خرداد آغاز شد و اواخر این 

هفته به کره جنوبی اعزام خواهیم شد.
ملی پوش شمشیربازی اپه ایران، ادامه داد: 
در این دوره از مسابقات آسیایی در دو بخش 
نفرادی و تیمی به میدان خواهیم رفت و  ا
پس از رقابت های آسیایی کره، مسابقات 

قهرمانی جهان مصر در اوایل تیرماه را پیش رو 
داریم. رضایی اضافه کرد: میزبانی گرجستان 
خوب بود و تمام تیم های قوی با رنک باال در 
این مسابقات حاضر می شوند، زیرا در امتیاز 
و رنک جهانی هر تیم تأثیرگذار است. وی 
خاطرنشان کرد: با اینکه پس از مدت طوالنی 
در بخش تیمی شرکت کردیم، توانستیم 
امتیازات خوبی جمع کنیم تا در قهرمانی آسیا به 
قرعه راحت تری بخوریم. تیم ملی شمشیربازی 
اپه ایران پس از حضور در رقابت های جام 
جهانی گرجستان، اکنون تمرینات خود را 
برای مسابقات قهرمانی آسیا در تهران دنبال 

می کند تا در روزهای پایانی این هفته راهی 
کره جنوبی شود. رقابت های قهرمانی آسیا 
از ۲۰ خرداد در کره جنوبی آغاز خواهد شد. 
شمشیربازی ایران در این دور از رقابت های 
جام جهانی با یک پله صعود در جایگاه بیست 
و چهارم این تورنمنت قرار گرفت. همچنین 
مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در سه 
اسلحه سابر، اپه و فلوره از ۲۰ خرداد به میزبانی 
سئول کره جنوبی آغاز می شود و تیم ایران با ۱۶ 
ورزشکار در این مسابقات شرکت می کند که 
محمد رضایی طادی، شمشیرباز اپه اصفهانی 

یکی از آنها است.

اخبــار اصفهان حــوزه هنــری اصفهــان بــا همکاری 
ــه مناســبت دهــه کرامــت  دانشــگاه فیــض االســام ب
کارگاه ســه روزه تصویرســازی را بــا موضــوع امــام رضــا 
ــا نشســت  ــن کارگاه ســه روزه ب ــد. ای )ع( برگــزار می کن
ــی  ــور مجتب ــا حض ــری ب ــی در تصویرگ ــژه ایده یاب وی
مجلســی گرافیســت در روز اول ســه شــنبه ۱7 خردادماه 
از ســاعت ۹ الــی ۱7 در خانه هنرمنــدان اصفهــان برگزار 
ــاه(  می شــود. در روزهــای دوم و ســوم )۱8 و ۱۹ خردادم

نیــز ایــن کارگاه بــا حضــور اســاتید تصویرســازی 
خانم هــا کارکــن، موســوی نســب، صاحــی، محمــدی 
ــان  ــع در خیاب ــان واق ــدان اصفه ــه هنرمن ــن در خان معی
آبشــار اول، پــارک ایثارگــران برگــزار خواهــد شــد. ثبت 
ــن  ــجویان ای ــران و دانش ــی تصویرگ ــرای تمام ــام ب ن
رشــته آزاد و رایــگان اســت. عاقــه منــدان بــرای ثبــت 
نام و ارســال اثــر می تواننــد بــا شــماره ۰۹۱۲۹۱7۶۳۵۹ 

تمــاس حاصــل فرماینــد.

ملی پوش شمشیربازی:
هدفمان رسیدن به گروه راحت تری در ُکره است

حشمت اله قنبری در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( در گلستان 
شهدای اصفهان گفت: در دورانی که دین را افیون جوامع می دانستند امام 

)ره( دین را احیا کرد و امروز دین میدان دار است.
وی تصریح کرد: نه اسام در کنار سایر ادیان قابل تعریف است، نه انقابی 
که در سایه اسام در ایران تبلور پیدا کرد در کنار سایر مفاهیم علوم سیاسی 
قابل درک است و نه امام خمینی )ره( شخصیتی است که به راحتی بتوان 

توصیف کرد.
وی ادامه داد: امام )ره( هویت و موجودیتی داشت که بعد از سایر معصومین 
نظیری برای او پیدا نخواهد شد و نهضت اسامی که امام )ره( احیا کرد غیر از 

معصومین کسی نمی توانست آن را احیا کند.
این کارشناس دینی تصریح کرد: امام )ره( از همان زمانی که شروع تحصیل 
کرد، شخصیتی متفاوت داشت و به واسطه بصیرت دینی و سیاسی خود 
چیزهایی که دیگران نمی دیدند را می دید، سکینه و وقار او در زمان تحصیل 
همانی بود که در زمان رهبری و همان وقاری بود که در آخرین روزهای 

عمرشان داشتند.
وی با بیان اینکه در تمام اوراق دفتر زندگی ایشان به اندازه یک لحظه زندگی 
غیر توحیدی را نمی توان مشاهده کرد، افزود: امام )ره( را دستگیر و تبعید 
کردند زیرا می داستند وجودشان متمایز است و مهار حرکت ایشان مهار همه 

حرکت های انقابی است.
قنبری ادامه داد: امام )ره( در تبعید نظامنامه حکومت دینی را نوشت و 

شخصیت های طراز برای خدمت به مردم را تربیت کرد.
وی با اشاره به استقبال گسترده از امام )ره( در بدو ورود به ایران، ابراز کرد: 
امام )ره( در برابر مردم متواضع بود و در مقابل خبرنگاران گفتند من احساسی 

ندارم یعنی طلبکار مردم نیستم، احساس عجب ندارم.
کارشناس رسانه ملی خاطر نشان کرد: امام خمینی )ره( ۱۰ سال رهبری و 
امامت جامعه اسامی را در خطرناک ترین شرایط به عهده داشتند، مردم چند 
صد هزار جوان تقدیم راه اسام کردند ولی کسی احساس طلبکاری نداشتند.

وی با بیان اینکه استقال، آزادی و جمهوری اسامی سه مطالبه مردم در 
همراهی با امام خمینی )ره( بود، گفت: امروز هیچ کس نیست که معتقد باشد 

ایران به کشوری وابستگی دارد.
قنبری تصریح کرد: امام )ره( به ما آزادی را در جوهر آزادگی داد به گونه های 
که امروز نظام الگو شده ایم و به واسطه الگو گرفتن از ایران در قلمرو جهان 
اسام نقشه شوم شیاطین غربی و تروریست های صهیونیست نتوانسته 
به نتیجه برسد و در قالب قلمرو مقاومت می تواند به مظلومینی مثل یمن 

اقتدار دهد.
وی اظهار کرد: امروز ما در چارچوب میثاق ملی حرکت می کنیم و خودمان 
سرنوشت خود را مشخص کنیم و آمر اشتباهاتی هست متأثر از انتخابات ما 
است. وحتی برخی اشتباه گاهی روح و روان مردم را به هم می ریزند ولی 

طبیعتاً باید تحمل کنیم چون خودمان انتخاب کرده ایم.
این کارشناس سیاسی تاکید کرد: هیچ موضعی در نظام نیست مگر اینکه به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می کنند. نمایندگان مجلس و 

رئیس جمهور را مردم انتخاب می کنند.
وی تصریح کرد: انقاب اسامی شرایط آزادی را بوجود آورد بگونه ای که در 
زمان امام )ره(، اولین رییس جمهور مخالف نظر ایشان انتخاب می شوند و امام 

در وصیت نامه خود فرمودند من با این انتخاب موافق نبودم.
قنبری با اشاره به انتخاب برخی نخست وزیرها در دوره های قبل از انقاب 

توسط سفارت انگلیس گفت: این مسأله خفت بود و امام به ما آزادی داد.
وی ادامه داد: امام ابرقدرت مستحکمی بود که نه در مقابل آمریکا انگلیس و 

شوروی عقب ننشست ولی در برابر یک پدر و مادر شهید درهم می ریخت.
این کارشناس تاریخ اسام گفت: امام )ره( برغم اینکه امامت خود را از دین 

گرفته بود در برابر مردم متواضع بود و خود را خادم مردم می دانست.
وی تصریح کرد: ایشان در فرماندهی کل قوا یک استثنا بود، وقتی همه 
مأیوس بودند او بود که امید می آفرید و امروز نیز فرماندهی جبهه مقاومت 

توسط نظام جمهوری اسامی ایران بی نظیر و بی همتا است.
قنبری با بیان اینکه یک قدم از آرمانها عقب ننشسته ایم، افزود: البته مردم 
انتظار دارند کارهایشان انجام شود، کارهای انجام نشده بسیاری هست ولی 
برای این مردم بایدم ُرد، صاحبان میزهای ادارات برای این مردم باید با روحیه 
عملیات کربا ۵ عمل کنند و مردم را تکریم کنند، از کار آنها گره گشایی 

انجام شود.
وی تاکید کرد: مردم پای آرمان های امام )ره( و اصالت های انقاب ایستاده اند 
و آرزوی اینکه مردم با نظام نباشند را به دل استکبار خواهند گذاشت، با 
آرمان های انقاب قهر نخواهند کرد، ولی امرشان را تنها نخواهند گذاشت 
ولی تحمل کم کاری، تبعیض و امثال آن را ندارد و باید به زندگی مردم رسید.

کارشــناس تاریــخ اســام بــا اشــاره بــه نقــش 
امــام خمینــی )ره( در احیــای اســام، گفــت: امام 
ــام  ــا قی ــام را ب ــود و اس ــام ب ــرق در اس )ره( غ

خــود احیــا کــرد.

امام خمینی )ره( غرق در 
اسالم بود

کارگاه سه روزه 
تصویرسازی به 
مناسبت دهه 
کرامت

استاد حوزه و دانشگاه:

خبر ویژه

استاد و پژوهشگر حوزه تاریخ گفت: 
مردم رئیس جمهور و نمایندگان 
مجلس را خود انتخاب می کنند؛ یک 
جایی ممکن است تصمیم اشتباهی هم 
بگیرند باید به آنها فرصت جبران داده 
شود و جایی ممکن است روح و روان 
مردم را هم به هم بریزند، اما از خود ما 

هستند، باید به آنها فرصت جبران داد.
حشمت اله قنبری در سی سومین 
سالگرد رحلت امام خمینی )ره( در 
اصفهان با اعتقاد اینکه نام امام و واژه 
انقاب اسامی و حقیقت تابناک 
اسام سه کلید واژه مهم و اساسی در 
تاریخ زندگی انسان است، اظهار کرد: 
این سه در هیچ زمانی در نظر زمین 
فرسایش و فرسودگی پیدا نمی کند. 
نه اسام به عنوان یک دین در تراز 
سایر ادیان دیگر قابل تعریف و تصور 
است و نه تحول و انقابی که در پرتو 
حقیقت تابناک اسام ظهورو بروز کرده 
را می توان در سایه واژگان و جمات 
حوزه علوم سیاسی قابل درک دانست.

• امام )ره( اسطوره ای خارج از 
حدود تعاریف معمول بود

وی شخصیت امام )ره( را اسطوره ای و 
خارج از حدود تعاریف معمول توصیف 
کرد و ادامه داد: امام در سفره اهل بیت 
و در مکتب حیات بخش اسام یک 
موقعیت و موجودیتی یافت که بعد از 
ذات مقدس معصومین، نظیری برای 
آن نیست. امام از همان زمانی که در 
غربِت ایران زندگی کرد و در آغاز دوران 
درس و بحث و کاس و گفت وگوی 
خود بود تا آن زمانی که به حوزه علمیه 
قم وارد شد و شخصیتی متفاوت با 

دیگران داشت.
این استاد و پژوهشگر حوزه تاریخ 
ادامه داد: امام خمینی )ره( هر آنچه 
که دیگران نمی دیدند یا نسبت به آن 
احتیاط می کردند، می دید و نسبت به 
نظرات خود مستحکم بود. سکینه و 
وقار او در دوران جوانی همان سکینه 
و عظمتی بود که در دوران رهبری و 
ریاست او بر جمهوری اسامی و امیری 
او بر انقاب اسامی ظهوریافت و 
همان طمانینه ای بود که وقتی آخرین 
لحظات زندگی او رقم می خورد، او 

را یک شخصیت منحصر به فرد به 
تصویر کشید.

قنبری با تاکید بر اینکه در دفتر زندگی 
امام خمینی )ره( حتی به اندازه یک 
جمله یا لحظه، زندگِی غیر توحیدی 
را نمی توان استخراج کرد، خاطر نشان 
کرد: ذرات وجود امام راحل هم با اسام 
معنا پیدا کرده بود و هم از اسام رنگ 
گرفته بود. شجاعت، علم، خداباوری، 
مردم داری، عدالت و احسان او غیر از 
اسام نبود؛ امام، امام بود. وی ادامه داد: 
امام تنها بود، اما در تنهایی بر همه غلبه 
داشت. در دوران حبس، حصر و تبعید، 
بدون آنکه قلب امام به اندازه لحظه ای 
اضطراب پیدا کند، در نقطه کانونی و 
درعمق حضور جریان بعث عراق، هم 
نظام نامه حکومت دینی را نوشت و هم 
شخصیت های ترازی که بتوانند برای 
انقاب اسامی و برای مردم خدمتگزار 

باشند را تربیت کرد.
• امام خمینی )ره( توقعی از 

مردم نداشت
وی در تحلیل آرامش امام در بدو ورود 
به ایران، توجیه هر دو دسته را اشتباه 
دانست و گفت: مکتب تربیتی امام 
از احساسی ندارم، معنای دقیق تر و 
ناب تری را منتقل می کند؛ احساسی 
ندارم یعنی باورقلبی و تمام ذرات وجود 
من این است که این جمعیت چند 
میلیونی نه به استقبال »من« بلکه 
به استقبال »اسام« آمده اند و اگر به 
من اظهار عاقه می کنند، به خاطر 
بروز و ظهور منش اسامی است و من 
طلبکارمردم نیستم؛ احساسی ندارم 
یعنی توقعی از مردم ندارم، یعنی حضور 
همه جانبه مردم وفادار ایجاد غرور 
نمی کند. امام احساسی ندارد چون با 
احساس زندگی نکرده، بلکه با خدا 

زندگی کرده است.
• آثار لطمه های تحریم هنوز 

معلوم نشده است
وی با اشاره به خسارت های همه جانبه 
تحریم علیه ایران در زمان امام تا به 
امروز، تصریح کرد: آثار لطمه های مالی، 
سیاسی، اجتماعی و فتنه هایی که در 
قالب تحریم های ظالمانه بر این ملت 
بزرگ تحمیل شده، هنوز هم معلوم 

نیست، اما مردم هرگز پشیمان نشدند، 
همان طور که امروز هم برکات امام 
عالم گسترده تر از همیشه است. قنبری 
طرح این پرسش را که »مگر امام و 
انقاب برای مردم چه آوردند« ناصحیح 
و مقایسه ای اشتباه خواند و تاکید کرد: 
فرهنگ زندگی با امام، فرهنگی زالل 
و پاک است، امام غرق در اسام است و 
اصًا اسام با قیام امام احیا شد. نهضت 
احیاگرانه دینی که امام خمینی به وجود 
آورد غیر از ساحت مقدس معصومین 
کسی توان اعجازش را نداشت، آن 
هم در روزگاری که همه دین را افیون 
ملت ها می دانستند، زندگی امام دین 
را سرمنشأ حیات نشان داد و در بدنه 

زندگی بشری تزریق کرد.
استقال،  خاطر  به  مردم   •
آزادی و جمهوری اسامی با 

امام خمینی )ره( همراه شدند
وی با اشاره به شعار »استقال، آزادی، 
نشان  خاطر  اسامی«  جمهوری 
کرد: مردم از انقاب امام خمینی )ره( 
انتظاراتی داشتند، مردم وقتی حرکت 
بر پایه توحید و دین امام را دیدند، دنبال 
امام افتادند تا به سه مطالبه خود برسند؛ 
استقال، آزادی و جمهوری اسامی؛ 

که هر سه محقق شد.
این استاد و پژوهشگر حوزه تاریخ 

سقف  زیر  نفر  یک  کرد:  اضافه 
فیروزگون وجود ندارد که بگوید در 
ایران دولت دست نشانده وجود دارد یا 
برای سرنوشت ایران در کشور دیگری 
تصمیم گرفته می شود. ایران مستقل 
است و اشتباهاتی هم که وجود دارد، 
متأثر از انتخاب های ما است. امام آزادی 
را در جوهر آزادگی به ما داد، مردم ایران 
نوعی از آزادی را از حرکت امام به دست 
آوردند که تبدیل شد به نظام الگو و 
ایران به ام القرای جهان اسام تبدیل 

شد.
• انقاب اسامی خنثی کننده 
فتنه های نظام سلطه در سی 

سال اخیر بود
قنبری با تاکید بر اینکه در سی سال 
اخیر هیچ فتنه ای از فتنه های نظام 
سلطه در قلمرو اسام به سامان نرسید، 
تصریح کرد: در عراق، لبنان، فلسطین، 
افغانستان، یمن و هیچ کدام از باد 
اسامی نقشه شوم شیاطین غربی و 
تروریست پلید یهود و صهیونیست 
نتوانستند به سرمنزل مقصود برسند و 
این رویش جوشش در قالب نهضت 
مقاومت اسامی امروز به چنان وزنه 
بزرگ بین المللی دست یافته که به 
یمن اقتدار می دهد تا در مقابل همه 

هیمنه آمریکا و متحدان او بایستد.

مردم  به  اسامی  انقاب   •
فرصت اشتباه و به مسئوالن 

فرصت جبران می دهد
قنبری با بیان اینکه انقاب اسامی 
به مردم فرصت اشتباه و به مسئوالن 
فرصت جبران می دهد، خاطر نشان 
کرد: مردم رئیس جمهور و نمایندگان 
مجلس را خود انتخاب می کنند، خب 
باید درست انتخاب کنیم، قدرت به 
اعتبار مردم به دولت تفویض می شود، 
اقتدار دولت با اقتدار مردم معنا و مفهوم 

پیدا می کند.
• نظام در پرتوی رهبری امام 
خامنه ای یک قدم از ارزش های 

خود عقب ننشسته است
قنبری رهبری امروز کشور را هم 
بی نظیر توصیف و خاطرنشان کرد: 
امروز امامت جامعه در قالب رهبری 
شخصیتی قرار دارد که در روی کره 
زمین در هیچ کدام از کشورهای دنیا 
نظیر، بلکه نزدیکی برای ایشان وجود 
ندارد. مقام معظم رهبری و فرمانده 
کل قوای جبهه مقاومت اسامی و 
دین و نظام جمهوری اسامی، یک 
شخصیت بی بدیل و بی همتا است که 
در پرتوی رهبری فرزانه ایشان یک 
قدم از ارزش های انقاب اسامی 

عقب نشینی نشده است.

