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رئیس جمهور در دیدار با نخبگان استان اصفهان خطاب به به سازمان های مالیاتی و ممیزان مالیاتی:

به اصناف اعتماد کنید و نظر آنها را صائب بدانید

8 Health and 
Nutrition 
Benefits of 
Apricots
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به منظور برگزاری بیست و پنجمین سفر استانی دولت مردمی؛

رئیس جمهوربه اصفهان سفرکرد
8

اصفهان آخرهفته میزبان سید ابراهیم رئیسی،  
رئیس جمهوربود، رئیس جمهوری که درکمتر 
ازچهل روز به پنج استان کشورسفر کرده که بدون 
شک رکوردی تاریخی است. حاال یک سؤال صریح 
و بدون تعارف؛ آیا این سفرها کمکی به مردم و 
استان ها خواهد کرد؟ بی شک تالش رئیس جمهور 
برای ارتباط مستقیم با مردم }بویژه اقشار محروم و 
مستضعف جامعه{ وشنیدن مشکالت آنها اقدامی 
در تراز انقالب اسالمی و مورد تاکید رهبرانقالب 
اسالمی است. یادمان هست که رهبر انقالب 

اسالمی در تاریخ ششم شهریورماه در دیدار رئیس 
جمهور و اعضای کابینه دراولین توصیه بر مردمی 
بودن و بی تکلف بودن دولت تاکید داشته اند. درواقع 
این نحوه ارتباط دولت رئیسی با مردم بیانگر شیوه 
حکمرانی مردمی در نظام جمهوری اسالمی ایران 
است که انتظار می رود همه مسئوالن به آن پایبند 
و متعهد باشند. البته ارتباط و نحوه صحیح ارتباط و 
تعامل با مردم بخشی از شیوه حکومت داری است 
و این انتظار وجود دارد که در کنار این مسئله حل 
مشکالت واقعی مردم نیز رخ دهد. به عبارتی 

دقیق تر اگرچه ارتباط مستقیم شناخت دقیقی از 
وضعیت و احوال مردم بوجود می آورد که قطعاً برای 
مسئوالن و مقامات ارزنده است اما اگردرکناراین 
موضوع، برنامه ای دقیق برای حل مشکالت جامعه 
وجود نداشته باشد بعد ازمدتی ارزش ارتباط با مردم 
نیزتحت الشعاع قرارمی گیرد. بنابراین اگر شنیدن 
مستقیم مشکالت مردم منجر به اجرا شدن برنامه 
دقیقی برای حل مشکالت آنها شود به سرمایه 
اجتماعی دولت مستقر و مجموعه سیستم سیاسی 

منجر می شود.

امین رضایی
سرمقالـــه
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کارکرد پنهان و کمتر دیده شده سفرهای استانی چیست؛

افزایش سرمایه اجتماعی دولت

6

7

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه:

حفظ محیط زیست؛ مهم ترین معیار توسعه 
پایدار است

گفت وگو با نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

هیچ کس، هیچ برنامه ای برای افزایش 
قیمت بنزین ندارد

رئیس جمهور پس از بازدید از شرکت ِهسای وزارت دفاع در اصفهان خواستار شد:

تولید هواپیمای مسافربری با رعایت 
استانداردهای بین المللی
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نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون :

احداث بیمارستان امام رضا )ع( با ارائه 
تسهیالت بانکی محقق می شود

چهره روز

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

مشکالت منطقه حصه اصفهان حل 
2خواهد شد

صفهان
منبع: اخبار ا

آگهى فراخوان پیمانکارى 
شرکت کشت و صنعت مجتمع  امداد

 سپاهان گلدشت(سهامى عام)
درنظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذاى پرسنل خود را از طریق پیمانکارى، به 
یک نفر آشپز، واگذار نماید. متقاضیان  مى توانند حداکثر تا مورخ 1401/04/11 

ساعت 12 جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
آدرس: اصفهان – نجف آبــاد- کمربندى خمینى شــهر – بعد از ورودى 

گلدشت- پشت آرامستان باب الرحمه 
تلفن : 42750300-031 و 2-91094261-031  داخلى 183

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

   031 - 32274793          32274792  

سایت ثبت آگهى مفقودى 
agahinaslefarda.ir :

021 - 88016649         88356308          

آگهى مزایده
شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعداد 18 ردیف از کاالهاى مستعمل و ضایعاتى خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان 

واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/4/11 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات 
بیشتر به سایت شهردارى و یا با شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند.

حمید شهبازى - شهردار سده لنجان

قیمت ردیف به ریالقیمت واحد به ریالتعداد /مقدارواحد اندازه گیرىشرح کاالردیف

500135/00067/500/000کیلوگرمضایعات قطعات پلى ایتیلن شکسته1

32/500/0007/500/000دستگاهمانیتور مستعمل قدیمى2

3036/0001/080/000کیلوگرمکارتن فله مقوائى ضایعاتى3

15500/0007/500/000عددصندلى ادارى در طرح هاى مختلف4 

400106/00042/000/000عددسطل رنگ فلزى ضایعاتى 4 لیترى5

1/000102/000102/000/000کیلوگرمدرب ریلى مخصوص پارکینگ6

72/000/00014/000/000عددمیز  ادارى چوبى مستعمل7

400110/00044/000/000کیلوگرمدرب و پنجره آهنى مستعمل8

82/500/00020/000/000عددمیز فلزى ادارى مستعمل9

500350/000175/000/000کیلوگرمدرب و پنجره آلومینیوم10

3/000112/000336/000/000کیلوگرمتابلو اعالنات به تعداد 1140 

155/000/00075/000/000عددکمد فلزى بایگانى ادارى مستعمل12

140/000/00040/000/000عددمخزن گاز مستعمل سى ان جى بدنه تمام فلزى13

315/000/00045/000/000دستگاهچمن زن بنزینى 3 دستگاه14

5004/0002/000/000کیلوگرمالستیک ضایعاتى خودرو سبک و سنگین15

7/000108/000756/000/000کیلوگرمانواع آهن آالت ضایعاتى16

140/000/00040/000/000دستگاهیک دستگاه موتورسیکلت هوندا17

150150/00022/500/000کیلوگرملوله پلى ایتیلن ضایعاتى18

1/797/080/000جمع کل به ریال

 آگهى تجدید مزایده عمومى

حسین حفیظى - شهردار کوشک

شهردارى کوشک به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به اجاره بازارچه میوه خود واقع دربلوار الغدیر از 
طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها اقدام نماید.

شرایط شرکت در مزایده:
واریز مبلغ 5 درصد کل اعتبار به شماره حساب 0106065000007 نزد بانک ملى بنام شهردارى کوشک

در صورت عدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توســط برندگان اول و دوم و سوم مزایده، سپرده هاى آنان به ترتیب به نفع 
شهردارى ضبط خواهد شد.

شرکت در مزایده هیچگونه حقى را براى شرکت کننده در بر نخواهد داشت و شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 
مى باشد.

سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
لذا متقاضیان شرکت در این مزایده مى توانند جهت آگاهى بیشتر و اخذ مدارك تجدید مزایده به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و 
نسبت به ارائه پیشنهادات، تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1401/4/14 به واحد دبیرخانه حراست شهردارى کوشک مراجعه 

نمایند.

نوبت اول

شناسه: 1337315

نوبت اول

شناسه: 1337302
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در شـــهر

Isfahan News
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ــار  ــروژه قط ــازی پ ــر راه و شهرس وزی
ــی  ــان را یک ــران اصفه ــیر ته سریع الس
از طرح هــای مطــرح شــده در ســفر 
رئیــس جمهــور دانســت و گفــت: فکــر 
ــی  ــرای آن مخالفت ــرای اج ــم ب نمی کن

ــد. ــته باش ــود داش وج
ــات  ــف موضوع ــن تکلی • تعیی

ــه زودی ــروژه ب ــی پ فن
ــتم  ــا، رس ــگار ایمن ــزارش خبرن ــه گ ب
قاســمی در جریــان ســفر اســتانی 
بــه اصفهــان اظهــار کــرد: مطالــب 
ــیر  ــار سریع الس ــروژه قط ــه پ ــوط ب مرب
تهران-اصفهــان بــه دو بخــش تقســیم 
می شــود، نخســت مســائل فنــی و 
ــه  ــه درون وزارتخان ــه ب ــی ک موضوعات
ــک  ــت در ی ــرار اس ــردد و ق ــر می گ ب
ــات  ــه ای موضوع ــه هفت ــه دو س برنام
ــم. ــف کنی ــن تکلی ــروژه را تعیی ــی پ فن

وی دومیــن دســته موضوعــات مربــوط 
ــه خــارج از  ــوط ب ــروژه را مرب ــه ایــن پ ب
وزارتخانــه دانســت و افــزود: نهادهایــی 
ــک  ــت و بان از جملــه ســازمان مدیری
مرکــزی در ایــن بخــش دخالــت دارنــد 
ــت و  ــازمان مدیری ــا س ــی ب ــه تازگ و ب
بانــک مرکــزی مکاتبــه ای انجــام شــد، 
ــا حضــور  ــا ایــن اســت کــه ب تــاش م
رئیس جمهــور در اســتان موضــوع ایــن 

ــم. ــز مطــرح کنی ــروژه را نی پ
ــت و  ــنهاد حمای ــه پیش ــاره ب ــا اش وی ب
پشــتیبانی جــدی از این پــروژه در ســفر 
اســتانی بــه اصفهــان، گفــت: از معــاون 
اول رئیــس جمهــور نیــز درخواســت 
خواهیــم کــرد کــه نشســتی بــا حضــور 
ــروژه  ــن پ ــط در ای ــتگاه های ذی رب دس
ــم  ــک تصمی ــه ی ــا ب ــود ت ــزار ش برگ

ــیم. ــه برس ــن زمین ــد در ای واح
قاســمی پــروژه قطــار سریع الســیر 
ــای  ــان را یکــی از طرح ه تهران-اصفه
ــور  ــفر رئیس جمه ــده در س ــرح ش مط
ــا  ــه ب ــتی ک ــزود: در نشس ــت و اف دانس
ــد  ــزار خواه ــور برگ ــور رئیس جمه حض
شــد، موضــوع پشــتیبانی های اساســی 
ــه  ــم، البت ــروژه را مطــرح می کنی ــن پ ای
اقدامــات مؤثــری در ایــن زمینــه انجــام 

ــت. ــده اس ش
ــای  ــی از طرح ه ــروژه را یک ــن پ وی ای
ــت و  ــور دانس ــران در کش ــد و پیش جدی
ــأ  ــد منش ــروژه می توان ــن پ ــت: ای گف
اقدامــات بعــدی باشــد، فکــر نمی کنــم 
بــرای اجــرای آن مخالفتــی وجــود 

ــد. ــته باش داش

مخالفتی برای اجرای پروژه 
قطار سریع السیر وجود 

ندارد

وزیر راه وشهرسازی:

اخبار اصفهان رئیس جمهور در 
دیدار با نخبگان استان اصفهان گفت: 
به سازمان های مالیاتی و ممیزان مالیاتی 
عرض می کنم به اصناف اعتماد کنید و 
نظر آنها را صائب بدانید مگر خاف آن 
ثابت شود. آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور در جمع نخبگان استان 
اصفهان اظهار داشت: والدت امام رضا 
)ع( را تبریک می گویم و امید است نظام 
ما از برکات این مولود با برکت، بهره مند 
شود. وی با یادآوری اینکه ایام والدت 
امام رضا )ع( برای همه بابرکت است 
اما برای ما ایرانیان برکت مضاعفی 
دارد، افزود: هر زمانی که مشکلی داریم 
و دلمان گرفته متوجه مضجع نورانی 
حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( 
می شویم و رضای پروردگار در رضای 
آن حضرت است و برای همه علم مظهر 

کرامت است.
رئیسی ادامه داد: حقیقت آن است که 
ما در روند امور زندگی نیازمند عنایت 
حضرت حق، عنایت اولیای خدا و توجه 
به اخاص و شهدایی که بر اعمال ما 
ناظرند هستیم. رئیس جمهور با بیان 
اینکه هیچ کوی و برزنی نیست که 
نشانی از شهادت و ایثار شهیدان نداشته 
باشد، یادآور شد: این مورد نکته ای به جا 
است که اصفهان شهر شهادت، ایثار، 
انقاب و الیتمداری معرفی شده است، 
در جای جای این استان عطر شهید 
و شهادت وجود دارد و پیام شهیدان 

طنین افکن است.
وی تاکید کرد: به تعبیر رهبر انقاب 
شنیدن مطالبات شهیدان از جمله حفظ 
ارزش های انقاب و عدالت، ارزش های 
اجتماعی، عقانیت، معنویت و اخاق 
گوشن شنوا می خواهد و امید داریم 
در این مسیر برای حفظ و ارتقای 
ارزش های نظام خود را موظف بدانیم 
و متوجه باشیم با وجود تمام تاش های 
چهل ساله اول انقاب راه زیادی پیش 

رو داریم.
رئیسی با تاکید بر اینکه نیاز است 
با عبرت گرفتن از آنچه بر ما گذشته 
تاش کنیم گام های آتی را استوارتر 
برداریم، تصریح کرد: نیاز است تاش 
کنیم گام هایی که رهبری معظم انقاب 
در حوزه های سبک زندگی، عدالت 
اجتماعی، علم، عزت ملی، استقال 
و.. در گام دوم انقاب تبیین کرده اند با 
مشارکت همگان همراه با حفظ و ارتقای 
سرمایه اجتماعی که پای انقاب است و 
مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی که 
همگی از جلوه های سرمایه اجتماعی 
است پیش ببریم و در این گام دوم توفیق 

پیدا کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه در این مسیر 

به عنوان دولت و طلبه خدمت گذار به 
مردم وظیفه سنگینی به دوش دارم، 
یادآور شد: نیاز است در این مسیر 
همگان همت کنیم، به نظر می رسد 
پیشینیان آنچه تشخیص می دادند 
درست است انجام دادند، امروز میراث 
گرانقدر امام )ره( یعنی انقاب در اختیار 
ما است و مردم اصفهان نشان دادند 
برای دفاع از این میراث گرانقدر با همه 

وجود آماده هستند و خطر کرده اند.
وی افزود: برای مردمی که روزهای 
سخت گذرانده و جنگ را سپری 
کرده اند، مسائلی که نخبگان اشاره 
کردند با همت همگان امکان رفع و دفع 

آن ّها وجود دارد.
رئیسی با تاکید بر اینکه امروز ما پشتوانه 
مردمی را در نظام داریم که با آن 
کارها آسان خواهد شد، ادامه داد: در 
کنار پشتوانه مردمی سرمایه توکل به 
حضرت حق را داریم که سرمایه بزرگی 
است و با آن می توان راه های سخت را 

طی کرد.
شهید  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
کاظمی و خرازی و سلیمانی و بزرگانی 
چون آیت اهلل بهشتی در زندگی شان 
راه همواری نداشتند اما دغدغه آن ها 
مردم، دین و اجرای عدالت بود، توضیح 
داد: در زندگی شهید سلیمانی نیز شاهد 
این موضوع هستیم، پیروزی او در منطقه 
کار آسانی نبود اما رفت و مجاهدانه 
ایستادگی کرد و نتایج خوبی برای ایران، 

اسام و جبهه مقاومت بدست آورد.
وی با بیان اینکه ممکن است موانع 
ابتدا انسان را به این فکر وا بدارد که مگر 
می شود اما امام و رهبر انقاب به ما 
آموختند که ما می توانیم، گفت: نیاز 
است امروز فرهنگ »ما می توانیم« در 
کشور حاکم شود، امروز دولت را موظف 
می دانیم با تکیه بر همین عنوان تمام 
مشکاتی که برای مردم دغدغه ایجاد 
کرده رابا لطف خدا و کمک مردم حل 

کنیم و بر مشکات فائق آییم.
رئیسی پیرامون مساله آب در اصفهان 
بیان کرد: حضور امروزمان با ورود به 
منطقه تاالب گاوخونی بود ودر آنجا 
برخی از روستاها را مشاهده و در بعضی 
اجتماعات مردم حضور پیدا کردیم که 
نکات مهم و قابل توجهی بیان شد و 
موضوعات به حقی بود، در این راستا 
مردم به پیشینه این موضوع و مصوبات 
شورای عالی اشاره کردند و ما منکر 

هیچ کدام نیستیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه آنچه مسلم 
است این است که آب به اندازه قبل 
آب نیست، بهره برداری درستی صورت 
نمی گیرد همچنین با کمبود نزوالت 
آسمانی مواجهیم، توضیح داد: ۱۰ 

میلیارد متر مکعب تبدیل به ۴ میلیارد 
شده است و کمبود خود را نشان می دهد.