انقالب به مردم فرصت انتخاب وبه مسئوالن فرصت جبران می دهد
استاد وپژوهشگر حوزه تاریخ درسی سومین سالگرد رحلت امام خمینی )ره(:
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رئیس کل دادگسـتری اسـتان اصفهان گفت: رفع تصرفات از حریم و بسـتر 
زاینده رود باید با سـرعت و بـه طور کامل و دقیـق انجام شـود و هیچ بهانه ای 

در تأخیر و یـا نقص در اجـرای این طرح پذیرفتنی نیسـت.
حجت االســام اســداله جعفــری، رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان 
ــی  ــی مل ــال در اراض ــوق بیت الم ــظ حق ــورای حف ــت ش ــن نشس در دومی
ــل  ــت و کام ــریع، درس ــرای س ــزوم اج ــر ل ــد ب ــا تأکی ــی ب ــع طبیع و مناب
ــات  ــع تصرف ــده رود اظهــار داشــت: رف ــم و بســتر زاین آزادســازی های حری
ــق  ــل و دقی ــه طــور کام ــا ســرعت و ب ــد ب ــده رود بای ــم و بســتر زاین از حری

انجــام شــود و هیــچ بهانــه ای در تأخیــر و یــا نقــص در اجــرای ایــن طــرح 
ــت. ــی نیس پذیرفتن

وی افــزود: آزادســازی منابــع طبیعــی از تصــرف برخــی افــراد خــاص و قرار 
دادن ایــن منابــع در اختیــار همــه مردم عــاوه بــر اجــرای قانــون، ضرورتی 
ــا جدیــت و احســاس  ــد ایــن تکلیــف را ب اســت اجتماعــی و مســؤوالن بای

مســؤولیت بیشــتری بــه انجــام برســانند.
جعفری بــا بیان اینکــه در اجــرای قانــون همه یکســان هســتند، بیــان کرد: 
ــا داشــتن برنامــه  ــا متخلفــان و متجــاوزان بــه منابــع ملــی، ب در برخــورد ب

زمانــی مشــخص و بــدون تبعیــض عمــل شــود تــا اقدامــات انجــام گرفتــه 
در ایــن حــوزه تحــت تأثیــر ســایق و روابــط افــراد خــاص، قــرار نگیــرد.

رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان از رؤســا و دادســتان های 
ــا  ــان ب ــن زم ــده رود خواســت در کوتاه تری ــی حاشــیه زاین حوزه هــای قضای
حضــور میدانــی در اراضــی آزادســازی شــده بــه بررســی و راســتی آزمایــی 
نحــوه و میــزان آزادســازی ها پرداختــه و در صــورت مشــاهده مــوارد 
خــاف، واقعیــت میــدان را بــه دبیرخانــه شــورای حفــظ حقــوق بیت المــال 

ــد. ــزارش کنن ــی گ ــع طبیع ــی و مناب در اراضــی مل

رفع تصرفات 
از حریم و بستر 
زاینده رود باید با 
سرعت انجام شود

رئیس کل دادگستری استان 
اصفهان:

خبرروز

ISFAHAN
N E W S
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شهرستان

Isfahan News

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
و  مردم  آبه  حق  گفت:  اسالمی  شورای 
کشاورزان گلپایگان باید از سد تأمین می شد 

چرا که حق مسلم آنان است.
سید مسعود خاتمی، در جلسه شورای اداری 
کرد:  اظهار  گلپایگان،  در  اصفهان  استان 
که  است  اصیل  شهرستان  یک  گلپایگان 
تاریخ چند هزار ساله دارد و از ظرفیت باالیی 
برخوردار است. سال ها قبل در این شهر سد 
کوچری با هر انگیزه ای ساخته شد تا آب 
برای کشاورزان  اینکه  با وجود  رود  قم  به 
حق آبه ای تصویب کردند، اما اکنون برخی از 
روستاهای گلپایگان آب ندارند خشک شدند 
اوضاع  این  و  رفته  فنا  به  کشاورزیشان  و 

سبب ایجاد ریزگردها شده است.
اساس  بر   ۱۳۹۶ سال  در  داد:  ادامه  وی 
سندی که برای حق آبه تصویب کردند مقرر 
از  مردم  را  مصوب  حق آبه  درصد  شد ۲۰ 
طریق چاه ها تأمین کنند که نتیجه آن همین 
فرونشست هایی است که شاهد هستیم که 
چند برابر میانگین نقاط دیگر است. این یک 
ظلم به مردم گلپایگان است؛ در صورتی که 
تأمین می شد چرا که  از سد  باید  آبه  حق 
حق مسلم مردم است و متاسفانه این سند 
هم قید اجرایی چند ساله دارد، اما در حال 
وزارتخانه  طریق  از  موضوع  این  پیگیری 
هستیم که اگر جواب نگیریم وزیر مربوطه 

را به صحن مجلس خواهیم آورد.
گلپایگان  مردم  نماینده  ایسنا،  گزارش  به 
از سالها قبل  و خوانسار در مجلس گفت: 
سعی می کردند مسئول سد گلپایگان غیر 
است،  توهین  یک  این  باشد،  گلپایگانی 
از  آن  مسئول  اما  است،  گلپایگان  در  سد 
که  است  مدتی  افزود:  خاتمی  می آید.  قم 
معطل  گلشهر  صنعتی  شهرک  راه اندازی 
مانده است که پیگیر این موضوع هستیم. 
رفع موانع تولید یعنی رفع ایرادات اداراتی که 
مانع تولید هستند. صنعت گلپایگان ظرفیتی 
باال دارد و پیشرفت های خوبی کرده است 
بنابراین الزم است نماینده دائمی از شرکت 
تا  باشد  مستقر  گلپایگان  در  شهرک ها 

مشکالت صنایع را مستمر پیگیری کند.
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  به  خطاب  وی 
داد  به  کرد:  خاطرنشان  اصفهان،  استان 
گلپایگان برسید، این شهرستان ۱۰۰ هزار 
نفری یک استخر ندارد که تجهیزات آن را 
هم برده اند، اما تمام تالش خود را به کار 
ببندید تا در تابستان مردم بتوانند از استخر 
استفاده کنند. همچنین امکانات ورزشی را 

در شهرستان فراهم کنید.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
با بیان اینکه مرکز رشد و نوآوری گلپایگان 
بیمارستان  است درخصوص  زمین  نیازمند 
گلپایگان  بیمارستان  افزود:  گلپایگان، 
وضعیت نامناسبی دارد و گاهی مردم برای 
درمان مجبورند به شهرهای اطراف مراجعه 
کنند، در نیروی انسانی و تجهیزات کمبوداتی 
وجود دارد. این بیمارستان NICU دارد، اما 
اما  دارد،  اُرولوژیست  ندارد،  درمان  کادر 
وضعیت  از  ندارد.  سنگ شکن  دستگاه 
بیمارستان راضی نیستیم و مردم نباید برای 

درمان به نجف آباد و ... بروند.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس:

حقابه مردم گلپایگان باید
از سد تأمین می شد

خبر

ISFAHAN
N E W S

گزارش تصویری

 اخبار اصفهان  جریان خدمت در میان پروژه های عمرانی در دست 
اقدام شهرداری نجف آباد به احداث زیرگذر شهدای کارگر، نقطه اتصال 
شهرک صنعتی کاوه و منتظریه و شهر ویالشهر به کمربندی نجف آباد 
زیرگذر  آباد گفت:  امامی شهردار نجف  خمینی شهر رسید.عبدالرسول 
شهدای کارگر محل دسترسی شهرک های صنعتی کاوه و منتظریه و شهر 

ویالشهر به کمربندی نجف آباد خمینی شهر می باشد.
امامی افزود: نا ایمن بودن و دسترسی غیر اصولی تقاطع قبلی باعث بروز 
تراکم های ترافیکی در ساعات پیک و ناایمن بودن اتصال به کمربندی 

در دسترسی قبلی علتی بود که باعث شد دسترسی جدید تعریف گردد.
 وی ادامه داد: این تقاطع به وسیله ۴ رمپ ورودی و خروجی و اجرای 

دو عدد میدان در شمال و جنوب کمربندی دسترسی ها را تأمین می کند.
شهردار در این رابطه بیان داشت: این زیرگذر به وسیله دو دهانه پل پیش 
ساخته ۸۰ متری در هر طرف اجرا می شود و دفع آبهای سطحی به صورت 

سپتینگ انجام می شود.
امامی افزود: طول رمپ سمت ویالشهر ۱۱۰ متر و سمت شهرک صنعتی 
۱۴۵ متر می باشد. شیب رمپ ها ۶ درصد است و عرض مسیر ورودی و 

خروجی به زیرگذر هر کدام ۷ متر، عرض ریفیوز میانی یک متر و بیست 
سانتی متر و شعاع میدان در سمت ویالشهر ۱۷ و نیم متر و شعاع میدان 

سمت کمربندی ۲۰ متر می باشد.
 مدیرامور عمرانی شهر همچنین عرض رمپ های ورودی و خروجی به 

کمربندی را ۴/۸ متر اعالم کرد.
 امامی پیشرفته کلی عملیات اجرایی را در این پروژه ۴۰ درصد اعالم کرد 
و گفت سمت ویالشهر پیشرفت فیزیکی خوبی داشته ولی سمت شهرک 

صنعتی پیشرفت فیزیکی کمتری داشته است.

 شهردارنجف آباد درباره پروژه
احداث زیرگذرشهدای کارگرشهرستان:

 جریان خدمت
با پیشرفت ۴۰ درصدی 

ادامه دارد

مراسـم بزرگداشـت ششـمین سـالگرد شـهادت شـهید مدافع مهدی 
اسـحاقیان و پنجمین سـالگرد شـهادت شـهید مدافع جواد در بوستان 

شـهدای گمنـام کوه سـفید شـهر درچه برگزار شـد.
محمد نیسانی / صاحب نیوز 

استاد حوزه علمیه قم گفت: غفلت مردم از واقعیت ها، سالح 
و دارایی مادی و معنوی فرصت سازی برای دشمن است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت االسالم و المسلمین محمد 
بزرگ  رهبر  رحلت  سالروز  گرامیداشت  در  کفیل،  ابراهیم 
انقالب اسالمی و واقعه ۱۵ خرداد در محل آستان امامزاده 
احمد )ع( تیران افزود: بر اساس قرآن دشمنان اسالم به دنبال 
و  و سختی  اعتقادات  و  دینداری  کاهش  مسلمانان،  غفلت 

مشقت در جامعه هستند.
و  کشور  وضع  از  مردم  غفلت  با  دشمن  کرد:  بیان  وی 
توطئه های دشمنان، اهداف خود را محقق می سازد و یکبار 

دارایی و اموال آنان را تصرف می کند.
از  غفلت  لحظه ای  داد:  ادامه  قرآن  و  دین  پژوهشگر حوزه 
توسعه نظامی در کشورمان باعث می شود که دشمن در یک 
با مشکل  را  ببرد و مملکت  بین  از  را  دارایی  حمله سخت 

روبرو کند.
وی با بیان اینکه توطئه علیه اعتقادات دینی از برنامه های 
از  دوری  کرد:  تصریح  است،  کفر  به  گرایش  برای  دشمن 
باورهای دینی و اعتقادات ناب امکان دوستی با ضد دین را 

فراهم و گسترش اسالم را متوقف می کند.
را  تحریم ها  و  اقتصادی  حجت االسالم کفیل سختی های 
تاکتیک استکبار جهانی و اسرائیل برای صدمه به نظام اعالم 
کرد و اظهارداشت: آنان با چنین اقداماتی آرامش داخلی را 

تهدید و برنامه ریزی برای ضربه به نظام دارند.
بین  در  ترویج فساد  اسالمی،  با کشورهای  کینه توزی  وی 
نسل جدید و عموم مردم، اقدام مخرب اقتصادی مثل تحریم 
و اقدامات مداوم و پیوسته برای صدمه به انقالب را از جمله 
تالشی  هیچ  از  آنان  گفت:  و  برشمرد  دشمنان  برنامه های 
به  نکرده اند  تاکنون  کاری  اگر  و  داشت  نخواهند  بر  دست 

دلیل نبود توانایی و شکست آن ها بوده است.
جمهوری  نظام  کرد:  خاطرنشان  کفیل  االسالم  حجت 
اسالمی ایران به دنبال دشمن تراشی برای خود نیست بلکه 
در برابر زیاده خواهی ها ایستاده و زیر بار ظلم و ستم نمی رود.

وی یادآورشد: دشمن از هیچ فرصتی برای صدمه به نظام 
انقالب  به  برای خسارت  را  زیادی  بودجه های  و  نمی گذرد 
بکار گرفته و مقاومت ملت ایران و تقویت بنیه های نظامی و 

دفاعی در راستای حفظ مملکت است.

فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان از کشف محموله 
۶۰ تنی گندم احتکاری به ارزش ۷ میلیارد ریال در این 

شهرستان خبر داد.
از  نقل  به  اصفهان  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
پایگاه خبری پلیس، مرتضی هادیان، فرمانده انتظامی 
پلیس  مأموران  داشت:  اظهار  فالورجان  شهرستان 
احتکار  عامالن  با  برخورد  راستای  در  فرماندهی  این 
کاالهای اساسی و مورد نیاز شهروندان، با تالش های 
گندم  انبار  یک  وجود  از  فنی  اقدامات  و  شبانه روزی 
احتکار شده در یکی از محله های این شهرستان مطلع 

شدند.
وی افزود: مأموران بالفاصله برای بررسی موضوع وارد 
عمل شده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی نسبت 

به بازرسی محل دپو محموله گندم اقدام کردند و در 
بازرسی به عمل آمده موفق به کشف ۶۰ تن گندم 

احتکاری شدند.
هادیان با بیان اینکه گندم کشف شده بدون اسناد و 
انبارها  جامع  سیستم  در  ثبت  بدون  و  معتبر  مدارک 
است، گفت: ارزش ریالی محموله کشف شده از سوی 
کارشناسان ۷ میلیارد ریال تعیین شده و در این راستا 
برای  پرونده  تشکیل  از  پس  و  دستگیر  متهم  یک 

اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان خاطرنشان کرد: 
از هر  از شهروندان خواستاریم که در صورت اطالع 
گونه احتکار و یا فعالیت های غیر قانونی، مراتب را به 

مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم کنند.

رئیس اداره منابع آب شهرستان برخوار از مسدود 
شدن چاه غیر مجاز با عمق ۱۰۰ متر در شهرستان 

برخوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سعدی قادری 
با اعالم خبر مسدود شدن چاه غیر مجاز با عمق 
گروه  غیرمجازتوسط  چاه  این  گفت:  متر   ۱۰۰
برخوار واقع در  اداره منابع آب  بازرسی  گشت و 

استان اصفهان شناسایی شد.
وی با اشاره به آثار زیان بار حفر چاه ها بر سفره های 
آب زیرمینی، تصریح کرد: بیشترین میزان آب در 
بخش کشاورزی مصرف می شود بنابراین مدیریت 
حوزه ها  سایر  از  بیش  بخش  این  از  حفاظت  و 
ضروری است. این مقام مسئول با بیان این که 
شهرستان برخوار دارای بیش از ۸۰۰ حلقه چاه 
حجم  درصد  کرد: ۹۰  نشان  خاطر  است،  مجاز 

مصارف آنها در بخش کشاورزی است.
وی اظهار کرد: در طی سالیان گذشته ۷۳ حلقه چاه 

غیرمجاز در این شهرستان پر و مسدود شده اند.
رئیس اداره منابع آب برخوار افزود: در شهرستان 
برخوار با اولویت بر روی چاه هایی که دارای اضافه 

برداشت هستند ۸۸ دستگاه کنتور حجمی هوشمند 
نصب شده است.

و  اقلیم  تغییر  خشکسالی،  داد:  ادامه  قادری 
برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی، سطح 
آب زیرزمینی در اکثر مناطق شهرستان برخوار را 

دچار افت شدیدی کرده است.
دشت  در  زیرزمینی  آب  سطح  افت  افزود:  وی 
برخوار سالیانه حدود  ممنوعه بحرانی اصفهان- 
و  رویه  بی  برداشت های  که  است  یک متر 
خشکسالی های شدید باعث بروز پدیده مخرب 

فرونشست زمین در این دشت شده است.
رئیس اداره منابع آب برخوار با تأکید بر این که 
برخورد با متخلفان حفر چاه های غیرمجاز همواره 
در دستور کار شرکت آب منطقه ای اصفهان قرار 
دادستان  از  قضایی  دستور  اخذ  با  گفت:  دارد، 
شهرستان و همکاری نیروی انتظامی این حلقه 
چاه غیرمجاز کشاورزی به عمق ۱۰۰ متر در اول 
جاده محسن آباد شهرستان برخوار توسط گروه 
گشت و بازرسی اداره منابع آب برخوار شناسایی، 

منصوبات تخلیه و چاه مسدود شد.

پلیس راه استان اصفهان پس از توقیف و بازرسی 
ضمن  اصفهان  نایین-  محور  در  خودرو  یک 
این  در  را  سیاه  توله خرس  یک  مخدر  محموله 

خودرو کشف کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، مأموران نیروی انتظامی 
در محور نایین- اصفهان پس از توقیف خودرویی 
مشکوک، حین بازرسی متوجه صدای نامتعارف از 
این خودرو می شوند و ضمن کشف مقداری مواد 
مخدر، یک قالده توله خرس سیاه را در این خودرو 

پیدا می کنند.
این توله خرس سالم است و هم اکنون در اختیار 
محیط زیست اصفهان قرار گرفته است و به گفته 
محیط  حفاظت  یگان  فرمانده  پور  یوسف  سعید 
زیست اصفهان برای ادامه زندگی به محیط زیست 

شمال یا جنوب شرق کشور فرستاده می شود.
خرس سیاه آسیایی هم اکنون در فهرست سرخ 
 )IUCN RED LIST( اتحادیه جهانی حفاظت
در طبقه در آستانه انقراض )CR( قرار دارد 
باقی مانده  اندک  تعداد  از  مشخصی  آمار  هیچ  و 

جمعیت این گونه در کشورمان در دست نیست.

خرس سیاه هرچند بیشتر گیاه خوار است اما رفتاری 
پرخاش گرانه نسبت به انسان دارد و حمله بدون 
هشدار این حیوان به آدمی بارها گزارش شده است.

خرس سیاه آسیایی شبگرد است و بر خالف دیگر 
همنوعان خود خواب زمستانی ندارد. عمر آن حدود 
۲۵ است و ۱۲۰ تا ۱۸۰ سانتی متر طول و ۵۰ تا 

۱۷۰ کیلوگرم وزن دارد.
مناطق  به  محدود  ایران  در  جانور  این  پراکنش 
جنوب شرق شامل استان های کرمان، هرمزگان 
خرس  وجود  است.  بلوچستان  و  سیستان  و 
از  مناطقی  در  کرمان  استان  در  آسیایی  سیاه 
استان  در  و  کهنوج  و  جیرفت  شهرستان های 
بشاگرد  ارتفاعات  از  مناطقی  در  نیز  هرمزگان 
استان  در  خرس  گونه  این  است.  شده  گزارش 
سیستان وبلوچستان از پراکنش بیشتری برخوردار 
نیکشهر، چابهار،  ارتفاعات شهرستان  است و در 
سرباز، کوه بیرک سراوان، خاش و بزمان ایرانشهر 

مشاهده شده است.
بیشترین جمعیت این گونه در سال های اخیر در 
شهرستان نیکشهر سیستان و بلوچستان بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان از احداث و تکمیل 
شبکه جمع آوری فاضالب شهرک صنعتی گلپایگان با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ 

میلیارد ریال تا پایان سال جاری خبر داد.
رسول سواری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: برای اجرای این پروژه 
به طول ۱۹ کیلومتر از تمامی ظرفیت های داخلی، استانی و ملی استفاده 

شده است.
وی با بیان اینکه تأمین آب پایدار از مهمترین نیازهای صاحبان صنایع مستقر 
در شهرک صنعتی گلپایگان است که با تکمیل طرح شبکه جمع آوری، این 
مهم تحقق پیدا می کند ادامه داد: احداث تصفیه خانه در شهرک های صنعتی 
برای کاهش معضالت زیست محیطی  این شرکت  برنامه های  از جمله 

واحدهای تولیدی است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه توسعه 
شهرک های جدید با مشکل کم آبی اصفهان در تناقض است، خاطرنشان 
کرد: شهرک های جدید بر سه مبنا ایجاد می شود و در این زمینه شهرک های 

صنعتی جدید باید برای تأمین آب نسبت به خرید پساب شهرهای مجاور 
اقدام کنند.

پساب  شبکه  اجرای  تفاهم نامه  امروز  تا  زمینه  این  در  کرد:  اضافه  وی 
درون شهری و ایجاد شبکه تصفیه خانه و استحصال برای ۱۲ شهرک امضا 
شده است که این میزان سرمایه گذاری به ارزش سه هزار میلیارد تومان در 

بازه زمانی پنج ساله انجام می شود.
سواری گفت: با این اقدام می توان استفاده از آب های سطحی و زیرزمینی را 
به کمترین حد ممکن برسانیم و معضل جمع آوری پساب شهرها را برطرف 
کنیم. وی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی 

منجر به رشد جذب سرمایه گذاران بخش تولید خواهد شد.
۷۵ مجوز ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی در استان اصفهان صادر شده که 
تاکنون از میان آنها ۷۰ شهرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری رسیده است.

اصفهان با ۱۲ هزار هکتار از نظر تعداد و اراضی شهرک های صنعتی مقام 
نخست را در کشور دارد.

استاد حوزه علمیه قم:

غفلت مردم از واقعیت ها فرصت سازی برای دشمن است

فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان خبر داد:

کشف 6۰ تن گندم احتکار شده به ارزش 7 میلیارد ریال

رئیس اداره منابع آب شهرستان برخوار خبر داد:

 مسدود شدن چاه غیر مجاز
با عمق 1۰۰ متر در شهرستان برخوار

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان خبر داد:

 شبکه جمع آوری فاضالب شهرک صنعتی شهرستان گلپایگان
تا پایان امسال تکمیل می شود

پلیس راه استان اصفهان کشف کرد؛

توله خرس سیاه با محموله مواد مخدر

حاجیـه خانـم کوکـب ظهرابی مـادر شـهیدان احمد و اسـماعیل 
میری از شـهدای شهرسـتان نایین در ۹۳ سـالگی دعـوت حق را 

لبیـک گفـت و به فرزندان شـهیدش پیوسـت.
سرپرسـت بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران شهرسـتان ناییـن بـه 
خبرنـگار ایرنـا گفت: پیکـر این بانوی صبـر و اسـتقامت با بدرقه 
مـردم والیت مـدار و عاشـقان ایثـار و شـهادت در گلزار شـهدای 
مزرعـه امـام این شهرسـتان تشـییع و به خاک سـپرده می شـود.

محمود اشکسـتانی گفت: شـهیدان احمد و اسـماعیل میری؛ ۲۳ 
تیـر ۱۳۶۱ در یـک روز در سـنین ۱۸ و ۱۹ سـالگی در منطقـه 

عملیاتی شـلمچه به شـهادت رسـیدند.
به گزارش ایرنا، مسـئوالن شهرسـتان نایین هـم در پیامی ضمن 
عرض تسـلیت بـه خانواده هـای معظم شـهدا بـرای آن مرحومه 
علـو درجـات و بـرای بازمانـدگان از درگاه خداونـد صبـر جذیـل 

خواسـتار شدند.
شهرسـتان ناییـن ۱۸۷ شـهید، ۳۸۰ جانبـاز و ۲۳ آزاده تقدیـم 

انقـالب اسـالمی کـرده اسـت.
این شهرسـتان بـا ۳۹ هزار نفر جمعیت در ۱۴۰ کیلومتری شـرق 

مرکز اصفهان واقع اسـت.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان 
نایین خبر داد:

مادر شهیدان میری در شهرستان 
نایین به دیار باقی شتافت
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The value of export from North Kho-
rasan province, in the northeast of 
Iran, rose 84 percent in the first month 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-April 20), as compared to 
the same month in the previous year, 
the head of the province’s Industry, 
Mining and Trade Department an-
nounced.
Hossein Haji-Beglou said that 15,300 
tons of products worth $10.3 million 
were exported from the province in 
the first month, indicating 46.5 per-
cent fall in terms of weight year on 

year.
He named petrochemical products 
such as urea, melamine and ammonia, 
also steel products, polystyrene tools, 
tomato paste, empty cans, citric acid 
and floor rubber granules as the major 
products exported from the province 
and Afghanistan, Iraq, Turkmenistan, 
Uzbekistan, Germany, Pakistan, Geor-
gia, Austria, Turkey and Romania as 
the major export destinations.
He also said that 27 tons of agricul-
tural products valued at $16,000 were 
exported from North Khorasan in the 

first month of the present year, ac-
counting for three percent of export 
from the province in the mentioned 
month.
The head of the province’s Industry, 
Mining and Trade Department further 
announced that 3,000 tons of com-
modities worth about $2 million were 
imported to the province in the first 
month of this year, showing 92 per-
cent rise in weight, while no change in 
value as compared to the first month 
of the past year.
As previously announced by Mehrdad 
Davoudzadeh, the deputy head of the 
province’s Industry, Mining and Trade 
Department for commercial affairs 
and trade promotion, commodities 
valued at over $173 million were ex-
ported from North Khorasan during 
the previous Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20).
Davoudzadeh named Afghanistan, 
Iraq, Turkmenistan, Uzbekistan, Ger-
many, India, Turkey, Ukraine, Paki-
stan, Poland, Syria, Russia, Kuwait, 
Austria, Oman, Indonesia, United Arab 
Emirates, and Canada as the main 
destinations to them the products 
were exported from North Khorasan 
in the previous year.
Putting the province’s worth of im-

ports at $42 million in the past year, 
the official further named China, Rus-
sia, Sudan, Pakistan, the United Arab 
Emirates, Germany, South Korea, 
Turkey, India, Netherlands, Ethiopia, 
Denmark, Austria, Oman, United 
Kingdom, Taiwan, Italy, Turkmenistan, 
Sweden, Kyrgyzstan, Kazakhstan, 
Brazil, Azerbaijan and France as the 
major sources of imports.
The deputy head of Islamic Republic 
of Iran’s Customs Administration (IR-
ICA) has announced that the value of 
Iran’s export of non-oil products has 
increased 25 percent in the first month 
of the current year, as compared to the 
same month of the past year.
Foroud Asgari also said that the coun-
try’s non-oil trade with other countries 
registered a $875-million positive bal-
ance in the first month.
Iran exported 7.324 million tons of 
non-oil commodities worth $3.699 
billion in the said month, with 10 per-
cent drop in weight as compared to 
the first moth of the previous year, the 
official stated.
The country’s monthly non-oil import 
stood at 2.252 million tons worth 
$2.824 billion, with one percent rise in 
value and 10 percent growth in weight 
year on year, he added.
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The first ceremony of an-
nouncing results of domesti-
cally-manufactured cars was 
held at SAIPA Auto Making 
Company in Tehran on May 
31 through the integrated car 
allocation system in the pres-
ence of representatives of car 
manufacturers and superviso-
ry bodies.
The first ceremony of announc-
ing the results of domestical-
ly-produced cars was held at 
SAIPA Auto making Company 
through the integrated car allo-
cation system in the presence 
of representatives of car pro-

ducers and supervisory bodies 
and the selectees of products 
of companies including SAIPA, 
Iran Khodro Industrial Group 
(IKCO), Bahman Motor, Ker-
man Motor, Modiran Khodro 
and Arian Motor were identi-
fied.
In this ceremony, Mohammad 
Ali Teymouri CEO of SAIPA 
Automatic Group Company 
considered the centralized pol-
icy of selling products and its 
implementation by automakers 
as one of the best policies done 
in the automotive industry of 
the country.

All leading producing countries 
in the world supply and sell 
products of their car manufac-
turing companies on this basis, 
Teymouri added.
In countries such as China 
which produces 20 million cars 
annually and/or Japan as one 
of the largest car manufactur-
ers in the world, the policymak-
ing on car supply is done by 
the government and its imple-
mentation is carried out by car 
manufacturing companies and 
the best results have been are 
obtained which has brought 
about the general satisfaction.

Stating that car production of 
all domestic automakers is 
such that they can use each 
other’s capabilities in produc-
tion, Teymouri emphasized.
In order to create better prod-
ucts and prevent waste of re-
sources, suitable conditions 
must be provided, so that all 
automakers can use each oth-
er’s capabilities, he stressed.
Emphasizing that SAIPA Auto 
Making Company welcomes 
any constructive proposals 
that will make the automotive 
industry prosperous and create 
welfare for the people, CEO of 
SAIPA Company said that SAI-
PA Company could use 98% of 
its capacity in two shifts in the 
current year in 1401 (started 
March 21, 2022).
If a proper policy had been 
adopted for SAIPA from the 
beginning of policymaking, it 
could have produced 2,700 ve-
hicles in three working shifts, 
he underlined.
The CEO of SAIPA Automotive 
Group Company emphasized 
that according to 8-article or-
der of the President, increas-
ing production was one of his 
demands and this important 
issue required provision of li-
quidity while the Monetary and 
Credit Council (MCC), contrary 
to the past several years, did 
not provide any facilities for 
automakers.
If liquidity had been allocated 
to car manufacturers, increase 

in production of car would have 
done better and faster, he said, 
adding, “Moreover, employ-
ment would have generated 
for 20,000 people at SAIPA 
Company if liquidity had been 
allocated to the company.”
Stating that the main problem 
of unsafe cars is the 18 million 
cars that have been produced 
since 1990, he said, “Recent-
ly, Tiba and Samand cars have 
been introduced as unsafe cars 
by the Iranian Standard Organ-
ization (ISIRI). These cars have 
been equipped with standards 
and the main problem in the 
cars produced in 1399 (2020) 
dates back to the time that no 
standards had been defined for 
these cars and now these cars 
are operating and transiting in 
the country, so that serious de-
cisions must be taken to collect 
the worn-out and old cars.
Following the order of Iranian 
President Raeisi on eight ar-
ticles regarding transparency 
and increasing public satisfac-
tion and the emphasis of the 
Minister of Mining Industry 
and Trade, Ministry of Indus-
try, Mine and Trade embarked 
on establishing an integrated 
car allocation system in the 
beginning of the current year in 
1401 (started March 21, 2022) 
he said, adding, “Accordingly, 
all domestic car manufacturers 
were obliged to register their 
cars on the portal in order to 
sell their products.”

Centralized sales policymaking
‘one of best policies of Ministry of Industry’

Iran-Tajikistan annu-
al trade rises 463%

The value of non-oil trade between 
Iran and Tajikistan reached $131 
million in the past Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 20) 
to register a 463-percent rise year 
on year, the spokesman of Islamic 
Republic of Iran Customs Admin-
istration (IRICA) announced.
According to Ruhollah Latifi, the 
weight of commodities traded 
between the two countries also in-
creased by 489 percent compared 
to the year 1399 (ended on March 
20, 2021), IRNA reported.
Latifi said despite great historical 
and cultural relations between the 
two countries, trade between the 
two sides is far from desirable.
Iran exported 124,737 tons of 
goods valued at $91.6 million to 
Tajikistan in the previous year 
which was 535 percent more than 
the preceding year in terms of 
weight and 459 percent more in 
terms of value.
Imports from Tajikistan were 
14,512 tons worth $39.437 mil-
lion, indicating a 263 percent 
rise in weight and a 439 percent 
increase in value. Agricultural 
products, nuts, construction ma-
terials, petrochemical products, 
sweets and chocolates, industrial 
products, electronics, home appli-
ances, shoes and clothing, kitchen 
appliances, chemical products, in-
dustrial machinery, textiles, leath-
er, stationery, agricultural machin-
ery, and packaging were among 
the major Iranian goods exported 
to Tajikistan in 1400, Latifi said.
The total trade between Iran with 
Tajikistan in the last 15 years 
amounted to $2.583 billion, the 
official said, adding that the share 
of Iranian exports to Tajikistan was 
$2.2 billion and imports from Ta-
jikistan were $376.365 million.
President of the Republic of Ta-
jikistan Emomali Rahmon paid an 
official visit to Tehran on May 30. 
After a presidential meeting, the 
two sides signed 17 cooperation 
agreements to cement ties in var-
ious fields.

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

64 idle industrial 
units to be revived 
in Qom province by 
Mar. 2023

As announced by the managing di-
rector of Industrial Parks Company 
of Qom province, 64 idle industrial 
units are planned to be revived in 
this province by the end of the cur-
rent Iranian calendar year (March 
20, 2023).
Ruhollah Ebrahimi said that Qom 
province accounts for 1.8 percent 
of investment-making and three 
percent of employment in the in-
dustry sector of the country.
He said that most of the industri-
al units of the province are active 
in the fields of chemical, food and 
pharmaceutical industries, cellu-
lose industries, non-metallic min-
erals and textile industry.
As previously announced by Ab-
dolreza Shamli, the deputy head 
of Industries, Mines, and Trade 
Department of the province, 143 
idle units returned to the produc-
tion cycle in Qom province during 
the previous Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20).
The official said that 13.7 trillion 
rials (about $52.6 million) was in-
vested to revived these units.
He also announced that the men-
tioned units returning to the pro-
duction cycle created direct jobs 
for 4,162 persons.

Modern irrigation 
systems set up in 
12,000 ha of Go-
lestan farmlands

As announced by a provincial 
official, 12,000 hectares of farm-
lands in Golestan province, in 
the northeast of Iran, is equipped 
with modern irrigation systems.
Mohammad Barzali, the head of 
the province’s Agriculture De-
partment, said that the process 
of equipping the farmlands with 
these systems in the province 
is being conducted slowly, and 
expressed hope that the farmers 
welcome this type of irrigation 
more.
As announced by Mohsen Kia 
Al-Hosseini, the director of water 
and soil office of the province’s 
Agriculture Department, equip-
ping the farmlands of Golestan 
with modern irrigation systems 
require four trillion rials (about 
$15.38 million).As stated by the 
project manager of the Agricul-
ture Ministry’s smart irrigation 
systems development program, 
so far 2.6 million hectares of the 
country’s farmlands have been 
equipped with modern irrigation 
systems.Fariborz Abbasi has 
said that completing semi-fin-
ished agriculture projects is the 
priority of his ministry in the cur-
rent Iranian calendar year, and 
expanding the modern irrigation 
network across the country is 
of significant importance in this 
regard.The deputy agriculture 
minister noted that the project 
for implementing irrigation net-
works in the west and northwest 
of the country is about 70 per-
cent completed and the ministry 
is pursuing to get the necessary 
funding for the remaining 30 
percent.The official expressed 
hope that considering the budget 
allocation for the provinces at the 
beginning of the current Iranian 
year, the ministry would be able 
to develop the project in terms of 
both quantity and quality.
The purpose of implementing 
the plan of modern irrigation 
systems is to increase the pro-
ductivity and sustainability of 
water and soil resources in the 
country to ensure the sustain-
able production of agricultural 
products.“Over the past three 
years, each year, an average of 
150,000 hectares of farmlands 
have been equipped with mod-
ern irrigation systems, and we 
have witnessed a 300 percent 
jump”, the official said.
Agriculture Ministry is also tak-
ing the necessary measures for 
supporting the domestic manu-
facturing of equipment used in 
these systems, he added.
Back in September 2021, Abbasi 
had said that 95 percent of the 
equipment used in such systems 
is manufactured inside the coun-
try.The official said the ministry 
has comprehensive plans for in-
digenizing the knowledge for the 
production of the other five per-
cent as well.He pointed to the fil-
ters and drippers in modern irri-
gation systems as the equipment 
whose domestic production is 
on the agenda and predicted: “In 
a two- or three-year plan, part 
of the imported equipment and 
supplies will be produced by do-
mestic manufacturers.”
Abbasi mentioned the quality 
improvement of modern irriga-
tion systems as one of the main 
strategies of Agriculture Ministry 
and said: “We believe that along 
with the quantitative develop-
ment of new irrigation systems, 
quality improvement should also 
take place to improve productiv-
ity and ensure food security by 
increasing water efficiency in the 
best possible way.”

Monthly export from North Khorasan increases 84% yr/yr

A market analyst believes that the Iranian stock 
market has the potential to grow despite the dis-
trust created in the market as a result of some bad 
decisions, ISNA reported.
Emphasizing that there is potential for growth in 
the market, Hassan Kazemzadeh said: “Given this 
potential, the market will grow. Of course, there are 
ups and downs, but no matter how much distrust 
there is, the changes of major economic factors will 
affect the market, but this effect takes place gradu-
ally and over time.”
According to the analyst, uncertainty about moni-
toring policies, especially interference in valuing the 
shares of companies, imposition of various duties, 
imposing corporate expenses such as taxes and 
export duties, etc., has caused shareholders to be 
pessimistic about the market.
“Although there is a 30 to 40 percent growth po-

tential in the market, even professionals are disap-
pointed,” he regretted. Regarding the situation of 
the capital market in the second half of the year, 
Kazemzadeh said: “According to the fundamental 
analysis, many stocks that are profitable, regardless 
of whether their profit margins or profitability are 
high or low, have the potential to reach their price 
ceiling of the Iranian calendar year 1399 (ended on 
March 20, 2021). If this happens, the market index 
will also pass the ceiling of that year.”
According to market analysts and experts, TEDPIX, 
the main index of the Tehran Stock Exchange (TSE), 
is expected to follow a mild upward trend in the cur-
rent Iranian calendar year 1401 (started on March 
21). “The capital market index experienced a sig-
nificant decline in [the Iranian calendar year] 1399 
and the transactions at this market also undergone 
some correction in the previous year. Therefore, it 

seems that given the relative stability of macroeco-
nomic variables, we will see a slight growth in the 
market index during the current year,” Market Ana-
lyst Ali Teymouri said earlier this year.
According to Teymouri, the main risks threatening 
the capital market in the current year are budget-re-
lated issues, as well as government and central 
bank exchange rate policies following a possible 
nuclear agreement.
Transparency in the economic policies of the new 
government, as well as the resolution of issues re-
lated to the nuclear deal, can create stable condi-
tions 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 mar-
ket experienced some turbulence due to the ambi-
guities about the outcomes of the Vienna talks.