وی با تاکید بر اینکه نیاز است عدالت 
رعایت شود، عنوان کرد: این موضوع 
یعنی در نظر گرفتن طرحی کامل و جامع 
همراه با در نظر گرفتن تمام اولویت ها، 
امور و همه آنچه در اسناد و سوابق بوده 
است و راهکارهای برون رفت از این 

قضیه.
وزارت نیرو در حال بررسی 
تمام راهکارها است تا در 
زاینده رود آب جریان پیدا 

کند
رئیسی با یادآوری اینکه وزارت نیرو در 
حال بررسی تمام راهکارها است تا در 
زاینده رود آب جریان پیدا کند و دغدغه 
کشاورزان رفع شود، توضیح داد: این 
موضوع نیازمند الزامی است که همه 
به آن ملزم باشیم برای مثال اگر بحث 
الگوی کشت است، نیاز است همه به آن 
توجه کنند، اگر نیاز است آب به مقصد 
برسد و در مسیر دچار خلل نشود نیاز 
است همه به آن ملزم باشند، در این راستا 
دوستان دنبال اند طرح را کامل کنند و در 

منظر نخبگان قرار دهند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نیاز است 
هر طرحی و راهی که برای رفع مشکل 
آب استان مطرح است اجرایی شود 
و باعث رفع دغدغه ها می شود حتمًا 
در دستور کار قرار بگیرد، عنوان کرد: 
اینطور نیست از کنار مشکات بگذریم 
و در جمع کشاورزان گفتم قصد داشتم 
روزی بیایم که مشکل وجود داشته باشد 
تا مشکات را لمس کنم و بدانم بر مردم 

چه می گذرد.
وی ادامه داد: اگر با مردم شفاف رفتار 
کنیم و باعدالت باشیم و این موضوع 
برای آن ها تبیین شود بهترین حامی 

پس از خدا خود مردم هستند.
رئیسی با تاکید بر اهمیت نظر نخبگان 
اظهار کرد: اگر اساتید و صاحب نظران 
از نظر فنی و حقوقی نظرات خود را ارائه 
دهند از آن ها استقبال خواهیم کرد تا 
بتوانیم کاری کنیم که حتی اگر کمبودی 
وجود دارد، عدالت نیز باشد و این موضوع 

برای مردم دلنشین خواهد بود.
با بیان اینکه استان  رئیس جمهور 
اصفهان استان فرهنگی است که نام 
آن با علم، فرهنگ و هنر همراه است، 
یادآور شد: نیاز است اگر گردشگری و 
توسعه ای استان رقم می خورد همراه 
با حفظ هویت فرهنگی باشد همان طور 
که رهبر انقاب در روز ۱۴ خرداد بر این 

موضوع تاکید فراوانی داشتند.
وی تاکید کرد: شناسنامه اصفهان 
شناسنامه دین داری، والیت مداری، 
عشق به اهل بیت و شهادت و ایثار است 

و نباید بگذاریم مخدوش شود، یکی از 
جلوه های این شناسنامه مسائل هنری 

و فرهنگی استان است.
رئیسی با اشاره به اهمیت حفظ هویت 
گفت: توسعه یافتگی ضرورت است اما 
نباید بگذاریم هویت و مدنیت که اصالت 

است دچار خدشه دار شود.
مسئوالن از مجموعه های 

مردمی پشتیبانی کنند
رئیس جمهور با بیان اینکه شاهدیم 
که طاب و دانشجویان به صورت 
خودجوش کار را آغاز کردند، عنوان 
کرد: از متولیان امر که از بودجه های 
دولتی استفاده می کنند می خواهم از 
مجموعه ها و نهادهای فرهنگی و 
مردمی که برای جوانان فعالیت می کنند 

پشتیبانی کنید.
وی با یادآوری اینکه در اقتصاد بیان 
می کنیم مباشرت مان کارساز نیست 
بلکه وظیفه دولت هدایت، حمایت و 
نظارت است، بیان کرد: با صحبت های 
بخش  از  حمایت  بر  که  شخصی 
خصوصی تاکید داشت موافقم و نه تنها 
در حوزه اقتصاد بلکه در زمینه فرهنگی 
نیز این مورد نیاز است و باید بگذاریم 

بخش خصوصی فعال شود.
رئیسی تاکید کرد: معتقدیم دولت باید 
خود را از سفره مردم به عنوان متصدی 
دور کند و همان نقش هدایت، نظارت و 
حمایت را داشته باشد و تسهیات را به 
فعاالن اقتصادی و فرهنگی بدهد و نیاز 
است بخش های مختلف از این موضوع 

حمایت کنند.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت 
در زمینه بیمه و درمان ناباروری ادامه 
داد: ما بیش از 5 میلیون از کسانی که 
امکان حق بیمه نداشتند به صورت 
رایگان تحت بیمه سامت درآوردیم 
در این دولت هم بیمه ناباروری را فعال 

کردیم و هم بیمه محرومین فعال شد.
وی با اشاره به تهدیدات فضای مجازی، 
گفت: فضای مجازی مثل فضای 
حقیقی است و این فضا باید مدیریت 
شود، البته مدیریت در فضای مجازی 
به معنای محدودیت در کسب وکارها 
نیست بلکه منظور مقابله با فساد و مقابله 

با نبایدها در این عرصه است.
فضای  می کنیم  تالش 
مجازی زندگی مردم را 

تهدید نکند
رئیسی با بیان اینکه وزارت ارتباطات 
و هم مرکز ملی فضای مجازی این 
موضوع را دنبال می کنند، گفت: ما ضمن 
اینکه از این فضا در امور زندگی استفاده 
می کنیم اما حتماً تاش می کنیم فضای 

مجازی زندگی مردم را تهدید نکند.
شرط ایجاد تحول در نظام 

اداری کشور میدان دادن به 
جوانان است

رئیس جمهور در بخش دیگری از 
صحبت ها با بیان اینکه استفاده از نیروی 
جوان در همه بخش ها، تاکید بنده است 
گفت: برای تغییر در وضعیتی که مردم 
از کندی کارها و بروکراسی که موجب 
معطل ماندن مردم می شد گله مند بودند 
باید از نیروهای تحول گرا استفاده کنیم 
چرا که آدمی که خودش اهل تحول 
نیست نمی تواند مجموعه را متحول 

کند.
وی افزود: باید از نیروهای جوان انقابی 
تحول گرا استفاده کنید و شرط ایجاد 
تحول در نظام اداری کشور میدان دادن 

به جوانان است.
رئیسی در خصوص میدان دادن به 
بخش خصوصی گفت: جلسه ای را 
چند روز قبل با مسووالن اتاق ها داشتم 
و حرف آن ها را شنیدم و به مدیران تاکید 
کردم که به بخش خصوصی میدان 
داده شود و با آن ها مشورت کنید و تا 
آن ها در مقابل تصمیمات خلق الساعه 

قرار نگیرند.
اقتصاد و کشاورزی کشور 

باید قابل پیش بینی شود
رئیس جمهور بیان کرد: اقتصاد و 
کشاورزی کشور باید قابل پیش بینی 
شود، یک کشاورز باید بداند هم کاشت، 
هم داشت و هم برداشت او قابل 
پیش بینی است هم خرید محصول او 
تضمین می شود، در روستاها آب شرب، 
برق، گاز، جاده، مدرسه یا خانه بهداشت 
وجود دارد اما چون اقتصاد روستا صرف 
نمی کند مجبور به مهاجرت می شوند و 

به شهر می آیند.
وی با تاکید بر اینکه باید از کشاورز 
پشتیبانی کنیم و تسهیات مالی در 

اختیار او قرار بدهیم تصریح کرد: فعال 
کردن اقتصاد روستا یکی از برنامه هابی 
دولت است و ما با کمک خود کشاورزان 
دنبال فعال کردن اقتصاد روستا هستیم 
و از طرفی همه کسب وکارها نیز باید 

قابل پیش بینی باشد.
رئیـس در خصـوص قانـون مالیـات، 
گفت: قانون مالیات از قدیم نسـبت به 
همـه کسـب وکارها و درآمدهـا وجود 
داشـته اما در اجـرای آنچـه در مجلس 
تصویـب شـد یـک راه ایـن اسـت که 
ممیـز مالیاتـی ما برود دسـتگاه پـوز را 
بررسـی کند که ببیند داد و سـتد آن ها 
چقدر بوده و بعد مالیات وضع شـود که 
خوب در ایـن روش با سـواالتی جدی 
نظیـر ایـن موضـوع مواجـه خواهیـم 
شـد کـه کاسـب می گویـد خیلـی از 
درآمدهای من ناشـی از وام و فروختن 
طـا و.. بوده یا حسـاب تجـاری من از 
حساب شـخصی من جدا نیست و این 

حـرف قابـل پذیرش اسـت.
باید به کاسبان و اصناف 

اعتماد کنیم
رئیس جمهور گفت: از همین تریبون به 
سازمان های مالیاتی و ممیزان مالیاتی 
عرض می کنم به اصناف اعتماد کنید 
و نظر آنها را صائب بدانید مگر خاف 
آن ثابت شود. کاسب دارد داد می زند 
که اینقدر از حساب و کتاب من مربوط 
به کسب و کارم نیست، اساس ما باید 
بر مبنای اعتماد باشد و باید به کاسبان 

و اصناف اعتماد کنیم.
وی تصریح کرد: استفاده از حساب 
کردن  روشن  برای  الکترونیک 
میزان بدهی مالیاتی خوب است و 
باید حسابرسی الکترونیک را دنبال 
کنیم و از طرفی هم برخورد با کسانی 
که می خواهند با دور زدن قانون و با 

کسب ها و درآمدهای باال از پرداخت 
مالیات فرار کنند حتماً باید این ها را دنبال 

کنیم.
رئیسی تصریح کرد: باید اعتماد کنیم و 
هم قبل از آنکه اقدامی کنیم وقت بدهیم 
برای آنکه حساب تجاری از شخصی جدا 
شود و زیر ساخت ها آماده شود و آن وقت 
من باور دارم که خود اصناف همکاری 
الزم را خواهند داشت. دولت مردمی 
یعنی آنکه مردم بدانند دولت می خواهد 
با خود مردم برنامه ها را پیش ببرد، اعتماد 
به اصناف یعنی آنکه به خود اصناف 
بگوییم اگر کسی خاف جهت درست 

حرکت کرد خودتان آن را معرفی کنید.
رئیـس جمهـور در ادامـه صحبت هـا 
بـا تاکید بـر اینکـه سـازمان اجتماعی 
نسـبت بـه آسـیب های اجتماعـی 
مسـؤولیت دارد، عنوان کـرد: پرچمدار 
مبـارزه بـا آسـیب ها مقـام معظـم 
رهبـری بودنـد و مسـئوالن عالـی 
کشـور را چند جلسـه دعـوت کردند و 
بعد هـم فرمودنـد می بینیم کـه برخی 
دسـتگاه ها دچار غفلـت شـدند و از آن 
زمـان سـازمان امـور اجتماعـی ذیـل 

وزارت کشـور تشـکیل شـد.
وی افزود: آسیب های اجتماعی اصفهان 
را رنج می دهد و من امروز افرادی را 
فرستادم و از مناطق مختلف بازدید 
کردند و گزارشاتی که از وضع زندگی ها 
به من دادند بسیار متأسف شدم و این 
آسیب ها نه زیبنده اصفهان و نه کشور 

و نه نظام ما است.
رئیسی تصریح کرد: محور کار ما در 
دولت باید عدالت باشد و آنچه باید با آن 
مبارزه کنیم فقر، فساد و تبعیض است، 
این ها زیبنده ما نیست جامعه ما می تواند 
بدون فقر زندگی کند چرا که کشور ما 

داشته و ثروت زیادی دارد.