Stock market will grow despite lack of trust: expert
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As announced by a provincial offi-
cial, over 2.4 million tons of basic 
commodities were transported 
from Imam Khomeini port, in the 
southwestern Khuzestan province, 
during the first two months of 
the current Iranian calendar year 
(March 21-May 21). Mohammad 

Joulanejad, the director-general 
of the province’s Road Transpor-
tation and Maintenance Depart-
ment, also said that there is 2.1 
million tons of basic commodities 
in Imam Khomeini port, of which 
700,00 tons can be moved.As pre-
viously announced by Adel Deris, 

the director-general of Khuzestan’s 
Ports and Maritime Department, 
loading and unloading of goods 
in Imam Khomeini port rose 17 
percent during the previous Irani-
an calendar year 1400 (ended on 
March 20), as compared to the 
preceding year. 

Over 2.4m tons of basic goods transported from Imam Khomeini port in 2 months

Iran hails Yemen 
truce extension, 
insists on political 
solution

The Iranian Foreign Ministry 
issued a statement on Satur-
day welcoming the extension 
of a UN-brokered truce be-
tween warring sides in Yem-
en for another two months, 
reaffirming Tehran’s support 
for a political settlement of the 
eight-year crisis. 
Ministry spokesman Saeed 
Khatibzadeh expressed hope 
that the truce would lay the 
ground for a full lifting of the 
blockade on Yemen, establish-
ment of a lasting ceasefire and 
a political solution to the coun-
try’s crisis.
“Based on its strategic ap-
proach and principled policies, 
the Islamic Republic of Iran 
has always considered the 
solution to the Yemeni crisis to 
be a political one and has used 
all its capacity to promote fair 
peace based on the realities 
[on the ground] in Yemen,” 
Khatibzadeh insisted, accord-
ing to Press TV.
In a statement on Thursday, 
UN special envoy for Yemen 
Hans Grundberg announced 
that the parties to the Yemen 
conflict have agreed to the 
United Nations’ proposal to 
renew the current truce for 
two additional months.
The initial two-month truce 
began on April 2 and was set 
to expire on June 2. 
“I would like to announce that 
the parties to the conflict have 
agreed to the United Nations’ 
proposal to renew the current 
truce in Yemen for two addi-
tional months,” Grundberg 
said, Al Jazeera reported.
The war on Yemen, which 
started in March 2015 under 
the leadership of Saudi Ara-
bia, has caused indescribable 
grief and suffering for the poor 
Yemeni people. 
“The announcement of the 
truce extension today (Thurs-
day) shows a serious com-
mitment from all parties to 
end the senseless suffering 
of millions of Yemenis,” the 
Norwegian Refugee Council’s 
(NRC) Yemen Country Direc-
tor, Erin Hutchinson, said in 
a statement after Grundberg’s 
announcement. “The last 
two months have shown that 
peaceful solutions to the con-
flict are a real option.”
As part of the truce deal that 
went into effect on April 2, 
the warring  sides had agreed 
to stop all military operations 
inside Yemen and across its 
borders, operate two com-
mercial flights a week from 
Houthi-controlled Sanaa to 
Jordan and Egypt, allow 18 
fuel vessels into the port of 
Houthi-controlled Hodeidah, 
and open the roads in Taiz and 
other governorates.
According to the NRC, the 
number of civilians killed and 
injured in Yemen dropped by 
more than 50 percent in the 
first month of the truce.
Another major success of the 
truce was the resumption of 
commercial flights from San-
aa Airport on April 16, the first 
in six years. The Saudi-led 
war had banned commercial 
flights from using the airport.

Grief: Coping with the loss of your loved one
By: PARISA JAMADISource: https://www.apa.org/topics/families/grief

Coping with the loss of a close friend 
or family member may be one of the 
hardest challenges that many of us 
face. When we lose a spouse, sibling 
or parent our grief can be particularly 
intense. Loss is understood as a natu-
ral part of life, but we can still be over-
come by shock and confusion, leading 
to prolonged periods of sadness or 
depression. 
Everyone reacts differently to death 
and employs personal coping mecha-
nisms for grief. Research shows that 
most people can recover from loss on 
their own through the passage of time 
if they have social support and healthy 
habits. It may take months or a year 
to come to terms with a loss. There is 
no “normal” time period for someone 
to grieve. 
Human beings are naturally resilient, 
considering most of us can endure 
loss and then continue on with our 
own lives. But some people may strug-
gle with grief for longer periods of time 
and feel unable to carry out daily ac-
tivities. Individuals with severe grief or 
complicated grief could benefit from 
the help of a psychologist or another 
licensed mental health professional 
with a specialization in grief.
Moving on with life
Grieving individuals may find it helpful 
to use some of the following strategies 
to help them process and come to 
terms with loss:
• Talk about the death of your loved 

one with friends or colleagues in order 
to help you understand what happened 
and remember your friend or family 
member. Avoidance can lead to isola-
tion and will disrupt the healing pro-
cess with your support systems.
• Accept your feelings. You may expe-
rience a wide range of emotions from 
sadness, anger or even exhaustion. 

All of these feelings are normal and 
it’s important to recognize when you 
are feeling this way. If you feel stuck 
or overwhelmed by these emotions, it 
may be helpful to talk with a licensed 
psychologist or other mental health 
professional who can help you cope 
with your feelings and find ways to get 
back on track.

• Take care of yourself and your fam-
ily. Eating healthy foods, exercising 
and getting plenty of sleep can help 
your physical and emotional health. 
The grieving process can take a toll on 
one’s body.  Make sure you check in 
with your loved ones and that they are 
taking the necessary healthy steps to 
maintain their health.

• Reach out and help others dealing 
with the loss. Spending time with loved 
ones of the deceased can help every-
one cope. Whether it’s sharing stories 
or listening to your loved one’s favorite 
music, these small efforts can make a 
big difference to some. Helping others 
has the added benefit of making you 
feel better as well.
• Remember and celebrate the lives 
of your loved ones. Anniversaries of a 
lost loved one can be a difficult time 
for friends and family, but it can also 
be a time for remembrance and honor-
ing them. It may be that you decide to 
collect donations to a favorite charity 
of the deceased, passing on a family 
name to a baby or planting a garden 
in memory. What you choose is up to 
you, as long as it allows you to honor 
that unique relationship in a way that 
feels right to you.
How psychologists can help
Psychologists are trained to help 
people better handle the fear, guilt or 
anxiety that can be associated with the 
death of a loved one. If you need help 
dealing with your grief or managing 
a loss, consult with a psychologist or 
other licensed mental health profes-
sional. Psychologists can help people 
build their resilience and develop strat-
egies to get through their sadness. 
Practicing psychologists use a variety 
of evidence-based treatments — most 
commonly psychotherapy — to help 
people improve their lives. 

Iranian Finance and Economic Affairs 
Minister Ehsan Khandouzi attend 
the 2022 Islamic Development Bank 
(IsDB) Group Annual Meetings which 
were held during June 1-4 in Egypt.
Khandouzi met with his counterparts 
from several countries including In-
donesia and Qatar as well as IsDB 
Chairman Muhammad Sulaiman Al 
Jasser on the sidelines of the event, 
IRIB reported.
As reported, during the meeting of 
the economy minister with his Indo-
nesian counterpart, the officials dis-
cussed the ways for cooperation in 
the field of basic goods supply.
Also, in the meeting with Al Jasser, 
various issues including the chal-
lenges in the way of the cooperation 
of the Islamic Republic of Iran with 
the Islamic Development Bank were 
discussed.
A technical meeting was also held 
between the Iranian delegation and 
the delegation from Iraq and avenues 
of mutual cooperation with the bank 

were discussed.
The Boards of Governors and the 
General Assemblies of the IsDB 
Group members held their Annual 
Meetings to discuss development 
issues and institutional matters. The 
theme of this year’s annual meeting 
was “Beyond Recovery: Resilience 
and Sustainability”.
An iconic Private Sector Forum, an 
opportunity for networking and es-
tablishing business relationships and 
partnerships, was also held in con-
junction with the Annual Meetings.
The Islamic Development Bank is a 
multilateral development finance in-
stitution that is focused on Islamic 
finance for infrastructure develop-
ment and is based in Jeddah, Saudi 
Arabia. There are 57 shareholding 
member states in this bank with the 
largest single shareholder being Sau-
di Arabia.
Iran is the third-biggest shareholder 
of the bank having a 9.3 percent share 
after Algeria.

Economy minister attends IsDB Group
annual meeting

Iran has inked a memorandum of under-
standing (MOU) with Azerbaijan to dou-
ble the amount of natural gas the country 
is going to swap with Turkmenistan, Sha-
na reported.
The agreement between Iran, Azerbaijan 
and Turkmenistan on a natural gas swap 
deal for up to two billion cubic meters of 
Turkmen gas took effect as of January 1, 
2022, and now Iran and Azerbaijan have 
agreed on doubling this volume.
The MOU was signed by Iranian Oil Min-
ister Javad Oji and Azerbaijan’s Economy 
Minister Mikayil Chingiz Oghlu Jabbarov 
on Friday.
Oji who visited Azerbaijan to attend the 
Baku Energy Week met and held talks 
with senior energy officials from different 
countries on the sidelines of the event.
He met with Bulgarian and Romanian 
energy ministers in Baku and discussed 

various issues including the global ener-
gy crisis, the export of technical and engi-
neering services to the mentioned coun-
tries, and areas for future cooperation.
The official held talks with Romanian 
Energy Minister Virgil-Daniel Popescu, 
and Bulgarian Energy Minister Alexander 
Nikolov on Friday on the sidelines of an 
energy forum.
During the meeting with the Romanian 
minister, Popescu talked about the en-
ergy crisis in Europe as well as carbon 
transitions.
Baku Energy Week 2022 was held during 
June 1-3 by Azerbaijan’s Energy Ministry 
in collaboration with the State Oil Com-
pany of the Republic of Azerbaijan (SO-
CAR).
Speaking to the press on the sidelines of 
the visit to Azerbaijan, Oji underlined the 
expansion of relations with Azerbaijan, 

saying: “The gas swap contract [that the 
two countries have signed recently] has 
provided the ground for cooperation in 
other sectors including transportation, 
power, trade and such areas.”
Iran and Azerbaijan have reached agree-
ments to develop joint fields in the form 
of a joint working group, he said, adding:
Azerbaijan has announced its readiness 
to participate in some Iranian projects in-
cluding the Rasht-Astara railway, he not-
ed, adding that the Islamic Revolution’s 
Leader Seyyed Ali Khamenei and Presi-
dent Raisi have both emphasized further 
development of relations with Azerbaijan.
We are developing the oil industry with-
out getting any help from foreign profes-
sionals, he stressed, stating: “Iran is the 
world’s largest holder of oil and gas re-
serves in total, and the industry has been 
developed by local experts.”

According to the data released by Industry, Mining and Trade 
Ministry, 1,246,900 air coolers were manufactured in Iran dur-
ing the past Iranian calendar year 1400 (ended on March 20).
The ministry’s data show that air cooler manufacturing fell 1.6 
percent in 1400, from 1,267,600 sets of the product manufac-
tured in 1399.
According to the industry ministry’s data, over 6,273,600 sets 
of large home appliances, including TV sets, refrigerators and 
freezers, washing machines, and air coolers were manufac-
tured in 1400, while the figure was 5,832,400 in 1399.

Among the mentioned products, just air cooler experienced a 
production drop, and production of the other items increased.
Over the past few years, the Iranian government has been fol-
lowing a new strategy for supporting domestic production to 
neutralize the impacts of the U.S. sanctions while reducing the 
reliance of the economy on oil revenues.
The home appliances sector has been one of the pioneers in 
this regard and like many other areas, the production of home 
appliances has witnessed a significant rise in the past four 
years.

Over 1.2m air coolers manufactured in a year

Tehran, Baku 
ink MOU to dou-
ble Turkmeni-
stan gas swap 
with Azerbaijan
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مبارزه با فسـاد اداری و کوتـاه کردن 
دسـت افـراد سـودجو از کارکردهای 
سامانه سـوت زنی است. شـهروندان 
می تواننـد هـر نـوع تخلفـی کـه در 
شـهرداری  اداری  دسـتگاه های 
مشـاهده کردنـد را در ایـن سـامانه 
اعـام کننـد و مطمئـن باشـند کـه 
قطعاً بـا متخلفـان برخورد می شـود.

در حـال حاضـر راه انـدازی سـامانه 
سوت زنی و شـفافیت اتفاق بهینه ای 
در مدیریـت شـهری اصفهـان برای 
مقابله با تخلف و فسـاد اداری اسـت، 
بسـیاری از مسـئوالن مدیریـت 
شـهری بـه دنبـال مقابله بـا تخلف 

و کاهـش آن هسـتند.
از سـوی دیگـر مدیریـت شـهری 
ایـن نویـد را بـه شـهروندان می دهد 
که حریم خصوصـی آنها در سـامانه 
شـفافیت حفـظ می شـود و در آینده 
می تواننـد شـاهد کاهـش میـزان 
تخلفـات بـا راه انـدازی و فعالیت این 

سـامانه ها باشـند.
اعضـای شـورای اسـامی شـهر 
اصفهـان نیـز تاکیـد دارنـد کوتـاه 
کـردن دسـت افـراد سـودجو و 
مدیریـت  دغدغـه  فرصت طلـب 
شـهری اسـت و در آینـده میـزان 
تخلفـات کاهـش خواهـد یافـت. 
در حـال حاضـر شـهرداری اصفهان 
تعامـات گسـترده ای با شـهروندان 
دارد، لـذا احتمـال بـروز تخلفـات و 
فسـاد اداری در بخش هـای مختلف 
وجـود خواهـد داشـت و شـهروندان 
می تواننـد تمـام ایـن مـوارد را برای 

رسـیدگی و بررسـی بـه سـامانه 
سـوت زنی اعـام کننـد.

ابوالفضـل قربانـی، نایـب رئیـس 
شـورای اسـامی شـهر اصفهـان 
بـا اشـاره بـه مزیت هـای راه انـدازی 
سـامانه سـوت زنی در مدیریـت 
شـهری اصفهان بـه خبرنـگار ایمنا، 
می گویـد: از قبـل بـه شـهروندان 
قـول داده بودیـم کـه یکـی از 
برنامه هـای اصلـی شـورای ششـم 
شـهر و شـهرداری اصفهان مبارزه با 
فسـاد خواهد بـود و در حـال حاضر با 
راه انـدازی سـامانه سـوت زنی مبارزه 
بـا فسـاد تحقـق می یابـد، راه اندازی 
ایـن سـامانه در راسـتای عمـل بـه 
برنامه ریزی هـای مدیریت شـهری 

اسـت.
وی ادامـه می دهـد: باید شـهروندان 
بدانند که بیشـتر کارکنان شهرداری 
افـراد پاک دسـتی بـوده و در حـال 
شـهروندان  بـه  خدمات رسـانی 
هسـتند، امـا برخـی افـراد بـا حضور 
دالالنـی کـه قصـد سـودجویی 
دارنـد وارد ایـن مسـائل می شـوند 
و مشـکاتی را ایجـاد می کننـد، 
لـذا راه انـدازی سـامانه سـوت زنی 
برای شناسـایی آنهـا و کوتـاه کردن 
دسـت افـراد سـودجو و فرصت طلب 

و مفسـده خیز اسـت.
نایب رئیس شـورای اسـامی شـهر 
اصفهـان تصریـح می کنـد: سـامانه 
سـوت زنی در واقع دیده بانی توسـط 
مـردم اسـت، بـه ایـن دلیـل اسـت 
شـهرداری در رده اصلـی تمـاس بـا 

شـهروندان قـرار دارد، ممکن اسـت 
مسائلی در درون و یا خارج از سیستم 
شـهرداری وجود داشته باشد، مسائل 
و مشـکاتی کـه شـهروندان در 
موضوع های مالی مشـاهده می کنند 
و احتمـال ایجـاد فسـاد اداری وجود 
دارد، در نتیجه بهترین دیده بان برای 
این منظور خود شـهروندان هستند و 
این سامانه ایجاد شـده تا شهروندان 
بتواننـد گزارش های خود را سـریع تر 
و راحت به دست مسـئوالن برسانند.