به اصناف اعتماد کنید و نظر آنها را صائب بدانید
رئیس جمهور در دیدار با نخبگان استان اصفهان خطاب به به سازمان های مالیاتی و ممیزان مالیاتی:
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وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با رایزنی با مدیرکل اوقاف 
تاش شده مشکل این منطقه حل شود، بعد از این جلسه دوباره پیگیری می کنم 
تا تکلیف مردم روشن شود.عزت اهلل ضرغامی در شورای اداری اصفهان افزود: 
مدیریت جهادی بدون اجتهاد مدیریتی ارزشی ندارد و اجتهاد مدیریتی پیش نیاز 
مدیریت جهادی است، مدیر باید وقتی در محل حاضر می شود پس از فهم درست، 
تصمیم گیری کند.وی ادامه داد: برای مثال پس از بازدید از مجتمع صفه، تصمیم الزم 
برای حل مشکل تله کابین صفه را گرفته و اباغ کردم، کار باید انجام شود.وی ادامه 
داد: رویکرد این وزارتخانه رفع موانع دست و پاگیر مردمی و حل نشده از سال های 

گذشته است.وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بسیاری از 
مشکات مردم توسط مدیران به هم گره خورده است و در این دوره رویکرد ما رفع 
موانع مردمی است، زیرا معتقدیم تنها کسانی که در این آمد و رفت های مسئوالن 
متضرر می شوند، مردم هستند.وی افزود: مدیریت جهادی بدون اجتهاد مدیریتی 
هیچ ارزشی ندارد و پیش نیاز جهاد مدیریتی اجتهاد و اتفاق نظر مدیران با هم است. 
وی تصریح کرد: نباید مشکات مردم به بهانه اینکه یک مکان تاریخی است و یا 
جزو میراث است، روی زمین بماند بلکه با تدبیر باید راه حلی برای مشکات مردم 

پیدا و آنها را راضی کرد.

ضرغامی خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکات استانها در خود محل قابل حل است و 
به نظر باید هر مسئولی یک مباشر رسیدگی به مشکات مردمی تربیت کند که صرفًا 
موانع سر راه برای افراد سرمایه گذار و مردم را بردارد که انتظار داریم استان اصفهان 
در این زمینه پیشرو باشد. ضرغامی گفت: چرا باید مردم یک منطقه سالها به دلیل 
مسائل اوقافی به مشکات قانونی برخورده باشند و هیچ مسئولی این موانع را از سر راه 
آنها برندارد. وی با اشاره گردشگری سامت افزود: این نوع گردشگری یک فرصت 
تأثیر گذار در حوزه این صنعت است که اصفهان در کنار سایر پتانسیل ها گردشگری 

سامت تأثیر بسزایی در توسعه استان دارد.

مشکالت منطقه 
حصه اصفهان حل 

خواهد شد

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی:

خبر اول

ISFAHAN
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شهرستان

Isfahan News

امام جمعه نایین گفت: یکی از مشکالت 
این شهرستان نبود کتابخانه است؛ البته 
که  است  احداث  دست  در  مکان  این 
امیدواریم با مصوبات سفر رییس جمهور 
تکمیل شود. سید علی سجادی در جلسه 
افزود:  نائین،  شهرستان  اداری  شورای 
امروز از مشکالت نائین که به کل کشور 
مربوط می شود، زمین و مسکن است که 
برای رفع آن پیشنهاد می شود در صورت 
نبود بودجه، به شهروندان شهرستان های 
زیر ۵۰ هزار نفر، زمین واگذار شود. وی با 
اشاره به مشکالت این شهرستان گفت: 
نائین را می توان در دو محور  مشکالت 
از آن ها مربوط  بیان کرد که یکی  کلی 
به سرمایه گذاری است.وی ساخت مصلی 
شهرستان  این  مسائل  از  دیگر  یکی  را 
بیان کرد و افزود: ما قصد داریم امامزاده 
را توسعه دهیم و با ایجاد مصلی، محلی 
برای برگزاری نماز جمعه و مجالس دینی 
و مذهبی داشته باشیم؛ بنابراین در صورتی 
که حمایت الزم صورت بگیرد، شبستان 
ساخته  آن  از  بخشی  که  مصلی  بزرگ 
شده است، تکمیل خواهد شد.امام جمعه 
شهرستان نائین ادامه داد: امروز مردم از 
نظر معیشت دچار مشکل شده اند و این 
دین  حتی  و  عمومی  اعتماد  به  مسئله 
است. کرده  وارد  لطمه  مردم  اعتقاد  و 

از  یکی  گفت:  سجادی  حجت االسالم 
مشکالت معیشتی تبعیض است، عده ای 
از مردم درآمد بسیاری دارند و نمی دانند 
چگونه پول خود را خرج کنند و عده ای 

دیگر در طبقات ضعیف جامعه قرار دارند.
شرایط  در  داد:  ادامه  نائین  جمعه  امام 
فعلی جامعه و گرانی ها، اشخاصی مانند 
کشاورزان، کارگران و مستضعفان تحت 
البته در حال حاضر  فشار قرار گرفته اند؛ 
دنبال  به  رئیس جمهور  و  دولت  هیئت 
این  این مسائل هستند. وی گفت:  حل 
نتوانسته  آب  کمبود  به دلیل  شهرستان 
فعالیت های  و  کشاورزی  حوزه  در  است 
صنعتی توسعه یابد و تا پیش از این بیشتر 
مشاغل آن در حوزه فرش بافی بود که در 
حال حاضر بازار خود را از دست داده است، 
در نتیجه اقتصاد و درآمد این شهرستان 
کرد:  اضافه  است.سجادی  خورده  لطمه 
برای مرتفع کردن این موضوع باید، نائین 
مجاور صنعتی  شهرستان های  مانند  نیز 
شود؛ البته این کار نیازمند سرمایه گذاری 
برای  مسیر  تاکنون  اما  است،  مردم 
سرمایه گذاران این شهرستان بسیار دشوار 
بوده است، به طوری که بسیاری از آن ها 

از سرمایه گذاری پشیمان شده اند.
مانع  مسئله  داریم،  انتظار  داد:  ادامه  وی 
بر  انقالب همواره  زدایی که رهر معظم 
و  گیرد  قرار  توجه  مورد  دارند  تاکید  آن 
شهرستان  این  در  سرمایه گذاری  مسیر 
در  سرمایه گذاری  اگر  شود.  تسهیل  نیز 
و  اشتغال  گیرد،  صورت  شهرستان  این 
تولید افزایش خواهد یافت و شهر نائین، 

آباد خواهد شد.

امام جمعه نایین عنوان کرد:

 نبود کتابخانه و مصالی
 نیمه کاره از مشکالت
شهرستان نائین است

خطبه

ISFAHAN
N E W S

وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: بیش از چهـار میلیون تـن نهاده و 
کاالی اساسـی در بنـادر وجـود دارد. بخـش زیادی هم بر اسـاس 
قراردادهـا در مسـیر ورود بـه کشـور هسـتند و در ایـن خصـوص 
مشـکلی وجـود نـدارد. تخصیـص نهـاده در تمامـی اسـتان های 

کشـور در حـال انجام اسـت.
سـید جـواد سـاداتی نـژاد در کاشـان اظهار کـرد: در سـال ۱۴۰۱ 

رکـورد خـروج نهاده هـای دامـی از بنـادر ثبت شـد که ایـن روند 
بـا پیگیـری از نهادهای مربوطه یعنـی وزارت راه و شهرسـازی و 

گمـرک ادامه خواهـد داد.
وی افـزود: بیـش از چهـار میلیـون تـن نهـاده و کاالی اساسـی 
در بنـادر وجـود دارد. بخـش زیـادی هـم بـر اسـاس قراردادها در 
مسـیر ورود به کشـور هسـتند و در این خصوص مشـکلی وجود 

نـدارد. تخصیـص نهـاده در تمامـی اسـتان های کشـور در حـال 
اسـت. انجام 

وزیـر جهـاد کشـاورزی ادامـه داد: در شـرایط حسـاس کنونی به 
کمک رسـانی و اتحـاد میـان تولیدکننـده و مصـرف کننـده نیـاز 
داریـم و هـردو بایـد از هـم حمایت کننـد. چون اگـر تولید صدمه 

ببینـد مصـرف کننـده کاالیی بـرای مصـرف در اختیار نـدارد.
سـاداتی نژاد گفـت: تولیدکنندگان در حوزه تولید گوشـت سـفید و 
تخـم مـرغ و اقالم اساسـی به خوبـی در حال فعالیت هسـتند. در 
شـروع ایـام آتی فصل برداشـت برنـج را در پیش خواهیم داشـت 
و تولیـد خوبـی در این زمینه صورت گرفته اسـت. ممنوعیت های 
واردات برنـج برداشـته شـده و تمهیـدات مناسـبی بـرای تهیـه 

کاالهای اساسـی در کشـور وجـود دارد.
در سـفر رییـس جمهـور در کاشـان آران و بیدگل و خمینی شـهر 
و فالورجـان به عنـوان نماینده رییس جمهور در حوزه کشـاورزی 
پیشـنهاد سـه هـزار و ۲۰۰ میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای بخـش 
کشـاورزی شـده اسـت و تـالش شـد تمـام آنچـه کـه به عنوان 
نیازهـای اسـتان اصفهـان در بخش های مختلف از حـوزه آبیاری 
نویـن، انتقـال آب، اسـتخرهای ذخیـره آب، در بخـش مربـوط به 
باغـات و نوسـازی و باغ هـای منطقـه، در بخش تسـهیالت برای 
توسـعه گلخانه ها، بخصوص در شـرق اسـتان اصفهان و در حوزه 
آبخیـزداری و تقویـت آبخوان هـا در منطقـه با توجه به شـرایطی 
کـه مـا در بخش مربـوط به برق رسـانی و احـداث جاده های بین 

مـزارع تـالش شـد که مطالبـات اسـتان اصفهـان در بخش های 
کارشناسـی مـورد دقـت قـرار بگیرد و بـا اعتبـارات در نظر گرفته 
شـده در ایـن حوزه رشـد ارتقایـی به ویژه بر مبنای الگوی کشـت 
گیاهـان کـم آب بـر در اسـتان اصفهـان شـرایط مطلوبـی ایجاد 

د   شو
اسـتان اصفهـان یکـی از قطب هـای دامپـروری و تولیـد غـذا در 
کشـور نیز اسـت بنابراین در حوزه حمایت از دامداری ها در اسـتان 
اصفهـان تسـهیالت و تمهیدات بسـیار خوبی اندیشـیده شـد که 
ایـن منطقـه در حـوزه تولید مـواد پروتئینی در کشـور نقـش دارد 
بتوانـد بـا کاهش مسـائل و مشـکالت با قـوت و قـدرت کار خود 
را پیـش ببـرد امیـد اسـت نتیجـه این سـفر یـک رشـد و ارتقای 
باالتـری در حـوزه کشـاورزی و منابـع طبیعی در اسـتان اصفهان 

باشد.
برنامه ریـزی بـرای سـال ۱۴۰۱ بـر پایه قانـون تا پایان شـهریور 
امسـال وزارت جهاد موظف به بروزرسـانی الگوی کشـت و ابالغ 

آن پایه شـرایط جدید جهانی اسـت.
 بـه طـور طبیعـی در ایـن الگـوی کشـت وزارتخانـه بـه سـمت 
هدایـت تولیـد داخـل و کاشـت گیاهـان پایـه، غـالت پایـه و 
کاالهـای اساسـی اسـت و تغییـر مسـیری از گیاهـان آب بـر به 

طـرف گیاهـان کـم آب بـرردر طـرح اندیشـیده شـده اسـت.
برنامـه ریزی وزارتخانه به ویژه برای کشـاورزی قـراردادی که در 
فصل جدید از شـهریور ماه به صورت گسـترده تر در سـطح کشور 

آغـاز و پیش بینی می شـود که بتوانیم با کمک کشـاورزان سـطح 
تأمیـن غالت را در داخل کشـور تا سـطح ۳۰ درصـد ارتقا دهیم.

شـرایط مـا از نظـر تأمین در بنادر کشـور باالی چهـار میلیون تن 
کاالهـای اساسـی در بنـادر داریـم بخـش زیـادی هم بر اسـاس 

قراردادها در مسـیر تأمین هسـتند.
بنابراین از نظر تأمین مشـکل خاصی در سـطح کشور وجود ندارد 
در هـر روز ایـن حمـل در کل اسـتان های کشـور برای رسـاندن 
نهاده هـای دامـی انجام می شـود بنابرایـن نگاه ما در این شـرایط 
مـا بـه یک کمـک رسـانی و اتحـاد و انسـجام بین تولیـد کننده 
و مصـرف کننـده نیـاز داریـم شـرایط مـا در طرح مردمی سـازی 
یارانه هـا و مسـیری که حرکـت می کنیم تولید کننـده باید حامی 
مصـرف کننـده و مصرف کننـده باید حامی یکدیگر باشـند چون 
اگـر تولید صدمـه ببینید به صـورت عملی مصـرف کننده چیزی 
در اختیـار نـدارد بنابراین هـم افزایی هر دو در کنـار هم و حرکت 
و مردم ما سـابقه نشـان داده همیشـه در این شـرایط حوزه امنیت 
موادغذایـی را کمـک بـه پایـداری آن کردنـد و تولیـد کننـدگان 
غیرتمنـد مـا در حـوزه تولیـد منابـع گوشـت سـفید و تخـم مرغ 
و اقـالم اساسـی کار خـود را بـه خوبـی انجـام می دهد در شـروع 
ایـام آتـی فصل برداشـت برنـج در کشـور هسـتیم و تولید خوبی 
در ایـن حـوزه داشـتیم و محدودیت های برنج در کشـور برداشـته 
شـده اسـت لـذا تمهید خوبـی در کلیـت تأمین کاالهای اساسـی 

در کشـور وجود دارد.

گزارش

وزیر جهاد کشاورزی در کاشان:

وجود چهار میلیون تن نهاده های دامی در بنادر

و  تکمیل  گفت:  کرون  و  تیران  و  نجف آباد  شهرستان های  مردم  نماینده   
بهره برداری از بیمارستان امام رضا )ع( تیران و کرون با ارائه تسهیالت بانکی بر 

اساس ماده ۵۶ قانون برنامه توسعه پنجم کشور محقق می شود.
به گزارش ایرنا، ابوالفضل ابوترابی، در جریان بازدید سرپرست وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی از بیمارستان امام رضا )ع( و پروژه های نیمه تمام، کارگاه های 
صنعتی و شرکت های دانش بنیان این شهرستان افزود: احداث بیمارستان امام 
رضا )ع( تیران و کرون دارای ردیف اعتباری در برنامه و بودجه کشور است 
و امکان بهره گیری از ماده ۵۶ قانون برنامه توسعه پنجم کشور برای این کار 

فراهم است.
وی بیان کرد: در حال حاضر درخواست بهره گیری از ماده ۵۶ به دولت اعالم 
شده و این خواسته توسط بانک ملی مرکزی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و 

اجرای آن مستلزم دستور رییس بانک ملی ایران است.
نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون ادامه داد: شهرستان تیران 
و کرون تاکنون از این فرصت استفاده نکرده است و امکان اجرای ماده ۵۶ برای 

احداث بیمارستان تخصصی آن وجود دارد.
ماده ۵۶ قانون برنامه توسعه پنجم بدین شرح است که به منظور تسریع در 

عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و طرح های ملی 
استانی شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه های اجرایی اجازه داده 
می شود تا پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد 
قرارداد تسهیالت مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده 
طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی 
و پولی در قالب عقود اسالمی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام کنند.
وی برآورد تکمیل ساختمان بیمارستان را یکهزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعالم کرد 

و اظهار داشت: خیرین تاکنون ۱۳۰ میلیارد ریال هزینه کرده اند.

نماینده مردم شهرستان های 
 نجف آباد

و تیران و کرون :

احداث بیمارستان 
امام رضا )ع( با 

ارائه تسهیالت بانکی 
محقق می شود

میلیـارد   ۴۵۰ بـر  افـزون  گفـت:  فریـدن  فرمانـدار 
تومـان از اعتبـارات ملـی در سـفر رئیـس جمهور به 

اصفهـان بـه فریـدن اختصـاص یافـت.
عزیـزاهلل عباسـی در حاشـیه جلسـه شـورای اداری 
کـه بـا حضـور وزیـر نیـرو برگزار شـد در گفـت وگو 
بـا ایرنـا افـزود: ایـن اعتبـار بـه بخش هـای مختلف 
شهرسـتان از جملـه بنیـاد مسـکن، آب و فاضـالب، 
پروژه هـای  و  روسـتایی  هـادی  طرح هـای  جـاده، 

ورزشـی اختصـاص یافتـه اسـت.
بـه  جمهـور  رییـس  سـفر  آسـتانه  در  افـزود:  وی 
اصفهـان، ۱۴۴ مطالبه مهم اهالی این شهرسـتان در 
بخش هـای مختلـف، اولویت بنـدی و بـه اسـتانداری 

ارسـال شـد که بـه ترتیب اهمیـت با توجه بـه اعتبار 
اختصاص داده شـده بـرای اجرای آنهـا برنامه ریزی 

و اقـدام می شـود.
بـه گزارش ایرنا، رییس جمهور در بیسـت و پنجمین 
سـفر خود بـه اسـتانهای کشـور وارد اصفهان شـد و 
علـی اکبـر محرابیـان وزیـر نیرو بـه عنـوان نماینده 

وی بـه فریدن سـفر کرد.
دیـدار بـا خانواده شـهدا و جانبـازان، بازدیـد از پروژه 
تأمین آب شـرب روسـتای سـینه کوه، ورودی غربی 
شـهر داران و ناحیـه صنعتـی دهـگان، تصفیـه خانه 
و حضـور در شـورای اداری از برنامه هـای سـفر وزیر 

نیـرو به فریـدن بود.

برجام  در  اینکه  بر  تاکید  با  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
موضوع پرونده پی ام دی بسته شده است، گفت: بازکردن 
هسته ای  مذاکرات  به  کمکی  هیچ  موضوع  این  دوباره 

نمی کند.
به گزارش ایرنا، محمد اسالمی در گفت وگو با خبرنگاران 
در نطنز افزود: فلسفه وجودی برجام به این دلیل بود که در 
۲۰ سال گذشته غربی ها اتهامات واهی را علیه ایران تولید 

کرده و مطرح می کردند.
وی با اشاره به اینکه در دو دهه گذشته گفت وگوهای بسیار 
زیادی صورت گرفته و بازدیدهای مفصلی نیز انجام شد 
که نهایتاً به توافقنامه برجام رسید، خاطر نشان کرد: قرار 
شد در برجام این اتهامات در قالب پی ام دی با توجه به 

بازرسی ها صورت گرفته بسته شود.
اسالمی با بیان اینکه در ازای بسته شدن این پرونده قرار 
شد آن ها نیز تحریم ها را لغو کنند، خاطر نشان کرد: ما هم 
پذیرفتیم فعالیت هسته ای خومان را محدودتر کنیم و با 
این محدودیت ها از حقوق مسلم خودمان کوتاه آمدیم و 
نظارت هایی را هم پذیرفتیم و دلیل این پذیرش این بود که 

اتهامات قبلی برای همیشه برداشته و ثانیاً تحت رفتارهای 
اعتمادساز و نظارت شدید اقدامات خود را انجام دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه طرف های مقابل 
به این تعهدات پای بند نبودند و تعهدات خودشان را انجام 
به  بازگشت  برای  مذاکرات  که  االن  داد:  ادامه  نداده اند، 
مدارک  با  را  قبلی  اتهامات  همان  گرفته  صورت  برجام 

ادعایی رژیم صهیونیستی تکرار می کنند.
وی با اشاره به اینکه وقتی در سند برجام توافق دوجانبه ای 
بین ایران و ۱+۵ وجود دارد که باید هر دو طرف به آن 
پایبند باشند، تصریح کرد: امروز خواهان بازگشت به برجام 
را  برجام  در  مذاکرات  شروع  دالیل  همان  ولی  هستند، 
مطرح می کنند، ماهم فیلم دوربین هایی که برای برجام 

نصب شده بود را در اختیار آنها قرار ندادیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: مردم گمان نکنند که 
این به معنای این است که ما ارتباطمان را با آژانس قطع 
کردیم، بلکه ما تحت مقررات آژانس فعالیت می کنیم اما 
دوربین و وسایل اضافه ای که برای برجام نصب شده بود 

را جمع کردیم.

اسالمی خاطرنشان کرد: اگر حسن نیت دارند و بخواهند 
به تعهدات برجام برگردند ما هم عین همان عبارات که 
در برجام نه یک کالم کمتر و نه یک کالم زیادتری که 

گفتیم را می پذیریم.
روانی،  عملیات  داد:  ادامه  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
ایران به  فشارها و جنجال های رسانه ای و سیاسی علیه 
هیچ وجه درگذشته نتیجه نداشته و االن هم تاثیری ندارد، 
چرا که پرونده پی ام دی قباًل بسته شده و باز کردن مجدد 
آن ها  به  هیچ کمکی  مختلف  برگه های  کردن  رو  و  آن 

نخواهد کرد.
وی گفت: ما در حدود کمتر از ۳ درصد ظرفیت هسته ای 
ایران  از  بازرسی ها  از ۲۵ درصد  بیش  ولی  داریم  را  دنیا 
انجام شده ولی همین کشورهایی که جنجال علیه ایران 

راه انداختند، اصاًل تن به بازرسی ها نداده اند.
اسالمی ادامه داد: این همان سیاست فشار حداکثری است 
که شکست خورده و االن در واپسین نفس های خودشان 
هستند که پرونده ایران را به شورای حکام بردند و ما هم 

کاماًل حقوقی به آن ها پاسخ دادیم.

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در سـفر بـه شهرسـتان 
شـهرضا بـا حسـینعلی شـبان پور پـدر شـهید محمودرضا 
شـبان پور پیرمـرد خـوش صـدای شـهرضایی دیـدار کرد.

بـه گزارش ایرنـا، محمدمهدی اسـماعیلی وزیر فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی به همراه مدیرعامل صندوق اعتباری هنر 
و دیگر مسـئوالن در ادامه سـفر خود به شـهرضا با چوپان 

خوش صدا و پدر شـهید شـهرضایی نیز دیـدار کردند.
اسـماعیلی در ایـن دیـدار از اهـدای نشـان درجـه یـک 
هنـری بـه ایـن هنرمنـد در آینـده ای نزدیـک خبـر داد و 
گفت: شـرایطی فراهم خواهد شـد که حسـینعلی شعبانپور 
از خدمـات مرتبـط بـا صنـدوق اعتباری هنر هـم بهره مند 

. شود
چوپـان معـروف و خـوش صـدای منطقـه چغـاد در غرب 
شـهرضا در ایـن دیدار ابیاتـی از دیوان حافـظ را در حضور 

وزیـر قرائـت کرد.
حسـینعلی شـبان پور پـدر شـهید محمودرضـا شـبان پور 
اسـت که از پنج سـالگی همراه پدرش به شـبانی پرداخته 
و بـا اینکـه اسـتادی ندیـده، آواز را با شـنیدن تمرین کرده 
و در ۱۲ دسـتگاه موسـیقی سنتی از جمله راست پنجگاه و 

چهـارگاه آواز می خواند.

بـه گـزارش ایرنـا، محمدمهدی اسـماعیلی وزیـر فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی در بیسـت و پنجمین سـفر هیات دولت 
به اسـتان ها، در شـهرک صنعتی رازی شـهرضا در جنوب 

اصفهان حضـور یافت.
 آیـت اهلل سـیدابراهیم رییسـی رییـس جمهـور و اعضـای 
هیئت دولت در بیسـت و پنجمین سـفر اسـتانی خود، وارد 

اصفهان شـدند.
در سـفر رئیـس جمهـور بـه اصفهـان ۲۲ عضـو هیئـت 
نماینـده  به عنـوان  و  را همراهـی می کننـد  دولـت، وی 
تام االختیـار دولـت، ضمـن بازدیـد از طرح هـای در حـال 
اجـرا و نیمـه تمـام در شهرسـتان های اسـتان بـرای رفـع 
بـه دشـواری های  مشـکالت عمومـی و سامان بخشـی 
قوانیـن جـاری  و  قالـب ضوابـط  در  ُمبتالبـه همگانـی 

می کوشـند.
بـرای سـفر یکـروزه رییـس جمهـور، بازدیـد از مناطـق 
مختلف اسـتان، دیدار و نشسـت با اقشـار مـردم، رایزنی و 
تبادل نظر با نُخبگان، شـرکت در شـورای اداری اسـتان و 

حضـور در نشسـت خبـری، برنامه ریزی شـده اسـت.
شهرسـتان شـهرضا در ۸۰ کیلومتری جنوب اصفهان قرار 

دارد.

نماینـده مـردم نطنـز، بـادرود و بخـش 
بحـث  در  گفـت:  مجلـس،  در  قمصـر 
نهاده های دامی، دولت نتوانسـته دامداران 
شهرسـتان نطنـز و کشـور را قانع کند که 
توقـع داریـم بـرای حـل این مشـکل گام 

اساسـی برداشـته شـود.
اداری  شـورای  در  فیـروزی،  رحمـت اهلل 
شهرسـتان نطنـز کـه بـا حضـور معـاون 
رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان انرژی 
اتمـی برگـزار شـد، اظهـار کـرد: دولت در 
بحـث نهاده های دامی نتوانسـته دامداران 
را قانـع کنـد و دامـداران پیرامـون ایـن 

موضـوع دل نگـران هسـتند.

وی افـزود: امیدواریـم دولـت مصوبـه ای 
را تصویـب کنـد کـه باعـث خوشـحالی 
دامـداران در حـوزه نهاده های دامی شـود.

بـه گزارش ایسـنا، نماینده مـردم نطنز در 
مجلـس، پیرامـون مشـکالت دارویـی در 
داروخانه هـای شهرسـتان، گفـت: با توجه 
به بدهـی بیمارسـتان های شهرسـتان به 
شـرکت های دارویـی، شـرکت ها از دادن 

دارو بـه داروخانه هـا امتنـاع می کننـد.
فیـروزی تصریـح کـرد: با توجه بـه اینکه 
بحـث دارو بـا سـالمت مـردم سـر و کار 
دارد، از دولـت می خواهیـم پیرامـون ایـن 

موضـوع، اهتمـام جدی داشـته باشـد.

همزمان با سفر رئیس جمهور به اصفهان

 بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی
 به فریدن اختصاص یافت

رئیس سازمان انرژی اتمی:

بازکردن پرونده پی ام دی هیچ کمکی به مذاکرات هسته ای نمی کند
نماینده مردم نطنز در مجلس:

 دولت نتوانسته دامداران را
در بحث نهاده ها راضی کند

وزیر ارشاد با شبان خوش صدای شهرضا دیدار کرد:

اهدای نشان درجه یک هنری وزیر ورزش و جوانان گفت: شهرستان سمیرم 
در جنوب اصفهان به دلیل برخورداری از آب 
خاستگاه  طبیعی،  منابع  و  مطلوب  هوای  و 
ورزش های  کمپ های  فعالیت  و  ایجاد 
بخش  این  روی  می توان  و  است  هوازی 

سرمایه گذاری کرد.
ایرنا، سیدحمید سجادی، در جمع  به گزارش 
کمپ های  این  افزود:  سمیرم  در  خبرنگاران 
ورزشی می تواند در ارتفاعات و در رشته هایی 
مانند فوتبال، دو، دوچرخه سواری و ورزش هایی 
که به بنیه هوازی و استقامت نیاز داشته باشد، 

ایجاد شود.
سفر  پنجمین  و  بیست  جریان  در  که  وی 
به  دولت  هیئت  و  جمهور  رئیس  استانی 
اصفهان و شهرستان سمیرم سفر کرده است، 
جمله  از  مناسبی  طبیعی  منابع  داشت:  اظهار 
ارتفاعات کوهستانی تا ۲ هزار و ۵۰۰ متر در 
این شهرستان وجود دارد و یکسری زیرساخت 
مانند محل اقامت و بخش پزشکی ورزشی باید 

خودمان در آن ایجاد کنیم.
سجادی با اشاره به اینکه استان اصفهان بنیه 

دارد،  ورزشی  پزشکی  هیئت  زمینه  در  خوبی 
اضافه کرد: این هیئت می تواند در سراسر استان 
به صورت شبکه ای ارزشمند، نیروهای خود را 
توزیع کند تا تیم های ورزشی بتوانند پشتیبانی 

پزشکی شوند.
وی همچنین به ورزشکاران ملی و بین المللی 
سمیرم اشاره کرد و گفت: ما به شرط اینکه ایده، 
افراد دلسوز، احساس مسئولیت، زمان و منابع 
مورد نیاز را داشته باشیم می توانیم صدها نفر 
از این ورزشکاران با استعداد را در کشور داشته 

باشیم.
از  اینکه  به  اشاره  با  جوانان  و  ورزش  وزیر 
مناطق مختلف، مزارع، باغ ها و مجموعه های 
افزود:  شد،  بازدید  سمیرم  ورزشی  و  صنعتی 
عالوه بر بررسی مشکالت شهری و دیدار با 
خانواده شهدا با اقشار مختلف مردم نیز دیدار 
چهره به چهره داشتیم و در جریان مشکالت آنها 

قرار گرفتیم.
از  درصد   ۸۰ حدود  اینکه  بیان  با  سجادی 
باره  در  و خواسته های مردم سمیرم  مطالبات 
باغ ها، کشاورزان، تأمین آب و ادوات کشاورزی 

و  آب  نعمت  از  سمیرم  کرد:  خاطرنشان  بود، 
بدرستی  باید  که  است  بهره مند  خوبی  خاک 

مدیریت شود.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم این شهرستان 
و  اقامتی  مناسب  زیرساخت های  از  به زودی 
هتل بهره مند شود، گفت: همه مشکالت این 
شهرستان به دولت انتقال می یابد تا برای رفع 

آنها برنامه ریزی شود.
به  اشاره  با  همچنین  جوانان  و  ورزش  وزیر 
اینکه حدود ۶ هزار طرح نیمه تمام ورزشی در 
کشور وجود دارد که ۲۴۰ طرح مربوط به استان 
بهره  و  تکمیل  داشت:  اظهار  است،  اصفهان 
برداری از این طرح ها نیازمند تدبیر و استفاده از 
ظرفیت خیران و مردم است بطوریکه برخی از 
آنها را باید فروخت و واگذار و بخش دیگری را 

بصورت مشارکتی اجرا کرد.
وی به تخصیص منابع برای بخش ورزش و 
جوانان اشاره و اضافه کرد: منابع خوبی برای 
این بخش بر اساس ُمصوبات مجلس در نظر 
گرفته شده اما با این پول ها نمی توان همه ۶ 

هزار طرح ورزشی را به اتمام رساند.