وی خاطرنشـان می کنـد: بـه طـور 
یقیـن تمـام افـراد فعـال و مسـئول 
در حـوزه مدیریـت شـهری مصمـم 
هسـتند بـا تمـام تخلف ها به شـکل 
جدی مقابلـه و مبارزه کننـد، در حال 
حاضر این اتفـاق خـوب در مدیریت 

شـهری افتـاده اسـت و گزارش های 
مردمـی در این حـوزه ارائه می شـود 
و برخوردهـای متعـددی در ایـن 
مـورد انجـام شـده اسـت. قربانـی با 
اشـاره بـه کاهـش میـزان تخلفـات 
بـا راه انـدازی سـامانه سـوت زنی در 
مدیریت شهری، تصریح می کند: در 
حال حاضـر می توانیم ادعـا کنیم به 
نسـبت قبل بسـیاری از موارد تخلف 
کاهش یافته اسـت و به واسـطه این 
اقـدام بهینـه در مدیریـت شـهری 
دسـت افـراد سـودجو، فرصت طلب 
و مفسـده خیز کوتـاه خواهـد شـد، 
در واقـع بـا اجرایـی شـدن رونـد کار 
این سـامانه تخلفـات در شـهرداری 
اصفهان به حداقل می رسـد و تاش 
مدیریت شـهری هـم این اسـت که 

میزان تخلفـات را به حداقل برسـاند 
به شـکلی که موجـب رضایت مندی 

شـهروندان باشـد.
نایـب رئیـس شـورای اسـامی 
شـهر اصفهـان اظهـار می کنـد: از 
شـهروندان درخواسـت داریـم بـه 
مـواردی کـه برخـی افـراد سـودجو 
قول انجـام کارهـای آن را با دریافت 
هزینه هـای هنگفـت می دهنـد، 
توجـه نکننـد، لـذا بهتـر اسـت تمام 
مسـائل را خودشـان پیگیری کنند و 
از دادن وکالـت بـه ایـن افـراد برای 
پیگیر مسـائل بـه طور جـدی پرهیز 
کننـد. همچنیـن شـورای ششـم 
شـهر اصفهان در تـاش اسـت تا با 
مالکان در ارتباط باشـد و مشـکات 

آنهـا را رفـع کند.
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معاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری 
شـرکت های  سـهم  گفـت:  اصفهـان 
دانش بنیـان در تولیـد ناخالـص اسـتان بایـد 
بـه رقـم ۵ درصـد برسـد تـا نقـش آن هـا در 
امـور اقتصـادی بیـش از پیـش عملیاتـی و 

مؤثـر شـود.
امیررضـا نقـش، معـاون هماهنگـی امـور 
اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان بـا اشـاره 
دانش بنیـان  شـرکت های  اهمیـت  بـه 
اظهـار داشـت: شـهرک علمـی و تحقیقاتی 
اصفهـان به عنـوان اولین شـهرک در کشـور 
مطـرح اسـت و بـا سـابقه حـدود ۲۵ سـال از 
قابلیت هـای باالیی بـا دارا بودن حـدود ۲۲۰ 

شـرکت دانـش بنیـان برخـوردار اسـت.
وی با اشـاره به تأسـیس پارک هـای فناوری 
تخصصـی در شـهرک علمـی و تحقیقاتـی 

افزود: پارک هـای تخصصی در این شـهرک 
کمـک می کننـد تـا شـرکت ها بـه صـورت 
کنسرسـیوم هایی  تعاملـی  و  موضوعـی 
تشـکیل دهنـد و ایـن می تواند نقطـه امیدی 
برای همکاری هـای فناورانـه و فناوری های 

همگـرا باشـد.
نقـش بیـان کـرد: مـا امـروز بـه اتحـاد 
شـرکت های فنـاور در حوزه هـای مختلـف 
نیـاز داریـم و امیدواریـم بتوانیـم در راسـتای 
رشـد ایـن شـرکت ها و افزایـش تأثیرگذاری 
آن ها در اقتصاد اسـتان اصفهان مؤثر باشـیم 
و بتوانیـم ایـن امـر را بـا همـکاری نهادهای 

مختلـف، عملـی کنیـم.
معاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری 
اصفهان با بیـان اینکـه در حـال حاضر نقش 
شـرکت های دانش بنیـان در اقتصـاد اسـتان 

حـدود ۲ درصد اسـت کـه انتظار داریم سـهم 
ایـن شـرکت ها در اقتصـاد تـا ۲ سـال آینـده 
به ۵ درصد برسـد، گفـت: در تاش هسـتیم 
سـهم ایـن شـرکت ها در تولیـد ناخالـص 
اسـتان به رقـم ۵ درصد برسـد تا نقـش آن ها 
در امـور اقتصـادی بیـش از پیـش عملیاتی و 

مؤثر شـود.
وی ادامه داد: در بازدیدی که از شهرک علمی 
و تحقیقاتی داشـتم به این نتیجه رسـیدم که 
اسـتعدادها و توانمندی هـای فناورانـه بسـیار 
زیـادی در اسـتان وجـود دارد و امیدواریـم 
بـا حمایت هـای قاطعانـه ای کـه از ایـن 
اسـتعدادها انجـام می شـود و دسـتگاه هایی 
اجرایـی را ملـزم بـه کمـک به شـرکت های 
دانش بنیان کنیم و شـاهد توسـعه ای بیشـتر 
این شـرکت ها و حـل مشـکل آن ها باشـیم.

نقـش خاطـر نشـان کـرد: یکـی از نیازهایی 
کـه ایـن شـرکت ها مرتـب بـه مـا یـادآوری 
می کنند، بحـث تأمیـن مالی آن ها اسـت که 
بتوانیـم بـا تسـهیات ارزان قیمـت بانکی از 
آن هـا حمایـت کنیم که سـعی می کنیـم این 

اتفـاق در سـال جـاری محقق شـود.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار 
بـه دیگـر  بـا اشـاره  اصفهـان اصفهـان 
بنیـان  دانـش  دغدغه هـای شـرکت های 
تصریـح کـرد: بحث مشـارکت این شـرکت ها 
در پروژه هـای کان از دغدغه هـای مهـم 
شـرکت های دانش بنیـان اسـت، کـه در ایـن 
راسـتا دسـتگاه های اجرایـی بایـد از توانمندی 
شـرکت های دانـش بنیـان اسـتفاده کننـد، 
همچنین در این راسـتا پیوسـت فناوری صنایع 

مـادر در اصفهـان در حـال پیگیـری اسـت.

 اخبـار اصفهـان   مدیـر بازارهـای روز 
سـازمان میادین میـوه و تره بـار و سـاماندهی 
مشـاغل شـهری شـهرداری اصفهـان گفـت: 
دردوشـنبه بـازار میـوه و صیفی جـات بعثـت 
ایـن محصـوالت بـا قیمـت بسـیار مناسـب 
به شـهروندان ارائـه می شـود. مجیـد صادقی 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار مـا اظهـار کـرد: 
دوشـنبه بازار میـوه و صیفی جـات بعثـت از 

نوزدهـم اردیبهشـت ماه فعالیـت خـود را در 
بـازار بعثـت اصفهـان آغـاز کـرد وازآن زمـان 
تاکنـون روزهای دوشـنبه هر هفته دایراسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه دردوشـنبه بازارمیـوه و 
صیفی جـات بعثـت، روزبازارهـای متفرقـه ای 
کـه درنقـاط مختلـف شـهر پراکنـده بودنـد، 
روزهای دوشـنبه دراین محل حضورمی یابند، 
افـزود: ناظرسـازمان میادیـن میـوه و تره بـار 

و سـاماندهی مشـاغل شـهری شـهرداری 
اصفهان در دوشـنبه بازار بعثت مسـتقر اسـت 
و نظارت بـر قیمـت و کیفیـت محصـوالت را 
انجام می دهـد. مدیـر بازارهـای روزسـازمان 
میادیـن میـوه و تره بار و سـاماندهی مشـاغل 
شـهری شـهرداری اصفهان خاطرنشـان کرد: 
بازار بعثـت اصفهـان در خیابـان بعثـت، بعد از 

سـه راه گلسـتان واقـع شـده اسـت.

کاروان زیارتـی کارکنـان و بسـیجیان ذوب 
آهـن اصفهان در قالـب دو دسـتگاه اتوبوس 
۱۴ خـرداد ماه بـه مناسـبت سـالروز ارتحال 
ملکوتـی بنیانگـذار جمهـوری اسـامی 
ایـران حضرت امـام خمینـی )ره( درمراسـم 
بزرگداشـت حضـور یافتنـد. ایـن کاروان 
بـه همـت حـوزه مقاومـت بسـیج شـهید 
تندگویـان شـرکت عصـر روز جمعـه ۱۳ 
خردادمـاه بـا حضـور بر سـر مـزار شـهدای 
گمنام شـرکت و میثاق با شـهدا عـازم مرقد 
امـام خمینـی )ره( شـدند. ایـن کاروان بـا 
پیوسـتن به دریـای جمعیت عاشـق انقاب 
اسامی و رهبری آن در مراسـم بزرگداشت 
سی و سـومین سـالگرد ارتحال امام خمینی 
)ره( شـرکت نمـوده وبـا آرمان هـای آن 

امـام عزیزومقـام معظـم رهبـری حضـرت 
آیـت اهلل خامنـه ای تجدیـد میثـاق نمودند. 
کاروان زیارتـی مذکـور در ادامـه حضـور 
در برنامه هـای برگـزار شـده، پـای بیانـات 
حکیمانـه و دلسـوزانه مقـام معظـم رهبری 
حضـرت آیـت اهلل العظمـی سـید علـی 
خامنـه ای نشسـتند. مقـام معظـم رهبـری 
در سـخنان خـود بـا اشـاره بـه مسـائل روز 
ایـران و جهـان بـه تشـریح ویژگی هـای 
انقـاب اسـامی و رهبـری آن در دوران 
مبارزه و دوران پـس از پیـروزی آن پرداخته 
و نمونه هـای حضـور گـرم و صمیمـی و 
فداکارانـه مـردم در صحنه هـای مختلـف 
انقاب اسـامی را برشـمردند. مهرداد راستا 
مسـئول کاروان مذکـور و نماینـده حـوزه 

مقاومـت بسـیج شـهید تندگویـان شـرکت 
در گفتگـو بـا خبرنـگار اتشـکار بـا اشـاره به 
اهـداف اعـزام کاروان زیارتـی که بعـد از دو 
سـال وقفه و رفـع شـرایط کرونایـی برگزار 
شـد از اسـتقبال همـکاران ذوب آهنـی در 
این اعـزام تشـکر کـرد. محمـد ابوطالبی از 
کارشناسـان مدیریت خدمـات و امور رفاهی 
کـه در ایـن برنامه حضـور داشـت در گفتگو 
بـا خبرنـگار اتشـکار بـا اشـاره بـه اهمیـت 
برگزاری مراسـم سـالگرد امام راحـل گفت: 
کارکنـان ذوب آهن اصفهـان از زمان جنگ 
تاکنـون در همـه صحنه هـا حضور داشـته و 
اکنون هم بـا حضور در مراسـم بزرگداشـت 
سی و سـومین سـالگرد ارتحال امام خمینی 
ره با آرمان هـای او بیعـت و اعـام وفاداری 

می نمایـد. مـن هـم بـه سـهم خـود افتخار 
حضـور در ایـن برنامـه را پیـدا کـردم. رضـا 
نـوروزی همـکار بارنشسـته ذوب آهـن که 
در طب صنعتی شـاغل بـوده و ۸ سـال قبل 
بـه افتخـار بازنشسـتگی نائـل شـده اسـت 
نیـز در گفتگـو بـا خبرنـگار اتشـکار گفـت: 
مـن در تمـام سـال های خدمـت در کاروان 
زیارتـی مرقـد امـام خمینـی )ره( شـرکت 
می کردم و امسـال هـم از طریق دوسـتان از 
این برنامـه آگاه شـدم. وی کـه از رزمندگان 
دفاع مقدس اسـت افـزود: پیـروزی انقاب 
و موفقیت هـای کشـور مرهـون رهبـری 
حضـرت امام خمینـی )ره( بوده و مـا همواره 
بایـد در تبعیـت از افـکار و اهـداف الهـی او 

تـاش کنیـم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

سهم شرکت های دانش بنیان در اقتصاد باید به 5 درصد برسد

تجدید میثاق تالشگران ذوب آهن اصفهان با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران

گفت و گو با نایب رئیس شورای اسالمی اصفهان درباره سامانه سوت زنی:

سوت زنی دیده بانی توسط مردم است

منصور شیشـه فـروش در گفت وگو با خبرنـگار ایراسـین با بیـان اینکه ۱.۵ 
میلیون هکتار کانون های فرسایش بادی در اسـتان اصفهان شناسایی شده 
اسـت، اظهار داشـت: تاکنون ۱۱۰ هـزار هکتار از ایـن کانون هـا در مناطق 
بـادرود، کاشـان، آران و بیـدگل، نطنـز، شـرق اصفهـان، ورزنه، اردسـتان، 
کوهپایـه، جرقویـه، هرنـد، نائیـن، خـورو بیابانک، شـاهین شـهر و میمه و 
برخوار نهـال کاری شـده و ۱۰۰ کیلومتر نیز بادشـکن های زنـده و غیرزنده 

در اسـتان ایجاد شـده است.
وی با بیـان اینکه ۳۰ هـزار هکتار مالچ پاشـی را نیـز در کانون های فریایش 
بادی اسـتان اصفهان اجرا کرده ایم، افـزود: در بیش از ۲.۵ میلیـون هکتار از 

عرصه هـای بیایانی نیز مطالعات انجام شـده اسـت.
•۳۹ درصد از مساحت اصفهان بیابانی است

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان بـا بیـان اینکه در اسـتان 
اصفهان به علت شرایط اقلیم خشـک و نیمه خشـک، وزش باد و بارش کم 
۳۹ درصد از مسـاحت اسـتان بیایانی اسـت، ابراز داشـت: این ها باعث شـده 
که شـرایطی را داشـته باشـیم که کانون های گرد و غبار اسـتان فعال باشد.

وی با بیان اینکـه ۱۶ کانون گرد و غبار در اسـتان اصفهان شناسـایی شـده 
اسـت، افـزود: وزش بادهـای فصلـی باعـث ایجـاد خیزش گـرد و غبـار در 

اسـتان می شـود.
•عدم کشـت منجر به ایجـاد کانون های نقطه ای در اسـتان 

اصفهان شده است
شیشـه فروش با بیـان اینکه عدم کشـت بـه دلیل کم آبـی منجر بـه ایجاد 
کانون هـای نقطه ای در اسـتان اصفهان شـده اسـت، افـزود: همچنین باید 
توجه داشت که اسـتان های دارای کویر از جمله یزد، قم، سـمنان و خراسان 
جنوبی در همسـایگی اصفهان هسـتند و منجر به تقویت پدیده گـرد وغبار 

در اسـتان می شود.
•خسارت ساالنه ۴۰۰ میلیارد تومانی گرد و غبار در اصفهان

وی با اشـاره به اینکـه در طول سـال جـاری درگیـر کانون های گـرد و غبار 
از شـمال عراق نیـز بودیم، افـزود: سـاالنه ۴۰۰ میلیـون تومان خسـارت به 
دلیل فعالیت کانون های گـرد و غبار داخلی و خارجی به اسـتان اصفهان وارد 
می شـود که عمده آن در کشـاورزی، باغات، تولید عسل، پر شـدن کانال ها، 

خسـارت به جاده ها، خطـوط ریلی و ... اسـت.
•تقویـت آبخوان هـا و احیـای زاینـده رود راهـکار مدیریت 

ریزگردها
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان بـا بیـان اینکـه تقویـت 
آبخوان هـا، اجـرای طرح هـای آبخیـزداری، احیـای رودخانـه زاینـده رود و 
کشـت نهال های مناسب با شـوری و خشـکی و مالچ پاشـی می تواند منجر 
به کاهش خسـارات باشـد، گفت: از سـویی باید توجه داشـت که گرد و غبار 
خسـارات زیادی را نیـز در زمینه تصادفـات در اسـتان اصفهان ایجـاد کرده 
اسـت. وی گفت: تأمین اعتبارات در اسـتان اصفهان برای بیابانزدایی امری 

ضروری اسـت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با 
برآوردهای صورت گرفته گرد و غبار داخلی و خارجی 
ساالنه ۴۰۰ میلیارد تومان به اصفهان خسارت وارد 

می کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد؛

خسارت ساالنه ۴۰۰ میلیارد تومانی 
گرد و غبار در اصفهان

 خبر ویژه

سرپرسـت شـرکت آب و فاضـاب 
اسـتان اصفهـان بـا تاکیـد بـر اینکـه 
سـعی داریم تابسـتان امسـال آبرسانی 
سیار نداشـته باشـیم، گفت: ما ناچار به 
ورود چاه هـا به مـدار تأمین آب شـرب 
اصفهان هسـتیم، البته سـعی می کنیم 
آب چاه هـا با آب سـامانه اول آبرسـانی 
اختاط داشـته باشـند تا طعم و مزه آب 
بـرای تمام نقاط شـهر یکسـان باشـد.

ناصـر اکبـری در گفـت و گـو با ایسـنا، 
دربـاره آخریـن وضعیـت تأمیـن آب 
شـرب اصفهـان بـا توجـه بـه افزایش 
دمـای هـوا، اظهـار کـرد: تمـام تاش 
شـرکت ایـن اسـت کـه در اصفهـان 
قطعـی آب نداشـته باشـیم و بتوانیـم 
آب شـرب را در شـبکه به صورت پایدار 
و با عدالـت، یکسـان بین مـردم توزیع 

کنیـم.
وی ادامـه داد: بـه طـور قطـع شـرکت 
آبفـا سـاختار فنـی خـود را بـا همیـن 
نـگاه پیاده سـازی کرده اسـت تـا مردم 
تابستان امسـال دغدغه ای برای تأمین 
آب شـرب خود نداشته باشـند و اولویت 
نخسـت مـا آبرسـانی حداقـل طبقات 
همکف اسـت، البته در صورت شـرایط 
بهتـر طبقـات باالتـر نیـز آب خواهنـد 

داشـت.
سرپرسـت شـرکت آب و فاضـاب 
اسـتان اصفهـان در پاسـخ بـه ایـن 
سـؤال کـه اصفهـان هماننـد سـال 
گذشته آبرسـانی سـیار خواهد داشت یا 
خیر؟ گفـت: تمـام نقاط ضعف شـبکه 
آبرسـانی اصفهان را که سـال گذشـته 
وجـود داشـت را، مرتفـع و همچنیـن 
برخـی منابـع آب خـود را بهسـازی 
کرده ایـم تـا امسـال حداقـل آبرسـانی 

سـیار نداشـته باشـیم.
وی تاکیـد کـرد: در صـورت نیـاز بـه 
آبرسـانی سـیار، این آمادگی در شرکت 
آبفا وجـود دارد، اما سـعی بر ایـن داریم 

تا آبرسـانی سـیار نداشـته باشیم.
اکبـری همچنیـن در پاسـخ بـه ایـن 
سـؤال که با افزایش دمای هـوا تصفیه 
خانـه باباشـیخعلی هماننـد سـال های 
گذشـته جوابگـوی تأمیـن آب شـرب 
مـردم اصفهـان نخواهـد بـود، دربـاره 
آخرین وضعیـت فاز اضطراری سـامانه 
دوم آبرسـانی اصفهـان بـزرگ، گفت: 
وضعیـت این سـامانه را باید از شـرکت 
آب منطقه ای جویا شـویم، بـا این حال 
در تاشـیم آب را بـا عدالت بـه صورت 

یکنواخـت در شـهر توزیـع کنیم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه فرهنـگ و 
مدیریـت مصـرف آب توسـط مـردم 
یکی از اولویت های این شـرکت است، 
تصریح کـرد: اصفهان با واقع شـدن در 
منطقه خشـک و نیمه خشـک کشـور 
همـواره بـا کمبـود و محدودیـت منابع 
آبـی مواجه اسـت، بنابرایـن در بهترین 
شـرایط نیز باید فرهنگ بهینه مصرف 

آب را داشـته باشـیم.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه آیـا 
چاه ها وارد مدار شـده اند یـا خیر؟ گفت: 
ما ناچـار بـه ورود چاه ها به مـدار تأمین 
آب شرب هسـتیم، البته سعی می کنیم 
آب چاه هـا با آب سـامانه اول آبرسـانی 
اختـاط داشـته باشـند تـا طعـم و مزه 
 آب بـرای تمـام نقـاط شـهر یکسـان

باشد.