وزیر ورزش و جوانان گفت عنوان کرد:

سمیرم اصفهان خاستگاه کمپ های ورزشی هوازی است
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A high-ranking Turkmen dele-
gation headed by Deputy Chair-
man of the Cabinet of Ministers 
of Turkmenistan Atdayev Batyr 
Taganovich attended a meet-
ing with Iranian Industry, Min-
ing, and Trade Minister Reza 
Fatemi-Amin to discuss ways 
of expanding trade ties.
In this meeting, held on Tues-
day, the two sides stressed the 
need for the establishment of a 
Tehran-Ashgabat trade center, 
the portal of Iran’s Trade Pro-
motion Organization (TPO) re-
ported.
The attendees also emphasized 
supporting the businessmen of 
the two countries in order to 

facilitate and accelerate trade 
relations and decided to form a 
working group to draw a one-
year roadmap for future coop-
eration.
Welcoming the Turkmen side’s 
proposal for establishing a joint 
business center, Fatemi-Amin 
said: “We have established 
business centers in 16 coun-
tries and this is a good way to 
expand economic relations.”
 He also stressed the need to 
define an action plan for the 
two countries’ trade activities to 
determine products and goods 
for import and export.
Taganovich for his part called 
on the Iranian government to 

hold joint exhibitions with Turk-
men companies.
The official also suggested that 
an agreement be signed to in-
crease trade relations between 
the two countries. He also 
called for the development of 
border markets.
Increasing Turkmenistan’s gas 
swap to Azerbaijan
On the same day, Iranian Oil 
Minister Javad Oji held talks 
with the Deputy Chairman of 
the Turkmenistan Cabinet for 
Oil and Gas Affairs Shahin Ab-
dul Rahmanov during which 
the Turkmen side asked Iran 
to increase gas swaps to Azer-
baijan and other neighboring 

countries.
Speaking to the press after the 
meeting, Oji said the 13th ad-
ministration under President 
Raisi has made good achieve-
ments in the field of energy 
diplomacy over the last 10 
months, adding, “An agree-
ment was signed on swapping 
gas from Turkmenistan to the 
Republic of Azerbaijan through 
Iran, and currently 1.5 to two 
billion cubic meters of gas is 
being swapped annually.”
He mentioned a recent visit to 
the Republic of Azerbaijan in 
line with strengthening energy 
diplomacy, and said, “Dur-
ing the visit, the Azerbaijani 
side asked us to double the 
gas swap from Turkmenistan, 
which was welcomed by Iran.”
According to the minister, in the 
meeting with Abdul Rahmanov, 
the Turkmen side has also 
called on Iran to increase gas 
swaps to Azerbaijan and other 
neighboring countries, and the 
oil ministry has announced its 
readiness to do so.
Referring to the existence of the 
necessary infrastructure and 
extensive gas transmission net-
work in the country to increase 
the swap, Oji said, “While ne-
gotiating with the Turkmen side 
the increase of the gas swap, 
one of the highlights of my 
talks with the Turkmen official 
was the revival of the Turkmen 
gas export contract with Iran.”
He stated that the payment of 

Iran’s gas dues to Turkmenistan 
was one of the topics discussed 
with the Turkmen side, adding, 
“According to the negotiations, 
the receivables from the gas ex-
ports to Iraq for gas debts will 
be transferred from Iraq to the 
account of the Turkmen side.”
Oji said that the export of petro-
leum and petrochemical prod-
ucts and the catalysts needed 
in the industry were other sub-
jects discussed during the talks 
with the Turkmen official.
Boosting transportation ties
Meanwhile, Iran’s Minister of 
Transport and Urban Develop-
ment Rostam Qasemi met with 
Director-General of the Agency 
for Transport and Communica-
tions of Turkmenistan Chakyev 
Mammethan Berdimyradovich 
and negotiated the promotion 
of transport and transit ties be-
tween the two countries.
Speaking in the meeting, Qa-
semi referred to the 50 percent 
increase in transportation be-
tween Iran and Turkmenistan 
following the previous agree-
ments between the two coun-
tries, saying: “By reviewing 
transportation tariffs and ful-
filling agreements between the 
two sides, traffic between the 
two countries can be further 
increased.”
Berdimyradovich for his part 
emphasized that there are no 
restrictions on the expansion of 
transportation ties between the 
two countries.

Tehran, Ashgabat explore avenues of energy, trade, transport co-op

Tehran, Ashgabat 
discuss enhanced co-
op on health, labor
Iranian Health Minister Bahram 
Einollahi and Labor Ministry 
Caretaker Mohammad Hadi Za-
hedi met separately with Turk-
men Deputy Chairman of the 
Cabinet of Ministers Sapardurdy 
Toylyev, discussing ways to ex-
pand cooperation in the fields of 
health and labor.
Toylyev visited the two officials 
in Tehran on Tuesday.
In a meeting with Einollahi, 
Toylyev expressed readiness to 
cooperate with Iran, especially 
in the field of health; Because 
there are great scientists in Iran 
and the people of Turkmenistan 
come to Iran to receive medical 
services.
Referring to the formation of a 
joint working group to promote 
health cooperation between the 
two countries, he stated that the 
pharmaceutical industry of the 
two countries is in a good po-
sition.
Over the past month, three phar-
maceutical factories have been 
opened in Turkmenistan, and 
medical cooperation between 
the two countries can be ex-
panded, he added.
Holding joint scientific confer-
ences in the two countries can 
pave the way for the progress 
of Iran and Turkmenistan in the 
field of health, he highlighted.
Toylyev also in a meeting with 
Zahedi inked a memorandum of 
understanding (MOU) to coop-
erate in the fields of social wel-
fare and business development.
Under the MOU, joint entre-
preneurship and employment 
development packages will be 
developed between the two 
countries.
Zahedi also announced Iran’s 
readiness to share its valuable 
experience in the fields of wel-
fare, technical and vocational 
training, and social security, 
with Turkmenistan.
It was also decided to hold joint 
seminars between the two sides 
to explain the capacities of the 
two neighboring countries.
 Health, social welfare
The issue of health has always 
been one of the main indicators 
of social welfare and attention to 
the health of the workforce has 
been on the agenda of govern-
ments.
The Iranian labor law also em-
phasizes the importance of 
observing safety and health at 
work; According to a note in 
Article 96 of the Labor Law, the 
Ministry of Health is responsible 
for planning, controlling, eval-
uating, and inspecting occupa-
tional health and is obliged to 
take the necessary measures in 
this regard.
With the cooperation of employ-
ers, 110 occupational health 
houses have been set up and 
are providing health services to 
500,000 workers.
There are currently 3,777 occu-
pational health centers across 
the country, covering one mil-
lion workers in the field of phys-
ical and mental health.
Based on innovative indicators 
of health technology develop-
ment in 2021, Iran was ranked 
60th among 132 countries, 
which shows an improvement 
of 60 steps compared to 2014, 
the deputy health minister for 
research and technology, has 
announced.
A total of 1,670 knowl-
edge-based firms are operating 
in the health sector, ISNA quoted 
Younes Panahi as saying.
He added that there are 13 sci-
ence and technology parks and 
95 technology growth centers 
in the field of health, while 343 
technological products have 
so far been licensed, and 335 
inventions in medical sciences 
have been patented.

Iranian university 
tops world’s list 
for good health 
and well-being

Iran University of Medical 
Sciences has ranked the 
world’s leading university for 
contributing to delivering the 
UN’s Sustainable Develop-
ment Goal of good health and 
well-being.
The 2022 edition of the Times 
Higher Education Impact 
Rankings, based on universi-
ties’ contributions to delivering 
the UN’s Sustainable Devel-
opment Goals (SDGs), show 
that universities worldwide are 
seizing the moment to double 
down on a long tradition of 
public service of delivering 
sustainable social and eco-
nomic impact for their com-
munities and society at large.
Based on a series of more 
than 100 metrics and over 200 
measurements, covering uni-
versities’ teaching, research, 
outreach into the community, 
and the stewardship of their 
own resources, the rankings 
show universities from all 
over the world delivering real 
impact across all 17 SDGs – 
whether that’s Western Univer-
sity in Canada leading efforts 
to help eradicate poverty (SDG 
1) or the University of Witwa-
tersrand in South Africa lead-
ing on work to provide decent 
work and economic growth 
(SDG 8) or Fudan University 
in China heading up the table 
of universities’ contribution to 
delivering affordable, clean en-
ergy (SDG 7).
Among more than 1,400 uni-
versities from 106 countries, 
17 different universities from 
14 countries top one of the 
17 individual rankings for 
each SDG – a diverse global 
community ready to hold itself 
accountable for the delivery of 
the global goals, sharing data, 
and benchmarking progress.
During the last four years, Iran 
University of Medical Sciences 
has been the first and top uni-
versity in West Asia (the Mid-
dle East) in this ranking.
In the Times Impact Rank-
ings 2022, Iran University of 
Medical Sciences, in addition 
to gaining the top rank in the 
Health and Wellbeing Index, 
won the seventh rank in the 
field of Quality Education.
Academic quality
Most recently, fifty-eight uni-
versities from Iran were listed 
among the top universities in 
Asia, according to the 2022 
Asia University Rankings of the 
Times Higher Education.
The 2022 edition of the Times 
Higher Education Impact 
Rankings, based on universi-
ties’ contributions to delivering 
the UN’s Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs), listed 27 
Iranian universities.
The Webometrics Ranking of 
World Universities 2022 has 
ranked 694 Iranian institutions 
among 30,000 top universities 
across the world.
Also, 59 Iranian universities 
have been listed among the top 
3,000 institutions in the world 
in terms of academic quality, 
according to the 2021-2022 
report released by University 
Ranking by Academic Perfor-
mance (URAP).
The Quacquarelli Symonds 
(QS) Graduate Employability 
Rankings 2022 list has been 
released, which included three 
Iranian universities out of a to-
tal of 550 institutes worldwide 
that highlighted graduate em-
ployment processes.

Given the rise in import of basic goods, there is the 
possibility for the private sector’s investment making 
in the field of loading and unloading of commodities 
in the ports of country, the head of Ports and Maritime 
Organization (PMO) stated.
Ali-Akbar Safaei also said that it is necessary to have 
the equipment available in the ports ready to operate, 
stressing that the provision of integrated equipment 
to accelerate the process of unloading basic goods is 
seriously on the agenda.

Based on the data released by Transport and Urban 
Development Ministry, loading and unloading of 
goods in the ports of Iran rose 17 percent during the 
previous Iranian calendar year 1400 (ended on March 
20), as compared to the preceding year.
The ministry’s data show that loading and unloading 
of goods in the country’s ports reached 152.91 mil-
lion tons in the previous Iranian calendar year, while 
the figure stood at 130.69 million tons in the preced-
ing year. During the said year, loading and unloading 

operations in the container sector reached 2.1 million 
TEUs with a weight of 24.57 million tons, which was 
13.5 percent more than the 1.85 million TEUs in the 
Iranian calendar year 1399, the report said.
The loading and unloading of goods during the 
previous year also grew by 12.8 percent in the dry 
bulk sector, while in the liquid bulk sector the figure 
increased by 12.6 percent, in the general cargo sec-
tor rose by 13.1 percent, and in the petroleum sector 
grew by 22.5 percent.
While Iran is combating the U.S. unilateral sanctions 
on its economy, the country’s ports as the major 
gates of exports and imports play a significant role 
in this battle. This role makes all-out support to ports 
and more development of them serious and vital.
Such necessity has led the government to define pro-
jects for more development of the ports and also take 
some measures to encourage investment making in 
ports, in addition, to facilitate loading and unloading 
of goods, especially basic commodities, there.
It is worth mentioning that Iran’s Ports and Maritime 
Organization has defined a high number of projects 
to develop and improve the country’s ports, as the 
country aims to double the capacity of its ports in a 
course of five years.
According to Ports and Maritime Organization, the ca-
pacity of the country’s ports has increased from 180 
million tons in the Iranian calendar year 1392 (ended 
in March 2014) to 250 million tons in 1399 (ended in 
March 2021).

Ports prepared for private sector’s investment in loading, unloading operation

Head of Iran’s Geological Survey and 
Mineral Explorations Organization 
(GSI) Alireza Shahidi said on Wednes-
day that there are currently 55 billion 
tons of proven mineral reserves in the 
country, IRNA reported.

According to Shahidi, increasing the 
depth and expanding areas of the ex-
ploration operations could add to Iran’s 
current mineral reserves.
“The GSI has been identifying hid-
den reserves across the country over 

the past two decades, which means 
that these reserves have no signs on 
the surface, so we hope to be able to 
identify them using aerial geophysics,” 
Shahidi said.
Back in May, Iranian Mines and Mining 
Industries Development and Renova-
tion Organization (IMIDRO) announced 
that new mineral reserves worth over 
$28.7 billion have been discovered 
across the country over the past eight 
years.Having 81 different types of min-
erals, Iran is one of the top 10 miner-
al-rich countries across the globe. In 
this regard, the Iranian government has 
been seriously pursuing several pro-
grams for promoting the mining sector 
as a major contributor to the country’s 
economic growth.
Iran’s proven iron ore reserves are 2.7 
billion tons, while the country’s copper 
reserves are 2.6 billion tons. The coun-
try also has 11 million tons of zinc re-

serves.
The total proven reserves of Iran’s 
mines are expected to reach more than 
100 billion tons with the implementa-
tion of the Industry, Mining, and Trade 
Ministry’s exploration programs over 
500,000 square kilometers of new min-
eral zones.
Despite the country’s huge potential in 
this area, due to some issues like the 
lack of necessary machinery and equip-
ment and the lack of access to financial 
resources and foreign investment be-
cause of the U.S. sanctions, the Iranian 
mining sector has been struggling to 
operate at its maximum capacity over 
the past few years.
So, the government programs for 
promoting this industry are mainly fo-
cused on relying on domestic sources 
for helping the mining sector overcome 
its current problems and hit its ideal 
targets.

Iran holds 55b tons of proven mineral reserves: GSI head
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE) dropped 
9,737 points to close at 1.564 
million points on Wednesday.
As reported, over 5.215 billion se-
curities worth 35.478 trillion rials 

(about $131.4 million) were trad-
ed at the TSE.
The first market’s index lost 
10,002 points, and the second 
market’s index dropped 10,706 
points.

TEDPIX drops 
9,700 points on 
Wednesday

Iran, France confer 
on environment, 
SDSs
Iranian Department of Envi-
ronment Chief Ali Salajegheh 
in a meeting with French Am-
bassador to Tehran Philippe 
Thiebaud emphasized the need 
for international cooperation on 
sand and dust storms (SDSs) 
control.
The two officials stressed the 
need to pay attention to the 
environment in the global con-
text, noting that the issue of the 
environment is a global issue, 
which should be prioritized for 
all countries.
The issue of the environment in 
our country is subject to oppres-
sive sanctions imposed by the 
U.S., and we call on the French 
government, as the current 
chair of the European Union, to 
cooperate in establishing inter-
action between other countries 
and Iran on the environmental 
issues, Salajegheh stated.
He called for the lifting of sanc-
tions and the creation of the 
necessary conditions for receiv-
ing international financial assis-
tance for the implementation of 
environmental projects in Iran.
He also cited another effect of 
the brutal sanctions on the Ira-
nian nation as preventing the 
transfer of environmental equip-
ment and technologies, such as 
pollution monitoring stations.
Dust storms and the impact of 
this environmental problem on 
the European Union have dou-
bled the need for international 
and regional cooperation, and 
all countries must play a con-
structive role in this regard.
Fortunately, Iran has a wide va-
riety of climatic conditions and 
biodiversity, and this capacity 
can play a valuable role in the 
exchange of information and 
students.
Thiebaud also for his part said 
that the cooperation between 
Iran and France has a long 
history, expressing hope for 
the development of bilateral 
cooperation on various issues, 
including in the field of environ-
ment.
Emphasizing the need for glob-
al convergence and action to 
implement climate change pro-
grams, he said that we hope by 
reducing and lifting sanctions, 
Iran can join the Paris Agree-
ment.
 Dealing with SDS
The SDSs phenomenon has 
been plaguing the country for 
several years and has caused 
problems in many provinces. 
According to experts, natural 
and human factors are involved 
in the occurrence and severity 
of this phenomenon which is 
mainly caused by excessive 
consumption of water and dry-
ing up reservoirs.
Tehran will host an international 
meeting on controlling sand and 
dust storms (SDSs) in July, with 
the presence of the ministers of 
12 countries that give rise to the 
highest amount of dust, IRNA 
reported.
It is therefore planned to imple-
ment a regional action plan for 
the Persian Gulf, especially for 
the countries with the highest 
dust emissions, Ali Mohammad 
Tahmasebi, head of the national 
working group for SDS mitiga-
tion, stated.
“There are numerous bilateral 
and multilateral agreements 
with neighboring countries, in-
cluding Iraq, Syria, and Turkey, 
but no operational action has 
been taken, so the agreement 
alone is not enough and this is-
sue should be resolved with the 
help of international institutions.

8 Health and Nutrition Benefits of Apricots
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/nutrition/apricots-benefits#TOC_TITLE_HDR_10

Apricots (Prunus armeniaca) are stone 
fruits also known as Armenian plums. 
Round and yellow, they look like a small-
er version of a peach but share the tart-
ness of purple plums. They’re extremely 
nutritious and have many health bene-
fits, such as improved digestion and eye 
health.
Here are 8 health and nutrition benefits 
of apricots.

1. Very nutritious and low in calories
Apricots are very nutritious and contain 
many essential vitamins and minerals.
Just 2 fresh apricots (70 grams) provide 
(1Trusted Source):
• Calories: 34
• Carbs: 8 grams
• Protein: 1 gram
• Fat: 0.27 grams
• Fiber: 1.5 grams
• Vitamin A: 8% of the Daily Value (DV)
• Vitamin C: 8% of the DV
• Vitamin E: 4% of the DV
• Potassium: 4% of the DV
Furthermore, this fruit is a decent source 
of beta carotene, lutein, and zeaxanthin, 

all of which are potent antioxidants that 
help fight free radicals in your body.
It’s best to enjoy apricots whole and un-
peeled, as the skin boasts large amounts 
of fiber and nutrients. 

2. High in antioxidants
Apricots are a great source of many an-
tioxidants, including beta carotene and 
vitamins A, C, and E.
What’s more, they’re high in a group 
of polyphenol antioxidants called flavo-
noids, which have been shown to pro-
tect against illnesses, including diabetes 
and heart disease (5, 6Trusted Source, 
7Trusted Source).
The main flavonoids in apricots are 
chlorogenic acids, catechins, and 
quercetin (5).
These compounds work to neutralize free 
radicals, which are harmful compounds 
that damage your cells and cause oxi-
dative stress. Oxidative stress is linked 
to obesity and many chronic diseases, 
such as heart disease (8Trusted Source, 
9Trusted Source, 10Trusted Source).

3. May promote eye health
Apricots boast multiple compounds that 
are essential for eye health, including 
vitamins A and E (12Trusted Source, 
13Trusted Source).
Vitamin A plays a vital role in preventing 
night blindness, a disorder caused by 
lack of light pigments in your eyes, while 
vitamin E is a fat-soluble antioxidant that 
enters your eyes directly to protect them 
from free radical damage (12Trusted 
Source, 13Trusted Source).

4. May boost skin health
Eating apricots may benefit your skin.
The main causes of wrinkles and skin 
damage are environmental factors, 
such as the sun, pollution, and cigarette 
smoke (15Trusted Source, 16Trusted 
Source).
What’s more, research indicates a di-
rect link between ultraviolet (UV) light 
exposure, sunburns, and your risk of 
melanoma, a deadly form of skin cancer 
(17Trusted Source, 18Trusted Source).
Notably, you can fight some of this skin 
damage through a healthy diet full of 

antioxidants, which apricots provide.
Vitamins C and E, both found in this 
fruit, may aid your skin. In particular, 
vitamin C protects against UV dam-
age and environmental pollutants by 
neutralizing free radicals (19Trusted 
Source).
Furthermore, this vitamin helps build 
collagen, which gives your skin strength 
and elasticity. Eating a diet high in vita-
min C can help your skin heal from UV 
damage and prevent wrinkles (19Trust-
ed Source).

5. May promote gut health
Apricots may promote gut health.
Apricots are particularly high in soluble 
fiber, which is important for maintain-
ing healthy blood sugar and cholesterol 
levels (21Trusted Source, 22Trusted 
Source).

6. High in potassium
Apricots are high in potassium.
Adequate intake may help prevent 
bloating and maintain healthy blood 
pressure (24).

One analysis of 33 studies found that a 
diet rich in potassium significantly re-
duced blood pressure and resulted in 
a 24% lower risk of stroke (26Trusted 
Source).

7. Very hydrating
Like most fruits, apricots are naturally 
high in water, which can help regulate 
blood pressure, body temperature, 
joint health, and heart rate (27Trusted 
Source, 28Trusted Source, 29Trusted 
Source).
As most people don’t drink enough wa-
ter, eating fresh fruit can help you reach 
your daily needs.

8. May protect your liver
Some data suggests that apricots may 
help protect your liver from oxidative 
stress (31Trusted Source, 32Trusted 
Source).
The bottom line
Apricots are a delicious fruit packed 
with vitamins, fiber, and antioxidants. 
They have multiple benefits, including 
improved eye, skin, and gut health.

 As announced by a provincial offi-
cial, seven fish farming projects will 
be implemented in Hamedan prov-
ince by the end of the current Irani-
an calendar year (March 20, 2023).
Jafar Kaviani Delshad, the acting 
head of fishery affairs department 
of the province’s Agriculture De-
partment, said that 190 billion rials 
(about $704,000) has been allocat-
ed to these projects which will cre-
ate jobs for 22 persons.
He mentioned the most important 
of these projects as fish farming in 
cages and ornamental fish breeding 
and added: “Other measures are 
being pursued this year, including 
the establishment of ornamental 
fish parks in the cities of Hamadan 
province. In this regard, the first 
park will be set up in Hamedan city 
and then more parks will be created 
in other cities”.
He also announced that 100 billion 
rials (about $370,000) of facilities 
has been allocated to the mecha-
nization in the fishery sector of the 
province.
Kaviani Delshad further said that 

six idle fish farming units with the 
capacity of 120 tons were revived in 
the province during the past three 
months. As stated by an official 
with Iran Fisheries Organization 
(IFO), production of 714,000 tons 
of fishery has been targeted for the 
current Iranian calendar year.
Morteza Afrasiabi, the acting head 
of the IFO’s fishery development 
department, said that of the men-
tioned figure, 277,000 tons will be 
fishes bred in cages and 70,000 
tons will be shrimps.
Achieving the targeted 714,000 
tons of fishery requires infrastruc-
ture as well as credits and banking 
facilities, the official added.
Fishery production has increased 
noticeably in Iran in recent years.
Enjoying high quality, Iran’s fishery 
products were sold easily in the ex-
port markets, and also some new 
export destinations welcomed these 
products in the past three years; as 
new markets including China, South 
Korea, and the Eurasian Union na-
tions opened up for Iranian fishery 
products.

7 fish farming projects to be implement-
ed in Hamedan province by March 2023

Head of Iran-Oman Joint Chamber of 
Commerce said the trade between the 
two countries is expected to reach $2 
billion by the end of the current Iranian 
calendar year (March 20, 2023).
“Considering the upward trend of trade 
with this country [Oman], it is predicted 
that by the end of the year, we will record 
1.2 billion exports and $2 billion of trade,” 
Mohsen Zarabi said in the annual ordi-
nary general assembly of the mentioned 
chamber held at the place of Iran Cham-
ber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) on Wednesday.
Last year, the trade between the two 
countries reached $1.336 billion, indicat-
ing a growth of 57 percent compared to 
the preceding year, Zarabi said.
He said that in the first two months of 
the current Iranian calendar year (March 
21-May 21), exports to Oman reached 
$283 million with a growth of 28 percent, 
noting that the figure in the import sector 
increased by 187 percent to $128 million 
dollars.

According to Zarabi, the trade between 
the two countries reached $331 million in 
the mentioned two months, registering a 
growth of 145 percent.
The official further noted that agreements 
have been reached to increase Iranian ex-
ports to the Arab country, saying: “One of 
the ways to increase trade is to introduce 
Iranian commodities to Omani traders 
and raise awareness; This is possible by 
sending trade delegations and holding 
exhibitions in this country.”
In late May, Head of Iran Trade Promotion 
Organization (TPO) Alireza Peyman-Pak 
and Omani Minister of Commerce, Indus-
try and Investment Promotion Qais bin 
Mohammed Al Yousef met and agreed 
on creating a roadmap for the expansion 
of trade relations and also discussed the 
establishment of an Iranian trade center 
in Muscat.
Speaking in this meeting, Peyman-Pak 
voiced the readiness of his organization 
and the Iranian Ministry of Industry, 
Mining, and Trade for providing the nec-

essary infrastructure for expanding trade 
exchanges between the two countries.
Referring to the recent visit of an Irani-
an delegation to Oman for attending a 
business forum hosted by the Muscat 
Chamber of Commerce, and also holding 
Iran’s pavilion at Oman’s International 
Construction Technology, Infrastructure 
and Building Materials Exhibition (Project 
Oman 2022), Peyman-Pak proposed that 
a joint committee would be formed at the 
deputy level to pursue the development 
of mutual economic and trade relations.
He also proposed signing a roadmap 
for trade cooperation between Iran and 
Oman, which was welcomed by the Om-
ani minister.
Mentioning some of the challenges in 
the way of developing economic cooper-
ation between Tehran and Muscat, Pey-
man-Pak said that talks were underway 
between the ministries and private insti-
tutions of the two countries to resolve 
the problems related to transportation 
and banking relations.

Iranian heavy oil price increased $9.2 in May to register an 8.7-per-
cent rise compared to the previous month, according to OPEC’s 
latest monthly report published on Tuesday.
Iranian heavy crude oil price followed its upward trend for the sev-
enth consecutive month to reach $115.48 per barrel in the men-
tioned month, compared to April’s $106.28 per barrel.
According to the report, the country’s average heavy crude price 
was $102.92 from the beginning of 2022 up to the report’s pub-
lishing day, in comparison to $61.94 in the previous year’s same 
period.