آبرسانی سیار نخواهیم داشت

 سرپرست شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مدیرکل راه و شهرسازی اسـتان اصفهان گفت: سقف تسـهیات کمک ودیعه 
مسکن در مرکز اسـتان اصفهان و سایر نقاط شـهری به ترتیب ۷۰ و ۴۰ میلیون 
تومان با نـرخ سـود ۱۸ درصـد و طـول دوره بازپرداخت ۵ سـاله اسـت. علیرضا 
قاری قـرآن، مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهانف در خصـوص جزئیات 
اعطای تسـهیات کمـک ودیعـه مسـکن اظهـار داشـت: ثبت نـام بـرای وام 
کمک ودیعه مسـکن از طریق سـامانه جامع طرح های حمایتی مسـکن وزارت 
راه و شهرسازی به نشـانی saman.mrud.ir در بخش ثبت نام تسهیات 

کمک ودیعه انجام می شـود. وی بـا بیان اینکه ثبـت نام برای این تسـهیات از 
سـاعت ۱۰ روز پنج شـنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ آغاز شده اسـت اذعان داشت: سقف 
تسـهیات کمک ودیعه مسـکن در مرکز اسـتان اصفهان و سـایر نقاط شهری 
به ترتیـب ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان اسـت و همچنین بسـته به اینکـه تقاضاها در 
کدام شـهرها و چه تعداد باشـد قطعاً روی تعدادی که می توانند از این تسهیات 
اسـتفاده کنند تأثیـر می گـذارد. قاری قـرآن تاکید داشـت: افرادی کـه متقاضی 
دریافت تسـهیات ودیعـه و اجاره مسـکن هسـتند بایـد دارای اجاره نامـه و کد 

رهگیری باشـند. مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان با اشـاره بـه اینکه 
نرخ سـود تسـهیات ودیعه مسـکن ۱۸ درصد و طـول دوره بازپرداخت ۵ سـاله 
اسـت. عنوان کرد: در حال حاضـر افـرادی در اولویت دریافت وام ودیعه مسـکن 
و معرفی به بانک هسـتند که سـال های گذشـته وام ودیعه را دریافـت نکرده اند. 
وی خاطرنشـان کـرد: در سـال ۱۴۰۰، تعـداد ۱۶۰ هـزار نفر جهـت دریافت وام 
کمک ودیعه مسـکن در اسـتان اصفهان ثبت نام کردند که از این تعداد ۵۱ هزار 
نفر حائز شـرایط شـناخته شـدند و ۲۷ هزار و ۵۷۴ نفر نیز وام را دریافـت کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان:

وام کمک ودیعه 
مسکن در شهر 

اصفهان 7۰ میلیون 
تومان شد

 مدیر بازارهای روز سازمان میادین
میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 

شهرداری اصفهان:

 ارائه میوه و صیفی جات
با قیمت بسیار مناسب 
در دوشنبه بازار بعثت



جهـــــــان

Isfahan News

 دریا وفایی  سید موید علویان رئیس هیأت مدیره سازمان نظام 
پزشکی تهران بزرگ درگفت وگوبا ما ضمن انتقاد ازکاهش نقش 
سازمان نظام پزشکی کشوردرامورسالمت، بیان داشت: متاسفانه 
روند عجیبی برای کاهش تصمیم گیری ســازمان نظام پزشکی 
درامور سالمت مردم شروع شده که می تواند تبعات خطرناکی را 
برای نظام بهداشتی و درمانی کشــور و سالمت جامعه به همراه 

داشته باشد.
وی بــا بیــان اینکــه »ایــن جریــان از مجلــس یازدهم آغاز شــده 
اســت« ادامــه داد: مجلــس یازدهــم درحالــی چنیــن تصمیماتی 
را بــه اجــرا درآورد که مطابــق بندهــای »د« و »ه« مــاده 2 قانون 
ــک ســو  ــن ســازمان ازی تشــکیل ســازمان نظــام پزشــکی، ای
ــاران« وازســوی  ــوق بیم ــت از حق ــظ و حمای ــه »حف موظــف ب
دیگرمکلــف بــه »حفــظ وحمایــت از حقــوق صنفــی شــاغالن 
حــرف پزشــکی«  شــده اســت. همچنیــن طبــق بنــد »و« مــاده 
2 همیــن قانــون »تنظیــم روابــط شــاغالن حــرف پزشــکی بــا 
دســتگاه های ذی ربــط جهت حســن اجــرای موازیــن و مقررات 
و قوانیــن مربــوط بــه امــور پزشــکی« نیــز بــه عنــوان یکــی از 

اهــداف تشــکیل ایــن ســازمان اعــالم شــده اســت.
علویـان در این بـاره به نمونـه ای دیگـر از کم رنگ شـدن نقش 
سـازمان نظـام پزشـکی اشـاره کـرد و گفـت: در آخرین دسـت 
از چنیـن تصمیم هـا و اقداماتـی، مجلـس شـورای اسـالمی، به 
موجب جزء 5 بند »ک« تبصره 17 قانون بودجه سـال 1401 کل 
کشور، وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرده 
اسـت تا با همکاری سـازمان نظام پزشکی کشـور، فرآیند تمدید 
پروانه مسـؤول فنی، صـدور یـا تمدیـد پروانه مطب پزشـکان و 
همچنین صدور گواهینامه اعتباربخشـی کلیه مراکز و مؤسسات 
ارائه دهنده خدمات سـالمت در حوزه های سـرپایی و بسـتری در 
تمامـی بخش هـای دولتـی، غیردولتـی، خصوصـی و نیروهای 
مسـلح را منوط به ارسال اطالعات بهداشـتی، تشخیص، درمانی 
و دارویـی به صـورت یکپارچـه و در بسـتر درگاه یکپارچـه تبادل 
اطالعات سالمت )دیتاس( و صرفاً به سامانه پرونده الکترونیکی 
سـالمت ایرانیان )با حفظ محرمانگی اطالعات( وعقـد قرارداد با 

کلیـه سـازمان های بیمه گر پایـه نماید.
رئیس هیأت مدیره سـازمان نظام پزشـکی تهران بـزرگ با بیان 
اینکـه »این تصمیـم در شـرایطی بـدون هرگونـه نظرخواهی از 

سـازمان نظام پزشـکی کشـور و کارشناسـان حوزه بهداشـت و 
درمان کشـوراتخاذ شـده«، ادامـه داد: به طور خالصـه به موجب 
این قانـون از ایـن پس ارائـه هرگونه خدمات پزشـکی بـه مردم، 
مشـروط به عقد قرارداد پزشـک یا مؤسسـه ارائه دهنـده خدمات 
سـالمت با سـازمان های بیمه گر پایـه خواهد بـود و پزشـکان و 
مؤسسـات پزشـکی نمی تواننـد خـارج از نظام بیمـه ای بـه ارائه 

خدمـت بپردازند.
علویـان گفت: به قـول معـروف دارند بـرای خودشـان می برند و 
می دوزند بـدون اینکه متوجه باشـند چه عواقبـی در انتظار چنین 
تصمیمـی اسـت و دریـک کالم »بـا قانون هـای الـه بختکـِی 

بیمـه ای، مـردم را روانـه عطاری هـا می کنند«.
وی درادامــه بــه تشــریح پیامدهــای مخــرب سیاســتگذاری یاد 
شــده پرداخت، اینکــه: طبق تصمیــم فــوق، بســیاری از خدمات 
پزشــکی و ســالمتی به خصــوص دربخــش دارویــی، تجهیزات 
ــازمانه های  ــوی س ــگاهی از س ــخیصی و آزمایش ــکی، تش پزش
بیمه گــر خــارج از شــمول بیمه تعریــف شــده اند - ســازمان های 
ــی بیمــه شــده،  ــا اســتنکاف از پرداخــت ســهم واقع ــر ب بیمه گ
درصــد بســیار کمتــری را پرداخــت می نماینــد - ســازمان های 

بیمه گــر بــا ایــراد اشــکاالت متعــدد و مبهــم و غیرقابــل 
کارشناســی بــه خدمــات بیمــه ای ارائــه شــده توســط پزشــکان 
و مؤسســات درمانــی، کســورات فراوانــی را بــر ســهم پزشــکان 
و مؤسســات درمانــی اعمــال می نماینــد - ســازمان های بیمــه 
ــرای  ــه ب ــاب مربوط ــرش صورتحس ــتنکاف از پذی ــا اس ــر ب گ
ــازمان های  ــد - س ــن می نماین ــقف تعیی ــات س ــرش خدم پذی
ــی  ــع بده ــه موق ــت ب ــدد از پرداخ ــای متع ــا بهانه ه ــر ب بیمه گ
خــود بــه پزشــکان و مؤسســات درمانــی شــانه خالــی می کننــد 
- بــر اســاس تجربــه ســال های گذشــته، ســازمان های 
ــاخت های الزم  ــات و زیرس ــود امکان ــل کمب ــه دلی ــر ب بیمه گ
ــتان ها  ــه اس ــی در هم ــز درمان ــه مراک ــا هم ــرارداد ب ــد ق از عق
و شهرســتان ها ناتــوان هســتند - ســازمان های بیمه گــر 
حتــی از پرداخــت معوقــات و تعهــدات فعلــی خــود بــه 
ــر  ــن ام ــتند و ای ــوان هس ــی نات ــرارداد کنون ــرف ق ــز ط مراک
ــازمان ها ــن س ــرای ای ــنگین ب ــات س ــت مطالب ــب انباش  موج

شده است.
رئیــس هیــأت مدیــره ســازمان نظــام پزشــکی تهــران بــزرگ 
ــا ســازمان های بیمه گــر  ــرارداد ب ــاری شــدن ق هشــدار داد: اجب

ــالف  ــاران و برخ ــکان و بیم ــه پزش ــوق اولی ــل حق ــه را مخ پای
ــح نظــام ســالمت کشــور دانســته و معتقــدم در صــورت  مصال
ــه  ــس و ب ــوب مجل ــون مص ــرای قان ــه اج ــت ب ــار حاکمی اجب
ــازمان  ــط س ــون توس ــن قان ــرای ای ــکان اج ــدم ام ــاظ ع لح
نظــام پزشــکی، بخــش عمــده پزشــکان و مؤسســات درمانــی 
خصوصــی با عــدم پذیــرش شــرایط یکطرفــه اعالمــی، عطای 
ــرای امــور  ــد بخشــید و مــردم ب ــه لقــای آن خواهن ــت را ب طباب
ــچ  ــه هی ــه ب ــزی ک ــه مراک ــه ب ــار از مراجع ــود ناچ ــی خ درمان
ــد شــد. مرجعــی پاســخگو نیســتند )ماننــد عطاری هــا( خواهن

وی خاطرنشـان کـرد: بدیهـی اسـت کـه نتیجـه ناگزیـر چنین 
وضعی افزایـش پرداختی از جیـب مـردم و نارضایتـی روزافزون 
آنـان از هزینـه و کیفیت خدمـات پزشـکی و درمانی اسـت. البته 
ناگفتـه نمانـد که سـازمان نظـام پزشـکی بـرای توقـف اجرای 
چنین قانـون نپخته، کارشناسـی نشـده و ناعادالنـه ای از تمامی 
مسـیرهای قانونی پیگیری های الزم را تا حصول نتیجه مطلوب 
انجام خواهـد داد. شـایان ذکراسـت نسـل فـردا این موضـوع را 
از نماینـدگان مجلـس یازدهـم پیگیر شـد امـا تاکنون پاسـخی 

دریافـت نکرده اسـت.

سرپرست بانک کشاورزی با اشاره به اجرای طرح مردمی 
سازی و توزیع عادالنه یارانه ها برای حمایت از تولید کنندگان 
و رونق واحدهای تولیدی دام و طیور، از همراهی و هماهنگی 
همه جانبه این بانک با وزارت جهاد کشاورزی در اجرای طرح 

مذکور خبر داد.
مهدی رضایی در ارتباط تصویری با مدیریت های شعب این 
بانک در سراسر کشور، ضمن قدردانی از اهتمام کارکنان در 
اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها، بر سرعت و 

سهولت در پرداخت تسهیالت به مشموالن این طرح تأکید کرد.
وی با اشاره به همراهی و هماهنگی همه جانبه بانک کشاورزی 
با وزارت جهاد کشاورزی در اجرای طرح یادشده با هدف پرداخت 
تسهیالت ویژه و سرمایه در گردش به منظور رونق واحدهای 
تولیدی دام و طیور و تأمین امنیت غذایی کشور، از تأمین منابع 

مورد نیاز برای اجرای طرح خبر داد.
رضایی با اشاره به قابلیت های سامانه بازارگاه نهاده های 
کشاورزی و نقش آن در توزیع نهاده های موردنیاز تولید کنندگان 

تصریح کرد: با تالش شبانه روزی کارکنان حوزه فناوری 
اطالعات )IT( این بانک، سامانه بازارگاه همسو با سیاست های 
وزارت جهادکشاورزی همواره در حال بهبود و به روز رسانی 

است.
سرپرست بانک کشاورزی در بخش پایانی سخنانش ضمن 
قدردانی مجدد از کارکنان توانمند این بانک در پرداخت تسهیالت 
به واحدهای تولیدی دام، طیور و آبزیان در قالب دامدار کارت، بر 
رفع موانع، تسهیل و تسریع در پرداخت این تسهیالت تأکید کرد.

گفت و گو با رئیس هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران درباره تصمیم گیری سازمان نظام پزشکی:

برخیقانونهایبیمهایآدرسعطاریهارابهمردممیدهد

 سـامان سـفالگر : نیویـورک 
تایمز بـه تازگـی در مقالـه ای، حادثه 
اخیر در تاسیسـات نظامـی و فناوری 
پارچیـن را کـه موجـب بـه شـهادت 
رسـیدِن یـک مهنـدس ایرانـی و 
زخمـی شـدِن یـک تـن دیگر شـد، 
حمله با یـک کوادکوپتـر انتحاری به 
یکـی از سـاختمان های وزارت دفاع 
واقـع در تاسیسـات مذکـور نسـبت 
داده اسـت. ایـن روزنامـه آمریکایـی 
بر اسـاس آنچه کـه گفتگو و کسـب 
خبـر از مقام هـای مطلـع ایرانـی و 
آمریکایـی عنوان کـرده، محِل حمله 
را سـاختمانی اعـالم کرده کـه در آن 
تحقیقات مرتبط با طراحی و توسـعه 
پهپادهـای ایرانـی انجـام می گرفته 
اسـت. ایـن روزنامه بـه طـور خاص 
رژیـم صهیونیسـتی را مسـوول این 
حمله دانسـته اسـت. البته کـه ظاهراً 
ایـن رژیـم ایـن مسـاله را بـه اطالع 
مقام هـای آمریکایـی نیـز رسـانده 
اسـت. چنـد روز قبـل نیـز، حسـن 
صیـاد خدایی، سـرهنِگ عضو سـپاه 
پاسداران انقالب اسـالمی، در مقابل 
منزلـش در تهـران بـه ضـرب گلوله 
دو موتـور سـوار ناشـناس، ترور شـد 
و به شهادت رسـید. اقدام تروریستی 
کـه بـاز هـم صهیونیسـت ها را در 
ردیـف اول متهمـان این حادثـه قرار 
داد و مقام هـای رژیـم صهیونیسـتی 
نیـز عمـاًل بـا سـکوت خـود در برابر 
ایـن حادثـه  از  خبرنـگاران کـه 
می پرسـیدند، بـه نوعـی مهندسـی 
ایـن اقـدام جنایتکارانه توسـط رژیم 
صهیونیسـتی را تأییـد کردنـد )البته 
کـه کشـورها و کشـنگران زیـادی 
هم در جهـان از ایـن قبیـل اقدامات 
جنایتکارانـه علیـه کشـورمان سـود 
نمی برنـد(. در ایـن راسـتا، بسـیاری 
از ناظـران و تحلیلگـران، ایـن قبیل 
اقـدام صهیونیسـت ها را در شـرایط 
کنونـی، صرفـًا با هـدف ممانعـت از 
تسـهیل روند مذاکرت احیـای برجام 
و منزوی سـازی حداکثـری ایـران 
ارزیابـی می کننـد. در واقـع، پـس از 
جو مثبـت ایجاد شـده به دنبال سـفر 
»انریکه مـورا« )مذاکره کننده ارشـد 
اتحادیـه اروپـا در مذاکـرات ویـن( و 
امیـر قطـر بـه ایـران و در عیـن حال 
سـفر رئیـس جمهـور کشـورمان به 
عمـان، تحلیلگـران معتقدنـد کـه 
رژیـم صهیونیسـتی بـا اقدامـات 
خرابکارانـه خود سـعی دارد تـا جای 
ممکـن بـار دیگـر فضـای منفـی و 

توام با تنش هـای فـراوان را در قالب 
معادلـه اتمـی ایـران و به طـور کلی 
روابـط بین المللـی این کشـور حاکم 
سـازد. با این حـال، در شـرایط فعلی، 
شکافی عمیق در میان سیاستمداران 
و شـخصیت های ارشـد نظامی رژیم 
صهیونیسـتی در مورد نحوه تعامل با 
مسـاله ایران وجود دارد که اگر سطح 
تنش ها در ادامه افزایـش یابد و البته، 
پاسخ های سـنگین ایران به اقدامات 
صهیونیسـت ها نیز جنبه عملیاتی به 
خـود گیرند، امـکاِن عیان شـدن این 
تنش هـا و ایجـاد بحران هـای جدید 
بـرای رژیم صهیونیسـتی به شـدت 
باال می رود. از این منظر، اخیراً »درور 
شالوم« رئیس سـابق بخش پژوهش 
و تحلیـِل اطالعات نظامی اسـرائیل 
بـر اسـاس برخـی گزارش هـا بـه 
همتایـان آمریکایی خود گفته اسـت 
که »تصمیـم آمریکا جهت خـروج از 
برجـام، یک اشـتباه راهبـردِی کاماًل 
بـی مالحظـه بـود«. وی در شـرایط 
فعلـی، رئیس دفتر سیاسـت-نظامی 

وزارت دفـاع اسـرائیل اسـت.
 او اخیـراً توسـط »بنـی گانتـس« 
وزیـر دفـاع اسـرائیل بـه این سـمت 
منصوب شـده اسـت. مسـاله ای که 
نشـان می دهـد دیدگاه هـای وی بـا 

بنـی گانتـس در مـورد مسـاله ایران 
همخوانـی دراد. شـالوم تاکیـد کرده 
که در دوران نخسـت وزیری بنیامین 
نتانیاهـو نیـز بارهـا به وی نسـبت به 
تبعـات خـروِج بی مالحظـه دولـت 
ترامـپ از توافـق برجام هشـدار داده 
اسـت. هشـداری کـه اکنـون و بـا 
قدرت گیـری قابل توجه تـوان اتمی 
ایران و توسـعه نفـوذ منطقـه ای این 
کشور، معنای خود را نشـان می دهد. 
در ایـن میان، ژنـرال »تامیر هیمن«، 
رئیـس سـابق دسـتکاه اطالعـات 
نظامـی اسـرائیل نیـز احیـای برجام 
را گزینه ای به شـدت مناسـب و البته 
کـم هزینـه بـرای امنیـت اسـرائیل 
ارزیابی کرده است. »آهارون هالیوا« 
جانشـین کنونی هیمن نیز بر اسـاس 
گزارش های خبری، موافقـت خود را 
با این دیـدگاه اعالم کرده اسـت. این 
در حالی اسـت کـه در جبهـه مقابل، 
رئیـس کنونی موسـاد یعنـی »دیوید 
بارنیـا« و فرمانـده ارتش این کشـور 
یعنـی »آویـو کوخـاوی«، رویکرد به 
شـدت افـراط گرایانـه ای را در مورد 
برنامه اتمـی ایـران دارنـد و معتقدند 
کـه اسـرائیل هرآنچـه در تـوان دارد 
بایـد انجـام دهـد تـا مانـع از احیـای 
توافـق برجـام گـردد. رویکـردی که 

ظاهراً با دیدگاِه شـخص نفتالی بنت 
نخسـت وزیر رژیم صهیونیسـتی نیز 
همخوانـی دارد. موضوعـی که عماًل 
شـرایطی را شـبیه به دوران نخسـت 
وزیـری نتانیاهـو در اراضـی اشـغالی 
ایجـاد کـرده اسـت. در آن دوران نیز 
نتانیاهو پیوندهـای نزدیکی با رئیس 
وقت موسـاد یعنی »یوسـی کوهن« 
داشـت و هـر دو معتقـد بـه اتحـاذ 
رویکردهـای تهاجمـی علیـه ایـران 
بودند. درسـت بـه همین دلیل اسـت 
که بسـیاری از ناظـران وتحلیلگران، 
اقـداِم دولـت بایـدن در پافشـاری بر 
عدم خارج کردن نام سـپاه پاسـداران 
فهرسـت  از  اسـالمی  انقـالب 
سـازمان های تروریسـتی آمریـکا را 
نتیجـه البـی گـری و رایزنی هـای 
گسـترده موسـاد و مقام هـای ارشـد 
ارتـش رژیم صهیونیسـتی بـا بایدن 

ارزیابـی می کننـد. 
ترور شـهید صیـاد خدایی نیز بـا این 
هدف انجام شـده که تـا جای ممکن 
اختالفـات در مورد خـروج نام سـپاه 
پاسداران انقالب اسالمی از فهرست 
سـازمان های تروریسـتی آمریـکا 
برجسـته بماند و ایران نیـز رویه های 
مقابلـه جویانه خـود را با ایـن حرکت 
تروریسـتی )تـرور شـهید خدایـی( 

انجـام دهد و عمـاًل فضـای تنش در 
چهارچوب معادله اتمی ایـران پابرجا 
بماند. همه این ها در شـرایطی اتفاق 
می افتند کـه ایـران در حـال ارزیابِی 
گزینه های انتقـام جویانه خـود علیه 
صهیونیسـت ها پـس از ترور شـهید 
صیاد خدایـی و حملـه به تاسیسـات 

پارچین اسـت.
محـض  بـه  کـه  گزینه هایـی 
عملیاتی شـدن و تشـدید فشـارها بر 
رژیـم صهیونیسـتی، در کنـار دیگـر 
بحران هـای جـاری ایـن رژیـم در 
مسـائلی نظیـر اوج گیـری مقاومـت 
ملت فلسـطین علیه آن هـا و بحران 
بـی ثباتـی سیاسـی )بویـژه بـی 
ثباتـی دولـت( در اراضـی اشـغالی، 
می توانـد اختالف نظرهـای پشـت 
پـرده سیاسـتمداران و ژنرال هـای 
اسـرائیلی را بـه روی صحنـه آورد و 
عمـاًل بحران هـای گسـترده تری را 
بـرای صهیونیسـت ها ایجـاد کنـد. 
تحوالتـی که درکنـار هـم می توانند 
بـه قـول »گیدئـون لِـوی« سـتون 
نویـس سـابق روزنامـه »هارتـض« 
رژیـم صهیونیسـتی، تحوالتـی را 
پدیـد آورند کـه روند فروپاشـی رژیم 
اشـغالگر قـدس را بـه نحو شـگفت 
انگیـزی تسـریع و تسـهیل کننـد.
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سـردار احمد وحیدی وزیر کشـور در حاشـیه مراسـم یادواره شـهدای روستای 
باریکرسف مشهد اردهال کاشان در بازدید از نمایشگاه دفاعی و موشکی اظهار 
کـرد: یکـی از مولفه های اصلی قـدرت ملی قـدرت دفاعی اسـت و بـا توجه به 
توطئه هـای فراوانی که در سـطح دنیا علیه جمهوری اسـالمی وجـود دارد باید 

هر چـه می توانیم قـدرت دفاعی خـود را ارتقـا دهیم.
وی گفت: جوانان نخبه و انقالبی، نیروهای مسلح رشید و غیور، مهندسان و 

پژوهشگران توانا به دستاوردهای مهمی در سطح دفاعی و تسلیحات و تجهیزات 
نظامی و دفاعی رسیدند که موجب حیرت دشمنان است.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: ایران اسالمی در حوزه پهبادی و موشکی به یکی از 
قدرت های مهم دنیا تبدیل شده و البته همه این ها برای دفاع از امت اسالمی، عزت، 
شرف و افتخارات این سرزمین است و در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد تا اینکه 
دشمنان هرگز در خیال خودشان هم اجازه تعرض به کشور مقتدر ما را نداشته باشند.

وحیـدی با محکـوم کردن اقـدام مذبوحانـه رژیم غاصـب صهیونیسـتی در به 
شهادت رسـاندن شـهید صیادخدایی، ادامه داد: رژیم غاصب صهیونیستی فکر 
می کنـد می توانـد بزدالنه بـا به شـهادت رسـاندن یـک فرزند رشـید ملت که 
بسـیار سـاده در حال رفت و آمد بوده به اراده فرندان شـجاع این مرز و بوم خللی 
وارد کنـد در حالی کـه این ها تالش هـای مذبوحانه ایـن رژیم در حـال نابودی 

و حتمـاً انتقام سـختی در پس این اقدامات اسـت.

تواندفاعیوموشکی
ایرانموجبحیرت
دشمناناست

وزیر کشور در حاشیه مراسم یادواره شهدای 
روستای باریکرسف مشهد اردهال کاشان:

خبر ویژه

ISFAHAN
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در نشست مسئوالن حوزه حج و 
زیارت اعالم شد:

پایان معاینات پزشکی 
زائران حج تمتع

سردار محمدرضا میرحیدری در گفت وگویی اظهار کرد: با حضور در محضر 
نمایندگان استان مشکالت و مباحثی از سوی ما و مشکالت و مباحث 
حوزه های انتخابیه نمایندگان طرح موضوع شد. همچنین خالهای قانونی 
که وجود دارد و مشکالت و موانع در مسیر خدمت و ایجاد امنیت در اجرای 
ماموریت های پلیس های تخصصی ما وجود داشته است، مطرح شده است.

فرمانده نیروی انتظامی اسـتان اصفهان افزود: یکـی از مهم ترین مباحثی 
که مطرح شـد، توجه به جایـگاه پلیس در نظام مقدس جمهوری اسـالمی 
بود. مـا در خطابه ای کـه امیرالمؤمنین )ع( به مالک اشـتر دارنـد، می بینیم 
اولین تاکید ایشـان، توجه به سـربازان و حافظـان امنیت مردم اسـت. این 
انتظار را از مجلس انقالبـی داریم کـه از کارکنان ما خصوصًا در شـرایطی 
کـه فشـار بـر بدنـه نظامـی وجـود دارد، توجـه ویـژه بـه بحث معیشـت 
کارکنـان داشـته باشـند و قداسـتی که ایـن مجموعـه دارد، هـم در بحث 
حـوزه فرهنگـی در توطئه هـای دشـمن بایـد مقابله کنـد و هـم در جنگ 

اقتصادی بایـد ایفای نقـش کند، انتظـارات مورد نظـر را مطـرح کردیم.
وی بیان کرد: امیدواریم نمایندگان هم این امر را پیگیری کنند. اصفهان 
همیشه پیشتاز بوده و امیدواریم نمایندگان در پیگیری این مطالبات و معیشت 

کارکنان الیحه هایی طرح کنند و دغدغه کارکنان را مرتفع کنند.
سـردار میرحیدری در خصوص بحـث امنیت تصریـح کرد: یکـی از موارد 
مهم بحـث تقویـت گلوگاه ها و ایسـت بازرسـی ها در ورودی هـای غرب، 
شـمال و جنوب اسـتان اسـت. در خصـوص استانداردسـازی، بهسـازی و 
هوشمندسـازی ایسـت و بازرسـی های موجود انتظارات را مطـرح کردیم 
کـه در کمیسـیون امنیت ملـی مجلس مطـرح تـا در شـورای امنیت ملی 
باتوجـه بـه اعتباراتی کـه نیـاز دارد، مـورد تاکیـد قـرار بگیـرد. همچنین 
ایسـت و بازرسـی های دایـر غیرمصوبـی کـه داریـم در مـرز اسـتان 
اصفهـان و مرکزی، بیـن خمیـن و گلپایـگان و همچنین بین الیگـودرز و 
بویین میاندشـت پیگیری شـود تا پیگیری برای تصویـب آن صورت گیرد 

و هوشـمند شـود تا در ارتقا سـطح امنیـت اسـتان تاثیرگذار باشـد.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی، دستگاهی ایثارگر است و انگیزه افراد در 
مجموعه انتظامی باید الهی و خدمتی باشد. این شغل جزو مشاغل سخت 
است که افراد خاص در قبل اعتقادات خود به این شغل سوق می یابند. اکنون 
ما از دستگاه هایی هستیم که مجوز استخدام قابل توجه داشته و انتظار داریم 
در ترویج و ترغیب جوانان متدین و متعهد و توانمند و مستعد، کمک کنند تا 

پلیس قوی در دفاع از حقوق شهروندان داشته باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان گفت: این انتظار 
را از مجلس انقالبی داریم که از کارکنان ما خصوصاً در 
شرایطی که فشار بر بدنه نظامی وجود دارد، توجه ویژه 

به بحث معیشت کارکنان داشته باشند.

خبر روز

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خواستار شد:
انتظاربرایحمایتمجلس،ازمعیشت

کارکنانغیورنیرویانتظامی

در نشست مسئوالن حوزه حج و زیارت 
اعالم شد که معاینات پزشکی زائران حج 
تمتع 1401 پایان یافت. در نشست شورای 
برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم 
رهبری و سازمان حج و زیارت که امروز 
به ریاست حجت االسالم والمسلمین 
سید عبدالفتاح نواب تشکیل شد، سید علی 
مرعشی با اعالم این مطلب افزود: تزریق 
واکسن مننژیت حجاج نیز از 2۳ استان 
آغاز شده است و در ۸ استان بزرگ کشور از 
روز پنج شنبه آینده )12 خرداد ماه( شروع 
می شود. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت 
به تزریق واکسن فلج اطفال )IVP( به 
زائران اشاره کرد و گفت: داروهای مورد 
نیاز برای حج امسال به جز سرم و شربت 
از داخل کشور خریداری و تأمین شده است 
و درحال پیگیری و هماهنگی برای انتقال 
آن به کشور میزبان هستیم. در ادامه این 
جلسه، سید صادق حسینی رئیس سازمان 
حج و زیارت به استقرار تیم اعزامی این 
سازمان در عربستان و پیگیری امور اجرایی 
با طرف های سعودی اشاره کرد و از توافق 
طرف سعودی با انجام روزانه ۹ پرواز رفت 
و 12 پرواز برگشت حجاج خبر داد و گفت: 
قرار است در پروازهای برگشت دیگر 
شرکت های داخلی به ایران ایر کمک کنند.

وی همچنین درباره انتقال هزینه ارزی سفر 
حج به عربستان توضیحاتی داد و گفت: 
گزارش تیم اعزامی به عربستان از افزایش 
نرخ برخی از خدمات و کاالها در کشور 
میزبان حکایت دارد که تالش داریم با 
مذاکره با طرف های سعودی این هزینه ها را 
تعدیل کنیم ولی بخش از آن نیز باید از زائر 
دریافت شود که اطالع رسانی انجام خواهد 
شد. بر اساس این گزارش، نماینده ولی 
فقیه در امور حج و زیارت نیز بر لزوم تالش 
برای حذف و یا کاهش برخی هزینه ها که 
در سامانه مسار برای شرکت های خدمات 
دهنده سعودی پیش بینی و صدور روادید به 
پرداخت این مبالغ منوط شده است، تاکید 
کرد. حجت االسالم والمسلمین نواب با 
بیان اینکه برای کمک به زائران بخشی 
از افزایش هزینه ها قرار است از منابع 
راهبردی سازمان حج و زیارت تأمین شود، 
افزود: مبلغی که از زائران گرفته می شود 
علی الحساب است و اگر موفق شدیم با 
حذف برخی از موارد و گرفتن تخفیف، 
هزینه ها را کاهش دهیم مبلغ باقیمانده 
طبق روال قبل به زائران بازگردانده خواهد 
شد. درادامه این جلسه اکبر رضایی معاون 
امور حج و عمره سازمان حج و زیارت از 
آخرین وضعیت و اقدامات صورت گرفته در 
حوزه ثبت نام و اعزام حجاج گزارش داد و 
به احتمال اعالم قیمت های جدید برای پر 
کردن ظرفیت باقیمانده در برخی کاروان ها 

اشاره کرد.

برجاموایراِناتمی؛کابوسدائمیاسرائیلاست
رمزگشایی از پشت پرده سیاسِت رژیم صهیونیستی در مورد معادله اتمی ایران

سرپرست بانک کشاورزی مطرح کرد:

سرعتوسهولتدرپرداختتسهیالت
دامدارکارتوسامانهبازارگاه



 دریا وفایی  
سـجاد برخـورداری، 
عضو هیـأت علمی 
دانشـکده اقتصـاد 
دانشـگاه تهـران در 
گفـت و گـو بـا مـا 
دسـتکاری قیمـت 
انـرژی را اشـتباه 
و  خوانـد  محـرز 
گفت: مشـکل اقتصاد کشـور، کارایی پاییـن در مصرف 
انرژی اسـت نه یارانه پنهـان. تعریف علمـی یارانه ناظر 
بر مواردی اسـت که دولت هـا صریح پرداخـت می کنند 
و وارد بودجـه یـا نوشـتارها می شـود. ایـن در تمـام دنیا 
بـرای اهـداف مشـخص و معینـی رایـج اسـت و البتـه 
می توانـد در بخش تولید باشـد یا مصـرف. امـا آنچه در 
 hidden« ادبیـات ۴، ۵ سـال اخیر در کشـورمان به نـام
subsidies یـا یارانـه پنهـان« رایـج شـده، بـه لحـاظ 

علمـی وجـود نـدارد.
• مصرف انـرژی در کشـور مـا کارا نیسـت، 

مصـرف مـا خیلـی بی رویه اسـت
وی ادامـه داد: ایـن تنهـا نوعـی هزینـه فرصـت اسـت 
کـه آن را بـرای همـه چیـز می تـوان مطـرح کـرد. امـا 
موضوعی که از نظر علمـی در آن اتفاق نظـر وجود دارد 
این اسـت که مصرف انـرژی در کشـور ما کارا نیسـت، 
مصـرف ما خیلـی بی رویه اسـت و اتـاف منابـع داریم.

• مقصـر مصـرف بی رویـه انـرژی در ایران، 
مصرف کننـده نیسـت

این پژوهشـگر حوزه اقتصاد توضیـح داد: مقصر مصرف 
بی رویـه انـرژی در ایـران، مصرف کننـده نیسـت. او به 
خدمـات حمل ونقـل و روشـنایی نیـاز دارد و بنزیـن و 

برق مصـرف می کند. مـا چـه ابـزاری در اختیـار او قرار 
داده ایم که مصرف بنزیـن و گازوئیل این قدر باالسـت. 
دسـتکاری در قیمت سوخت اشـتباه است. سـال ۱۳۹۸ 
ششـمین بار بود کـه این اشـتباه را تکـرار کردیـم و این 
کار را از سـال ۱۳۴۰ انجـام می دهیـم. اصـًا بـا قیمت 
بازی کردن، سیاسـت کامًا اشـتباهی اسـت و افزایش 
قیمت، مشـکل را حل نمی کند، چون اقتصـاد زنجیروار 
به هم مرتبط اسـت و بـا این کار، شـما هـر کاری انجام 

بدهیـد، خنثی خواهد شـد.
• باید بـرای مصرف سـوخت جایگزین متنوع 

حمل ونقل ایجـاد کنیم
برخـورداری درپاسـخ بـه ایـن سـؤال که »چـرا بـا اینکه 
قیمت نفت ارزان است، کسی اسـتفاده نمی کند؟« گفت: 
چون مسـیر گاز را جایگزین نفت کردیم. در مـورد بنزین 
و گازوئیـل هـم بایـد یـک سـری کارهـای اولیـه انجام 
بدهیم و جایگزیـن متنوع حمل ونقـل برای مـردم ایجاد 
کنیـم. همان گونه کـه حمل ونقـل کشـورهای اروپایی، 
نقـاط مختلـف را بـه اشـکال مختلـف متصـل کرده اند. 
اگر من که ماشـین شـخصی اسـتفاده می کنم، ببینم هر 
جایی کـه می خواهـم بـروم حمل ونقل عمومی هسـت، 
هزینه فایده می کنـم و وقتـی حمل ونقل عمومـی برایم 
به صرفه اسـت، چرا خـودروی شـخصی را بـا هزینه باال 

اسـتفاده کنم؟
• هدفمنـدی یک بسـته بـود، نه ایـن که فقط 
تغییر قیمت سـوخت و پرداخـت یارانه نقدی

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درباره 
تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز بیان داشت: این 
قانون در سال ۱۳۸۹ ناقص اجرا شد، هدفمندی یک بسته 
بود، نه این که فقط تغییر قیمت سوخت و پرداخت یارانه 
نقدی انجام شود و بقیه موارد مسکوت بماند. قرار بود تولید 

را عادت دهیم تا کارایی انرژی باال رود. مشکل این بود که 
فقط یک بخش آن سیاست را اجرا کردیم. البته اگرچه اتخاذ 
سیاست های حمایتی الزم است نباید مستقیماً پول به مردم 
داد و باید حمایت به صورت غیرمستقیم در کارهایی مثل 
رایگان کردن هزینه سامت بازنشستگان یا کوپن کاال 

انجام شود.