The report put Iranian crude output for May at 2.544 million barrels 
per day indicating a 20,000-bpd decrease compared to the figure 
for the previous month.
Based on OPEC data, the country’s average crude output in the first 
quarter of 2022 stood at 2.528 million barrels per day indicating a 
46,000-bpd rise compared to the figure for the last quarter of 2021.
As reported, Iranian oil exports increased by 30 percent in the first 
quarter of 2022 compared to the previous year, to reach 870,000 
barrels per day.
The jump in Iran’s oil exports in Q1 was the fastest among all pro-

ducers in West Asia, while the volume of exports is estimated to be 
the highest since former U.S. President Donald Trump withdrew 
from the so-called Iranian nuclear deal in 2018, the report said.
Back in April, Washington Free Beacon, an American conservative 
political journalism website, said in a report that Iran’s “fleet of 
ghost ships” has been successfully sidestepping U.S. sanctions, 
delivering millions of barrels of crude oil and petroleum products 
to foreign destinations.
The report claimed that Iranian oil tankers have shipped at least $22 
billion worth of oil only to China since 2021

Iranian heavy crude oil price rises %8.7 in May: OPEC

Trade between Iran, Oman expected to reach $2b 
by March 2023

Apricots (Prunus armeniaca) are stone fruits also known as Armenian plums. Round and yellow, they look like a smaller version 
of a peach but share the tartness of purple plums. They’re extremely nutritious and have many health benefits, such as improved 
digestion and eye health.
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حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت 
محیط زیست  و  ایمنی  حرفه ای، 
شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: از 
ابتدای راه اندازی فوالد مبارکه تاکنون، 
برای  زیادی  سرمایه گذاری های 
به کارگیری فناوری های سازگار با 
محیط زیست نظیر استفاده از روش 
احیا مستقیم برای تولید آهن اسفنجی 
در این شرکت در نظر گرفته شده است. 
استفاده از کوره های قوس الکتریکی 
برای تولید فوالد کمترین میزان 
آلودگی برای محیط زیست را در پی 
دارد. وی بابیان اینکه فوالد مبارکه 
درصدد کاهش تولید کربن است، 
افزود: این شرکت از هر فناوری الزم 
برای کاهش مصرف انرژی استفاده 
می کند. اخیراً با همکاری کنسرسیوم 
محیط زیست استان اصفهان، درصدد 
اندازه گیری آلودگی محیط زیست 
منطقه مبارکه و اصفهان هستیم تا 
نقش صنایع به ویژه فوالد مبارکه 
در آلودگی منطقه مشخص شود. 
در همین راستا با اجرای پروژه های 
زیست محیطی همین میزان آالیندگی 

نیز حذف خواهد شد.
سنجش آنالین کیفیت 
هوای فوالد مبارکه توسط 
محیط زیست  سازمان 

کشور
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
مبارکه،  فوالد  کرد:  خاطرنشان 
شهر  از  کیلومتری   75 فاصله  با 
اصفهان، کمترین آلودگی را برای 
این کالن شهر دارد. نکته قابل توجه 
این است که شهرستان مبارکه در 
طول سال، کمترین تعداد روزهای 
آلوده و نسبت به دیگر شهرستان های 
استان اصفهان، روزهای پاک بیشتری 

داشته است.
وی با بیان اینکه کلیه خروجی های 
دستگاه های  با  مبارکه  فوالد 
سنجش کیفیت هوا توسط سازمان 
محیط زیست کشور به صورت آنالین 
رصد می شوند، گفت: اگر روزی فوالد 
مبارکه خارج از چارچوب استاندارد، 
دارای آالیندگی باشد، قطعًا از ادامه 

فعالیت آن جلوگیری خواهد شد.
آلودگی ها  خنثی سازی 
به کارگیری  طریق  از 

فناوری های جدید
مدرسی فر با بیان اینکه حفاظت از 
محیط زیست اقدامی پایان ناپذیر است، 
تصریح کرد: فوالد مبارکه به صورت 
مداوم در حال رصد فناوری های جدید 
و مؤثر برای کاهش آلودگی آب، هوا و 
خاک است و از آن ها بهره می گیرد. در 
همین زمینه، برای به حداقل رساندن 
فعالیت های  از  ناشی  گردوغبار 
فوالدسازی، طرح جدیدی را به کمک 
مشاوران خبره و استفاده از ظرفیت ها و 
توانمندی های شرکت های دانش بنیان 

داخلی برای به روزرسانی وضعیت 
موجود در دستور کار قرار داده است؛ 
بنابراین هر آنچه منجر به آلودگی 
محیط زیست شود از طریق روش های 
مختلف در فوالد مبارکه خنثی می گردد 
و به موادی بی خطر و قابل رهاسازی 
در محیط زیست تبدیل می شود. وی 
با اشاره به اجرای پروژه های متعدد 
زیست محیطی فوالد مبارکه برای 
کاهش میزان مصرف آب در فرایند 
تولید ادامه داد: با اجرای این پروژه ها 
قطعًا طی سال های آینده، میزان 
برداشت آب این شرکت از زاینده رود 

به صفر خواهد رسید.
روش های  از  استفاده 
هیبریدی برای جلوگیری 

از هدررفت آب
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
تأکید کرد: میزان برداشت فوالد 
مبارکه از آب زاینده رود، کمتر از یک 
درصد )حدود 0.7 درصد( میزان آب 
کل این رودخانه است؛ در حقیقت 
خود  موردنیاز  آب  مبارکه  فوالد 
برای تولید را به وسیله تصفیه پساب 
شهرهای اطراف خود و بازچرخانی 
آن تا 8 بار تأمین می کند. به بیان دیگر، 
این شرکت قطره ای آب هدر نمی دهد. 
وی با بیان اینکه عمده مصرف آب در 
فوالد مبارکه جهت خنک کاری در 
روند تولید فوالد است، اذعان داشت: 
در فوالد مبارکه به هیچ عنوان اجازه 
نمی دهیم حتی بخار آب در فرایندهای 
خنک کاری اتالف شود، بلکه با استفاده 
از روش های هیبریدی، خنک کاری در 

مدار خشک صورت می گیرد.
حفظ محیط زیست یکی 
از مهم ترین معیارهای 

توسعه پایدار است
اقدام  به  اشاره  با  مدرسی فر 
زیست محیطی فوالد مبارکه در ایجاد 
فضای سبز از طریق کاشت گونه های 
کم آب بر در این شرکت بیان کرد: 
وسعت این فضای سبز بیشتر از حداقل 
میزان استاندارد تعریف شده بین المللی 

است و فوالد مبارکه برای آبیاری 
این فضای سبز از پساب تصفیه شده 
شهرهای اطراف خود استفاده می کند.

وی با اشاره به حرکت فوالد مبارکه به 
سمت صنعت سبز و هوشمند عنوان 
داشت: فلسفه وجودی این شرکت، 
»شهروند-شرکتی مسئولیت پذیر 
برای خلق آینده بهتر است« که برای 
تحقق این امر به توسعه پایدار نیاز 
است و یکی از مهم ترین معیارهای 
توسعه پایدار نیز حفظ محیط زیست 

به شمار می آید.
سرباره های  کاربرد 
فوالد مبارکه در راستای 
کاهش  و  بیابان زدایی 

میزان گردوغبار
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست فوالد مبارکه در ادامه 
با اشاره به مدیریت سرباره های 
حاصل از تولید فوالد اضافه کرد: 
90 درصد از پسماند فوالدسازان را 
سرباره تشکیل می دهد که در حال 
حاضر سرباره ها در دنیا یک محصول 
تجاری به حساب می آیند که فوالد 
مبارکه نیز برنامه هایی جهت استفاده 
از این سرباره ها برای جاده سازی، 
تولید سیمان، بیابان زدایی و کاهش 
میزان گردوغبار با مجوز سازمان 
محیط زیست در آینده ای نزدیک دارد.

وی با بیان اینکه بر اساس قوانین 
داخلی فوالد مبارکه، هر خودرویی که 
در این شرکت تردد می کند، باید دارای 
معاینه فنی معتبر باشد، متذکر شد: 
فوالد مبارکه در این راستا به کمک 
شرکت های دانش بنیان در تالش 
است تا از انرژی الکتریکی در خودروها 

استفاده کند.
شرکت های دانش بنیان 
دوم  فاز  اجرای  برای 
سیستم پایش لحظه ای 

سنجش کیفیت هوا
مدرسی فر با اشاره به اجرای پروژه 
احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 
540 مگاواتی توسط فوالد مبارکه 
یادآور شد: فوالد مبارکه در راستای 

حفظ محیط زیست احداث نیروگاه 
جدیدی با ظرفیت هزار مگاوات از 
طریق به کارگیری فناوری های جدید 
و بدون نیاز به مصرف آب را در دستور 
کار خود قرار داده که فاز نخست آن در 

سال آینده وارد مدار خواهد شد.
وی با اشاره به بومی سازی قطعات و 
تجهیزات در راستای اجرای پروژه های 
زیست محیطی در فوالد مبارکه اظهار 
داشت: فوالد مبارکه در تالش است تا 
با کمک شرکت های دانش بنیان، فاز 
دوم سیستم پایش لحظه ای سنجش 
کیفیت هوا را برای حفظ محیط زیست 

راه اندازی کند.
دالر  میلیارد  یک 
سرمایه گذاری در حوزه 
گواه  محیط زیست؛ 
اهتمام فوالد مبارکه به 

توسعه پایدار
با توجه به شرایط نامناسب محیط 
زیستی در اقلیم ایران، دور از انتظار 
نیست که زیست بوم کشور به زودی 
دچار بحران شود و این بحران روزبه روز 
زندگی و سالمت جسمی و روانی افراد 

را بیشتر دچار مخاطره کند.
وضعیت اضطرار محیط زیست در 
شرایط کنونی، نیازمند برنامه ریزی 
اصولی، اتخاذ تصمیم های جسورانه، 
اختصاص بودجه های الزم و عزم و 
اراده حاکمیت، دولت و فرد فرد جامعه 
است تا بتوان ضمن پرهیز از تجاوز 
بیشتر به زیست بوم، از بروز عوارض 
جبران ناپذیر در زندگی انسان های 
امروز و نسل های آینده جلوگیری کرد.

وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای 
است که نهادهای متولی، امکان 
سرمایه گذاری در حوزه محیط زیست را 
ندارند و این مسئله، لزوم توجه، تمرکز، 
اختصاص بودجه و سیاست گذاری 
شرکت های بزرگ صنعتی و اقتصادی 
را که در مسئولیت های اجتماعی 

فعالیت دارند دوچندان می کند.
توسعه و رشد اقتصادی، زمینه تکامل 
و پویایی جامعه است و طبیعی است 
توسعه، بدون توجه به محیط زیست، 

بی معناست. ما تنها یک زمین داریم 
و باید تالش کنیم که مقصود هر 
فعالیت اقتصادی، توسعه پایدار جامعه 
باشد، توسعه ای که زندگی انسان های 
کنونی را دچار مخاطره نکند و توانایی 
نسل های آینده در تأمین نیازهای خود 

را به خطر نیندازد.
به عنوان  مبارکه  فوالد  شرکت 
در  بزرگ،  صنعتی  شرکت  یک 
طول سه دهه فعالیت خود، در کنار 
توسعه صنعتی و اقتصادی، توجه به 
محیط زیست و حراست از آب، خاک 
و هوا را در صدر کلیه اقدامات خود قرار 
داده، گام های مهمی را در حفاظت از 
طبیعت برداشته و بالغ بر یک میلیارد 

دالر در این زمینه هزینه کرده است.
نظام  گواهی نامه  اولین  دریافت 
میان  در  محیط زیست  مدیریت 
واحدهای صنعتی کشور، دریافت 
گواهینامه مشارکت در برنامه کاهش 
گازهای گلخانه ای از طرف انجمن 
جهانی فوالد، اخذ باالترین نشان 
جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی 
انرژی، دریافت باالترین نشان کیفیت 
و محیط زیست )نشان طالیی( از 
بنیاد بین المللی EFQM و دریافت 
تندیس زرین کیفیت و محیط زیست 
از سازمان بهره وری و تعالی سازمانی، 
گواهی بر این ادعاست که شرکت 
فوالد مبارکه از ابتدای کار، متعهد 
به مسائل محیط زیستی بوده و با 
به کارگیری روش های مناسب، بهبود 
مستمر و مداوم عملکردها، سنجش، 
ارزیابی و انطباق کلیه فعالیت های 
با  مطابق  بهره برداری  و  توسعه 
مقررات زیست محیطی و توجه به 
مسئولیت های اجتماعی در زمینه 
محیط زیست، تالش مضاعفی را در 

این راستا مصروف داشته است.
عالوه بر این مسائل، پایش مستمر 
آالیندگی ها، استانداردسازی و تدوین 
در  عملیات  کنترل  دستورالعمل، 
راستای کاهش انتشار آالینده ها و 
پایش مستمر وضعیت آالیندگی هوا، 
کاهش مصرف آب، توسعه شبکه های 
تصفیه  و  منطقه  فاضالب  و  آب 
و بازچرخانی آب، از دیگر اقداماتی 
است که این واحد صنعتی را در توجه 
به آالیندگی های خاک، آب وهوا در 
تراز جهانی و سرآمد کشور قرار داده 
و توانسته است رکورد کمترین حجم 
آب مصرفی به ازای هر تن تولید فوالد 
را در مقایسه با مصرف شرکت های 
خود  به  جهان  فوالدساز  بزرگ 

اختصاص دهد.
از  بخشی  تنها  یادشده  اقدامات 
فعالیت های صورت  و  افتخارات 
گرفته در حوزه محیط زیست بوده و 
در حوزه آموزش، فرهنگ سازی و 
مسئولیت های اجتماعی این حوزه 
نیز، کارنامه فوالد مبارکه روشن و 

درخشان است.
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مجری طرح هــای زیربنایی وزارت راه و شهرســازی 
در اصفهــان در ادامه ســفر وزیــر راه و شهرســازی به 
ــیر  ــن سریع الس ــط راه آه ــی از خ ــان گزارش اصفه
اصفهان-قم-تهــران ارائــه کــرد. علیرضــا صلواتی 

ــان  ــه در جری ــر راه و شهرســازی ک ــراه وزی ــه هم ب
ــن ســفر اســتانی رئیــس جمهــور  بیســت و پنجمی
ــروژه  ــد، از پ ــفر کرده ان ــان س ــتان اصفه بــه اس
ــد  ــان بازدی ــیر تهران-قم-اصفه ــار سریع الس قط

ــروژه  ــن پ ــر در ای ــدود ۱7۲0 نف ــرد: ح ــار ک و اظه
ــاده تحویل  ــوده و ۱50 کیلومتر آن آم مشــغول کار ب
ــم،  ــی گرفته ای ــه از طــرف چین ــی ک ــا قول اســت. ب
ــروژه را  ــت پ ــان کار دول ــا پای ــم ت ــدوارم بتوانی امی

ــم. ــل بدهی تحوی
وی افـزود: پس از متوقف شـدن پـروژه از سـال 9۱ 
تـا 95، بـا ورود سـرمایه گذار و مشـارکت قـرارگاه 
خاتم االنبیـا، در سـال 95 حـدود ۱0 کیلومتـر در 
قطعه قم-تهران کار شـد و به جهت مسـائلی مجدد 
متوقف شـد. امـا از ابتدا 97 با شـرکت قـرارگاه خاتم 
االنبیـا و حضـور ۶ سـازمان فعال ایـن قـرارگاه کار 
شـروع شـده و ۲45 کیلومتـر مسـیر قم-اصفهـان 

اجرا شـد.
صلواتـی ادامـه داد: ایسـتگاه های تهـران، شـهرک 
آفتاب، قم-جمکـران، میمه و در نهایـت اصفهان از 

ایسـتگاه این مسـیر هستند.
بـه گـزارش ایسـنا، مجـری طرح هـای زیربنایـی 
وزارت راه و شهرسـازی در اصفهان خاطرنشان کرد: 
امروز با همـت قـرارگاه خاتـم و حمایـت چینی ها با 

وجـود تمـام تحریم هـای همـه جانبـه و فلج کننده، 
۱50 کیلومتـر از ۲45 کیلومتـر نقشـه ابالغ شـده و 
تقریبـاً تمام شـده اسـت. حـدود یـک و نیـم میلیارد 
از چهـار میلیـارد صـرف طراحـی شـده کـه توسـط 