• من اگر رئیس جمهـور بودم یارانـه نقدی را 
قطـع می کردم

وی همچنیـن درخصوص حـذف یارانه نقدی نیـز اظهار 
داشـت: من اگـر رئیس جمهور بـودم یارانه نقـدی را قطع 
می کـردم. در عـوض بایـد تشـخیص داده شـود کـدام 
دهک ها نیـاز به چـه خدماتـی دارنـد و آنها عرضه شـود 

و به دهک هایـی کـه واقعاً احتیـاج دارنـد، کاال یـا کوپن 
کاال بدهیـم. در ایـن اقشـار چـون بچـه مشـکل تغذیـه 
دارد نمی تواند به مدرسـه بـرود و مجبور اسـت کار کند تا 
زندگیش بچرخد. اگر هزینه کـودکان کار یا اجاره طبقات 
پایین شـهر را بدهیم، می تواند زندگـی این طبقات جامعه 

را در نسـل های آینـده جبـران کند.

گونـــاگون
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

رییـس پلیـس راه اسـتان اصفهان گفـت: خسـتگی و خـواب آلودگی 
راننـدگان وسـایل نقلیـه عامـل ۸۰ درصـد تصـادف تعطیـات اخیر 

جاده هـای ایـن اسـتان اسـت.
سـرهنگ اصغر زارع، افـزود: از روز پنجشـنبه گذشـته تا جمعـه ۶ نفر 
بـه دلیل حـوادث جـاده ای در اسـتان اصفهـان جان خـود را از دسـت 
داده انـد کـه چهارنفربـه دلیـل واژگونـی و نبسـتن کمربنـد ایمنـی از 

شیشـه خـودرو بـه بیـرون پرتـاب شـده اند و جـان باخته اند.
رییس پلیـس راه اسـتان اصفهان ادامـه داد: اسـتفاده از کمربند ایمنی 
برای همه سرنشـینان وسـایل نقلیه و صندلـی کودک مـرگ و میر را 

هنـگام حادثـه ترافیکی کاهـش می دهد.
وی اضافه کرد: سرنشـینان با بسـتن کمربندی ایمنـی هنگام تصادف 
و واژگونـی کمتر دچـار صدمه خواهند شـد کـه پلیس بر ایـن موضوع 

تاکید دارد.
سـرهنگ زارع با اشـاره بـه حجـم بـاالی تـردد در جاده های اسـتان 
اصفهـان خاطرنشـان کرد: بیشـترین میـزان تـردد در جاده شـمالی و 

غرب اسـتان گـزارش شـده امـا ترافیک روان اسـت.
تعطیلـی ایـام ۱۴ و ۱۵ خردادماه پـس از تعطیلـی جمعه سـبب ایجاد 

مـوج سـفر در اسـتان اصفهان شـده بود.

رییس پلیس راه اصفهان:

خستگی رانندگان عامل اصلی سوانح جاده ای تعطیالت اخیر در اصفهان است

 اخبار اصفهان  مدیرکل بیمه 
سامت استان اصفهان از اداره 
بیمه سامت شهرستان نائین 
بازدید کرد. در این بازدید نماینده 
مردم شریف شهرستان های نائین 
و خور و بیابانک در مجلس شورای 

اسامی حضور داشت.
مردم،  رضایتمندی   •
بهترین عملکرد و بزرگترین 

خدمت به خلق
استان  بیمه سامت  مدیرکل 
اصفهان در دیدار اخیر خود با الهام 
آزاد، نماینده مردم شهرستان نایین 
و خور و بیابانک در مجلس شورای 
اسامی گفت: ایجاد رضایتمندی 
مردم، بهترین عملکرد و بزرگترین 
خدمت به خلق است. بیمه سامت 
خدمات گسترده ای از جمله پوشش 
همگانی بیمه سامت، پزشک 
خانواده شهری و طرح حمایت از 
زوج های نابارور را در دستور کار 
قرارداد و از اواخر سال گذشته 

اجرایی کرد.
• وظیفه مسئولین درحال 
و  برنامه ها  تبیین  حاضر 

خدمات ارائه شده
صفاری افزود: وظیفه مسئولین 
در حال حاضر تبیین برنامه ها و 
خدمات ارائه شده در دولت برای 
مردم است و باید سیاست های 
حوزه های  در  مردمی  دولت 
و  درمانی  بهداشتی،  مختلف 
بیان  سامت جامعه به مردم 
نمود. مدیر کل بیمه سامت در 
این دیدار گزارشی از عملکرد بیمه 
سامت در راستای خدمت رسانی 
مطلوب به مردم ارائه کرد و افزود: 
موضوع سامت مردم از مهمترین 
اولویت های دولت سیزدهم است 
که در همین راستا سازمان بیمه 
سامت اقدامات بسیار خوبی در 

کشور تا کنون صورت داده است.
• نیاز هست تدابیر ویژه ای 
برای این مناطق اندیشیده 

شود
در این دیدار خانم الهام آزاد، نماینده 
مردم شهرستان نائین در مجلس 
شورای اسامی نیز ضمن قدردانی 
سامت  بیمه  حمایت های  از 
برای اقشار ضعیف جامعه گفت: 
مدیران در صورتی که به وظایف 
محوله خود به درستی عمل کنند، 
مطالبات مردم هم به کمترین 

میزان خود خواهد رسید.
وی ادامه داد: در طی سالیان 
گذشته در حاشیه استان و مناطق 
کم برخوردار متاسفانه از نظر 
دسترسی به خدمات درمانی توجه 
نشده و نیاز هست با استفاده از منابع 
مرکز استان تدابیر ویژه ای برای این 
مناطق اندیشیده شود. دبیر مجمع 
نمایندگان استان افزود: خوشبختانه 
طبق گزارشات مردمی که به دفتر 
ارسال شده است، اقدامات خوبی 
در سازمان بیمه سامت محقق 
شده و امیدواریم بیمه سامت 
بتواند دغدغه های مردم در حوزه 

سامت را مرتفع کند.
مدیر کل بیمه سامت استان 
اصفهان همچنین در دیدار با 
فرماندار محترم شهرستان، در 
جریان مشکات و موانع پیش 
رو در حوزه سامت قرار گرفته و 
دستور پیگیری های الزم را صادر 

نمودند.
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توجه ویژه بیمه سالمت 
 به مناطق محروم 

و کم برخوردار

 مدیرکل بیمه سالمت 
استان اصفهان مطرح کرد:

بررسی »قیمت سوخت« در گفت و گو با عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه پایتخت:

در علم اقتصاد یارانه پنهان وجود ندارد!

اول بیاییـد بـه ایـن سـؤال برسـیم کـه مسـئولیت اجتماعـی شـرکت ها 
شـامل چـه چیزهایـی اسـت؟ بسـیاری از شـرکت های بـزرگ اقداماتی 
درباره مسـائل اجتماعی مهـم ماننِد آمـوزش، کنتـرل اسـلحه و تغییرات 
آب وهوا انجـام می دهند. ایـن اقدامات اغلب بـه دلیل تمایِل درحال رشـِد 
مصرف کننـدگان بـه خریـد و حمایـت از اسـتراتژی شـرکت هایی اسـت 
کـه منعکس کننـده ارزش و باورهـای آن هاسـت. بااین حـال، مسـئولیت 
اجتماعی شـرکت ها بـه مجموعه های بـزرگ محـدود نمی شـود و زمان 
زیـادی اسـت کـه کسـب وکارهای کوچـک نیـز بـه ایـن کار مشـغولند. 
از ویژگی هـای رهبـران کسـب وکارهای کوچـک ایـن اسـت کـه اغلب 
پیوندهـای محکمی بـا جوامعـی دارند کـه به آن هـا خدمـت می کنند؛ به 
همین دلیل مشـارکت مدنـی آن ها بیشـتر توسـط مشـتریان و مراجعانی 
که هـر روز می بیننـد، هدایت می شـود، نه شـرکت های بازاریابی یا سـایر 
گروه هـای متمرکـز و بتید مسـئولیت اجتماعی شـرکت ها را خـوب بداند. 
در بررسـی اخیری که صورت گرفته اسـت، ۷۲ درصد مردم بـر این باورند 
که کسـب وکارهای محلی بیش از شـرکت های بـزرگ در بهبـود جوامع 

مشـارکت می کننـد.

• مسئولیت اجتماعی شرکت های کوچک
مسـئولیت اجتماعـی شـرکت ها می توانـد اقـدام ُپرریسـکی باشـد؛ زیـرا 
می توانـد به بیگانه سـاختن مشـتریان و حتـی کارمنـدان بیانجامد. شـما 
منابع مالی فراوانـی را اختصاص می دهیـد و در مورد ازدسـت دادِن اهداف 
مالی تـان ریسـک می کنیـد؛ پـس کسـب وکارهای کوچـک چگونـه بـا 

موفقیـت ایـن کارهـا را انجـام می دهند؟
۱. مسـئولیت اجتماعی شـرکت ها را بشناسـید و روی نیازهای نزدیک به 
خانـه متمرکـز شـوید: امتیـاز واضـح کسـب وکارهای کوچک این اسـت 
کـه مالـکان هـر روز می بیننـد چه مسـائلی بـرای جوامـع آن هـا اهمیت 
دارد. جیمی جمشـد، مالـک رسـتوران های کاپیتـان دی حـوزه داالس را 
در نظـر بگیرید. وی بـا دیدِن افـرادی که ناامیدانه در سـطل های آشـغال 
در جسـت وجوی غـذا بودنـد، تـاش کـرد تـا هرازچندگاهی مقـداری از 
غـذای رسـتوران را در مناطق فقیرنشـین جامعـه خود پخش کنـد. خیلی 
زود اعضـای جامعـه و مشـتریان بـه او پیوسـتند و تاش هـای وی را بـه 
سـمت یک برنامـه خیریـه حرفـه ای بـه نـام »غـذا بـرای بی خانمانان« 
سـوق دادند. جیمی عمیقـًا درگیر ایـن قضیه شـد، از جیب خـودش برای 
غذاها خرج می کـرد و هر روز بـرای تحویل غـذا و لباس به پـارک محلی 
می رفـت. او مسـئولیت اجتماعـی شـرکت ها را می شـناخت. بـه همیـن 
ترتیـب، برندهای خدمـات پرمیـوم در شـارلوتزویِل ویرجینیا، مشـکلی را 
در جامعه شـان شناسـایی کردنـد؛ اینکـه بچه مدرسـه ای ها آخـر هفته ها 
همراه با ناهار به غذای سـالم دسـتیابی ندارنـد. برای تغییر ایـن وضعیت، 

کارمندان اداره شـروع کردنـد به خرید بـرای دانش آمـوزاِن تحت حمایت 
در مـدارِس ابتدایـی پایین جـاده. در حال حاضـر، دانش آموزانـی که برای 
برنامـه غـذا ثبت نـام کرده اند، یک بسـته غذایـی بـاارزش تغذیـه ای باال 
دریافـت می کننـد. این برنامـه، نوعی ثبـات را بـرای خانواده هـای محلی 
فراهم مـی آورد و منبع اسـترس را از زندگـی دانش آموزان حـذف می کند.

۲. مسـئولیت اجتماعـی شـرکت ها و کمـک بـه مدرسـه ها: درحالی کـه 
مزیـت کسـب وکار کوچـک در شناسـایی چالش هـا واضـح و روشـن 
اسـت، شـرکت های بـزرگ نیـز می تواننـد بـا شـناخت مسـئولیت 
اجتماعی شـرکت ها اسـتراتژی از پاییـن به باالیـی را بـرای درگیرکردن 
مصرف کننـده ایجـاد کنند؛ بـه این شـرط کـه بدانند چـه مسـائلی برای 
آن هـا اهمیـت دارد. بی شـک رویکـرد تمرکـز بـر نیازهـای جامعـه بـه 

شـرکت ها کمـک می کنـد تـا همچنـان برنـد و معتبـر باقـی بماننـد.
۳. رهبـری محلـی، مـورد اعتمـاد اسـت: مالـکان کسـب وکار محلـی با 
دانسـتن مسـئولیت اجتماعـی شـرکت ها ایـن مسـئله را درک می کننـد 
که بـرای دسـتیابی بـه باالتریـن نتایج، پیـش از هـر اقدامی گـوش دادن 
بـه نیازهـای اصلی ضروری اسـت. بـرای مثـال، نـورم رابرتسـون مالک 
شـرکت اکسـپرس ایمپلویمنت کـه خود کهنه سـرباز بـود، برنامـه ای در 
هند ترتیـب داد تـا کهنه سـربازها در مـورد قوانیـن صحبت کننـد. پس از 
آن، مرتب از کهنه سـربازها می شـنید که از خدمات اسـتخدام شـرکت او 

اسـتفاده کرده اند زیرا بـرای انتقال خدمـات عمومی به بخـش خصوصی، 
بـه روش بهتـری نیـاز داشـته اند. پـس از گـوش دادن بـه سخنانشـان، 
رابرتسـون، وکیل مدافـع قانـوِن کارآفرینـاِن کهنه کار شـد که هـدف آن 
پایین آوردن هزینه هـای پیش پرداخت برای کهنه سـربازهایی اسـت که 
می خواهنـد کسـب وکاری محلـی راه انـدازی کننـد و برای پوشـش دادِن 
۲۵ درصـد قیمـت اولیـه، اعتبـار مالیاتـی ایجـاد کننـد. گاهی مشـارکت 
فراتـر از قانون مـی رود. وقتـی در اکتبر سـال گذشـته، طوفـان مایکل در 
 Just Between Friends فلوریـدا نزدیک شـد، کارن ماینـر در شـرکِت
در جمع آوری و رسـاندن تـدارکات بـه خانواده های آسـیب دیده از طوفان، 
با مقامات شـهر همکاری کـرد. ماینر متوجه شـد مؤثرتریـن روش پخش 
کاالها، همـکاری با مقامـات برگزیده محلی در شناسـایی مناطق بیشـتر 
آسـیب دیده بود. پس از کارکردن بـا واحدهای پلیس محلـی، ماینر موفق 
شـد بر تاش های عمومـی تأثیر بگـذارد و به طـور قابل توجهی آسـایش 
نیازمنـدان را افزایـش داد. او از اعتبـار سیاسـی خـود بـرای اطمینان دهی 
بابت این مسـئله اسـتفاده کرد که افراد آسـیب دیده در این بـای طبیعی، 
تـدارکات و پشـتیبانی الزم را دریافـت کرده انـد. روش های زیـادی برای 
مشـارکت شـرکت ها در جوامعشـان وجـود دارد، امـا ایـن مثال ها نشـان 
می دهنـد کـه موفق تریـن تاش هـا، سـرنخ مشـترکی دارنـد. آن هـا به 
گـوش دادن، درک کـردن و اقـدام به همراه شـناخت مسـئولیت اجتماعی 

شـرکت ها نیاز دارند تـا بادقت بر آنچـه برای جوامـع اهمیـت دارد، تمرکز 
کنند. این ابتـکار عمل ها به مشـتری نشـان می دهد که بخشـی از ارزِش 

ارائه شـده توسـط کسـب وکار، رفاه جامعه اسـت.
۴. افـراد را جلوتر از سیاسـت ها قرار دهیـد: درحالی که برای کسـب وکارها 
اهمیـت دارد کـه نفـوذ خـود را در جامعـه اِعمـال کننـد، بهتریـن 
اسـتراتژی های فروش برای بیشـتِر برندها این اسـت که از سیاسـت دور 
بماننـد. اغلِب کسـب وکارها دیدگاه های سیاسـی خود را تبلیـغ نمی کنند؛ 
به جـای آن آگاهی شـان را در مـورد مسـائلی بـاال می برنـد کـه بـرای 
جامعه شـان اهمیت دارد و مورد تأیید مشتریان اسـت. کاترین چاک مالک 
چندین مغـازه دسرفروشـی در ایـاالت مختلـف اسـت. او بـرای اینکه در 
کمک های بشردوسـتانه مؤثر باشـد، با حمایت کردن از ابتـکار عمل هایی 
که خطوط احـزاب را بـه هم متصـل می کـرد، تمایات سیاسـی مختلف 
در مکان هـای گوناگـون را کنـار هـم آورد. او در ایـن کار پیشـرفت کرد و 
بیـش از ۱۴/۵ میلیـون دالر بودجـه و حمایت کاالیـی برای سـازمان ها و 
مؤسسـه های بـدون سـود جامعـه مانند مـدارس محلـی، سـازمان کهنه 
سـربازها و مرکز تحقیقات برای سـرطان کودکان فراهم کـرد. بی ترتیب 
وی با حمایت از مسـائل انسـجام بخش، نفـوذ خـود را در کناِر هـم آوردِن 

جامعه بـرای تأمیـن منافع مشـترک، اِعمـال کرد.
۵. مسـئولیت اجتماعـی شـرکت ها و کمـک به کـودکان سـرطانی: حتی 
مسـئله بحث برانگیـزی مانند آمـوزش هـم می تواند غیرسیاسـی باشـد. 
برای مثـال، برنامه تبلیغاتـی »لیمـادس )Limeades( بـرای یادگیری« 
توسـط شـرکت سـونیک درایـو و بـا همـکاری برندهـا و معلمـان بـرای 
حمایـت از برنامه ها و محصـوالت آموزشـی دانش آموزان، اقـدام می کند. 
با این برنامـه، مشـتریان ترغیب می شـوند در مکان های عمومـِی مدنظر 
سـونیک، در حمایت از لوازم مربوط به معلمان و مطالب آموزشـی، به طور 
آنایـن رأی بدهنـد تا سـونیک بـه کاس هـا انتقال دهـد. این شـراکت 
بی ماننـد، اولویت هـای جامعـه را بـا فروشـگاه های محلـی و مشـارکت 
شـرکت ها ترکیب می کنـد. اغلـب درباره مسـئولیت اجتماعی شـرکت ها 
طوری صحبت می کنیم کـه انگار مفهوم تازه ای اسـت، ولـی در واقعیت، 
شـرکت های کوچک زحمت زیـادی کشـیده اند تـا اقداماتی را بر اسـاس 
نیازهـای محلـی انجـام دهنـد. ممکـن اسـت تاش هـای مرتبـط بـا 
مسـئولیت اجتماعی شـرکت های کوچک و مشـارکت در جامعه، پوشش 
خبری پرسـروصدایی نداشـته باشـند، اما نقش ابـزاری در موفقیت جامعه 
دارنـد. از دیدگاه محلی این شـرکت ها می تواننـد فراتر از شـغل ها یا ایجاد 
خدمـت، بر مناطق شـهری اثـر بگذارنـد. تخمین هـای برنامه »فرانشـیز 
گیوز بک« که برای تعیین اهدای خیریه از فرانشـیز تأسـیس شـد، نشـان 
می دهد در سـال های اخیـر کسـب وکارهای کوچـک محلی و فرانشـیز، 

بیـش از ۲/۶ میلیون سـاعت کار داوطلبانـه در اختیار داشـته اند.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نکاتی که کسب وکارهای کوچک باید بدانند؛

یک عبارت دهان پر کن یا یک رسالت عمیق!
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