چینی هـا انجام شـده اسـت.
ــه  صلواتــی تصریــح کــرد: در ایــن ۱50 کیلومتــر ب
طــور کامل زیرســازی انجــام شــده و آمــاده تحویل 
اســت کــه امیدواریــم بــه مــدد وزارت و مســئوالن 
ــلب  ــرا اس ــر اج ــی ب ــت گذاری مبن ــن سیاس راه آه
تــرک و نســل جدیــد بــا ســرعت بــاال ۳00 کیلومتر 
بــر ســاعت را انجــام دهیــم. اگــر ایــن طــرح انجــام 
گیــرد، ســرعت ۳00، ۳50، 400 و باالتــر از آن قابل 

دســتیابی اســت.
وی همچنیـن در خصوص ادامه رونـد تکمیل پروژه 
اصفهان-قم-تهـران، اعـالم کـرد: ۱00 کیلومتـر 
دیگر نیـز در حـال زیرسـازی اسـت و تا پایان سـال 
۱40۱ زیرسـازی بخش قم-اصفهان بـه طور کامل 

تکمیـل خواهد شـد.
وی دربـاره تأسـیس کارگاه تولیـد مصالـح، توضیح 

داد: وزارت راه و شهرسـازی بـا همـکاری سـازمان 
ملی زمیـن و مسـکن ۱75 هکتار در مجاورت شـهر 
قم بـرای کارگاه جوش ریل و تولیـد بتنی تخصیص 
داده اسـت کـه در صـورت انجـام می تـوان بـه طور 

همزمـان اسـلب گذاری و ریـل را پیـش ببریم.
مجــری طرح هــای زیربنایــی وزارت راه و 
شهرســازی در اصفهــان بــا اشــاره بــه نقــش مهــم 
شــرکت های دانش بنیــان در امــور زیربنایــی، 
ــد  ــان می توانن ــرد: شــرکت های دانش بنی ــد ک تاکی
حــدود ۳0 درصــد پــروژه را بــر عهــده گرفتــه 
ــن  ــز ای ــاًل نی ــه قب ــم ک ــام دهی ــور انج و در کش
ــد آل ســی  ــه محــض تمدی ــه را داشــته ایم. ب تجرب
و فعالســازی ۱۳.۶، تــا ســقف ۲0.۱ تــا ۲0.۲ در 

اصفهــان انجــام می شــود.
وی ابـراز امیـدواری کـرد: بـا قولی کـه از دوسـتان 
چینـی گرفته ایـم و تجهیزاتـی کـه آورده انـد، حدود 
۱7۲0 نفـر در این پـروژه فعالیت می کننـد. امیداریم 
بتوانیم تا پایان دولت سـیزدهم راه آهن سریع السـیر 

را تحویـل دهیم.

مجری طرح های زیربنایی وزارت راه و شهرسازی در اصفهان خبرداد:

بهره برداری از قطارسریع السیر اصفهان-قم-تهران تا پایان دولت سیزدهم

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه:

حفظ محیط زیست؛ مهم ترین معیار توسعه پایدار است

ســیدرضا مرتضــوی در جلســه شــورای اداری اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه ســفر اســتانی رئیــس جمهــور و هیئت دولــت بــه ایــن اســتان، اظهار 
ــرای  ــد ب ــر و کارآم ــداد مؤث ــک روی ــد ی ــن ســفر نوی ــم ای ــرد: امیدواری ک

اســتان باشــد.
ــد  ــتانی حضــور یافتن ــراه وزرا در اس ــه هم ــور ب ــس جمه ــزود: رئی وی اف
کــه ۲8 شهرســتان، حــدود ۱۱۶ شــهر و حــدود 900 روســتا دارد و در آن 
۲۳ هــزار و ۶40 شــهید، 5۱ هــزار جانبــاز و ســه هــزار و 500 آزاده زندگی 
می کردنــد و بــه انقــالب تقدیــم شــدند، لــذا هــر خدمتــی کــه مســئوالن 
بــه مــردم اصفهــان ارائــه دهنــد، در مقابــل ایثــار و رشــادت مــردم ناچیــز 

ــت. اس
اســتاندار اصفهــان گفــت: از مدیران اجرایی اســتان خواســته شــده اســت 
ــت محــوری و تــالش مســتمر  ــی، عدال ــا خــرد ورزی، تحول گرای کــه ب
ــا نماینــدگان  ــه موضــوع فســاد ســتیزی، تعامــل ب همچنیــن نگاهــی ب
ــرد  ــت پیش ب ــد در جه ــالش کنن ــه ت ــه جمع ــس و ائم ــردم در مجل م
اهــداف و سیاســت های دولــت عملــی مثال زدنــی و نقش آفرینــی 

ــژه داشــته باشــند. وی
وی اضافــه کرد: مجموعــه نظام جمهوری اســالمی در 4۳ ســال گذشــته 
ــردم  ــم زده اســت و م ــی در اســتان اصفهــان رق ــال زدن فعالیت هــای مث
ــن چیزهــا بیشــترین  ــد از کمتری ــا سخت کوشــی تــالش کردن ــز ب آن نی

برداشــت را در نظــام مدیریتــی اســتان داشــته باشــند.
مرتضوی ادامه داد: در سـال های گذشـته بـه دلیل سـو مدیریت هایی که 
در برخـی از بخش ها اتفاق افتـاده اسـت، آزردگی هایی برای مردم اسـتان 
به وجود آمـده اسـت، البتـه مردم اسـتان نسـبت به برخـی از سیاسـت ها 

آزرده شـده اند که امـروز به اطـالع رئیس جمهور رسـید.
وی بـا بیـان اینکـه آب، مهم تریـن مسـئله اسـتان اسـت که مشـکالت 
بسـیاری را در حوزه معیشـت، فرونشسـت، اقتصاد اسـتان، ناهنجاری ها و 
مسـائل اجتماعی به استان تحمیل کرده اسـت، گفت: بخشی از مشکالت 
آب اسـتان در قالب تدبیرهای کوتاه مدت حل شدنی اسـت، اما الزم است 
در قالـب یـک طـرح جامـع و بـا حمایـت کامـل دولـت در منطقـه فالت 
مرکزی شـامل اسـتان های اصفهـان، چهارمحـال و بختیاری و یـزد، این 

مشـکل برای همیشـه از این اسـتان ها رفـع کرد.
اسـتاندار اصفهان اضافـه کـرد: از رئیس جمهور درخواسـت داریم دسـتور 
بدهد که دولت در خصوص سـاماندهی زاینده رود و تشـکیل ستادی برای 
آن همچنیـن طرح های مختلفی که در زمان های گذشـته توانسـته اسـت 
به کمک فـالت مرکـزی بیاید و متوقف شـده اسـت، همت جدی داشـته 

باشـد تا در این دولت شـاهد اسـتمرار این مشـکل نباشیم.
وی تصریح کـرد: با توجـه به جایـگاه ممتاز اسـتان در تولیـدات صنعتی و 
تعدد شـرکت های دانش بنیان، دیگـر چالش ها در حوزه بانکـی، گمرکی و 
موانع مالیاتی اسـت؛ بخش هایی از صنعت اسـتان به بازسـازی و نوسازی 
نیاز دارد و الزم اسـت همان تصمیمـی که در تصویب نامه شـماره 45۳۱۳ 
تاریـخ ۲۳ خرداد مـاه ۱40۱ بـرای شـعاع ۱۲0 کیلومتر تهران گرفته شـد، 
برای شـعاع 50 کیلومتری اصفهان نیز تصویب شـود تا بتوان بازسـازی و 

نوسـازی واحدهای صنعتی موجود در این شـعاع را تسـریع کرد.
مرتضــوی گفــت: مطالبــات مالیــات بــر ارزش افــزوده و اســترداد نکردن 
ایــن مالیات هــا در چندیــن ســال اخیــر، نارضایتی هــای عمیقــی را ایجاد 
کــرده اســت کــه الزم اســت در این خصــوص نیــز اقداماتــی انجام شــود.

وی اضافه کرد: مطابـق ماده ۳ قانـون جهش تولید دانش بنیـان، به منظور 
حمایـت از صنعـت ماشین سـازی کشـور، از ابتدای سـال جـاری عوارض 
گمرکـی ماشـین آالت وارداتی دریافت می شـود، لذا درخواسـت می شـود 
بـا تشـخیص وزارت صمت، ایـن امکان فراهم شـود کـه با تعییـن حقوق 

ورودی یـک درصـدی از توقف نوسـازی صنایع جلوگیری شـود.

مریم یادگاری: استاندار اصفهان گفت: در این استان 
۲۳ هزار و ۶۴۰ شهید، ۵۱ هزار جانباز و سه هزار و ۵۰۰ 
آزاده زندگی می کردند و به انقالب تقدیم شدند، لذا هر 
خدمتی که مسئوالن به مردم اصفهان ارائه دهند، در 

مقابل ایثار و رشادت مردم ناچیز است.

درخواست استاندار اصفهان در جلسه شورای اداری استان 
اصفهان از رئیس جمهور و هیئت دولت:

ستاد ساماندهی زاینده رود تشکیل شود

خبر ویژه

وزیر اقتصاد گفـت: در موضـوع تفویض 
اختیـار وعـده نمی دهیـم و هـر یـک از 
مدیران کل دارایی و مالیات اسـتان های 
کشـور اگر با مسـئولیت پذیری متقاضی 
این امر باشـند ما در وزارت اقتصـاد آماده 
هسـتیم کـه تـا حـد امـکان مناطـق و 
اسـتان ها را توانمنـد کنیم و جـز در موارد 
خـاص، ضـروری و ویـژه اسـتان ها بـه 

سـراغ پایتخـت نیایند.
سیداحسـان خانـدوزی در نشسـت بـا 
مدیـران و صاحب نظـران شهرسـتان 
اصفهـان، اظهـار کـرد: در چند مـاه اخیر 
در زمینـه مجوزهـا نشـان دادیـم تنهـا 
حـرف نمی زنیـم، بایـد مسـیر را بـرای 
فعال بخـش خصوصی کوتاه و تسـهیل 
کـرد. بـرای منافـع تولیدکننـدگان و 
صادرکننـدگان آمده ایـم تـا اساسـًا 
رویکردهایی را که سـال های متمادی به 
بهانه هـای مختلـف مانع تولید می شـد، 

رفـع شـود.
وی افـزود: دولـت و وزارت دارایـی در 
حوزه اقتصـادی نشـان داد که بـه دنبال 
این اسـت کـه همـراه کار و تولید باشـد 
و زور فعاالن بخش خصوصـی و فعاالن 
تولیـدی افزایـش یابـد تـا اگـر در ماه ها 
و سـال های آینـده جلسـاتی بـا فعاالن 
اقتصادی برگزار شـد، کمتر شاهد چنین 

شـکایت هایی باشـیم.
وزیــر اقتصــاد ادامــه داد: در موضــوع 
تفویــض اختیــار وعــده نمی دهیــم 
و هــر یــک از مدیــران کل دارایــی و 
ــا  ــر ب ــور اگ ــتان های کش ــات اس مالی
مســئولیت پذیــری متقاضی این باشــند 
مــا در وزارت اقتصــاد آمــاده هســتیم که 
ــتان ها را  ــق و اس ــکان مناط ــد ام ــا ح ت
توانمنــد کنیــم و جــز در مــوارد خــاص، 
ــراغ  ــه س ــتان ها ب ــژه اس ــروری و وی ض

ــد. ــت نیاین پایتخ
وی تصریــح کــرد: اقتصــاد ایــن 
ــت  ــی روی پایتخ ــور را تمرکزگرای کش
در زنجیــر نگــه داشــته اســت. اگــر 
می خواهیــم اقتصــاد بالــغ شــود 
ــد  ــد درص ــرد بای ــم بگی ــود تصمی و خ
خطاهــا را نیــز بپذیریــم. نمی تــوان 
ــه در  ــم اقتصــادی ک ــر تصمی ــت ه گف
ــتباه  ــی اش ــود ب ــاذ می ش ــت اتخ پایتخ
و بــدون خطــا اســت و بــه محــض 
اینکــه بــه اســتان واگــذار شــود ممکــن 
اســت سوءاســتفاده یــا تبانــی در آن 
صــورت گیــرد. خانــدوزی اضافــه 
کــرد: امــروز هــم اگــر در اســتان ها 
ــوزه  ــای ح ــک از زیرمجموعه ه ــر ی ه
اقتصــاد و دارایــی کشــور ایــن خواســت 
ــتر  ــد بیش ــه بتوانن ــد ک ــل را دارن و تمای
از ظرفیت هــای تفویــض اختیــار 
ــد روز  ــر از چن ــا کمت ــد م ــتفاده کنن اس
ــا  ــی و ابالغیه ه ــریفات قانون ــام تش تم
را انجــام خواهیــم داد. وی گفــت: یکــی 
ــه  ــش تعرف ــت کاه ــاالن درخواس از فع
تولیــد را ارائــه کــرد کــه اگــر تنهــا برای 
کاالی اساســی و دارو نباشــد، صددرصد 
موافق هســتیم و پیــش نویــس آن آماده 
شــده اســت و در هیئــت دولت مطــرح و 
مصوب شــد. وزیــر اقتصــاد اظهــار کرد: 
آقــای رئیــس جمهــور نیــز ایــن مســئله 
ــک اســت  ــت شــماره ی برایشــان اولوی
ــودن آن در  ــی ب ــفانه دو فوریت ــا متأس ام
مجلــس مــورد موافقــت قــرار نگرفــت 
ــا ایــن  امــا همچنــان پیگیــر هســتیم ت

ــد. ــاق بیفت اتف
ــارزه  ــون مب ــالح قان ــزود: در اص وی اف
بــا قاچــاق شــکوائیه های متعــددی 
و درســتی مطــرح شــده و از طریــق 
اصالحیــه قانــون در ایــن زمینــه فعاالنه 
ــه داد:  ــرد. خاندوزی ادام عمل خواهیم ک
ــام درآمدها  ــئله بیمه و مالیات، تم در مس
باید یــک جــا بیایــد و همــه هزینه هــا از 
ــات را  ــد اخذ مالی ــرون رود و نبای یکجا بی
بــه فعالیــت خــاص متصــل کــرد چــون 
ــه  ــد را ب ــک درآم ــم ی ــر متصــل کنی اگ
یــک هزینــه بــه محــض اینکــه درآمــد 
ــه مشــکل برخــورد ممکــن اســت آن  ب

ــد. ــه ببین ــا ضرب پروژه ه

وزارت اقتصاد آماده افزایش
اختیارات مدیران استانی است

وزیر اقتصاد در نشست با مدیران و 
صاحب نظران اصفهان:
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رئیس جمهور پس از بازدید از بخش های مختلف شرکت ِهسای وزارت 
دفاع در اصفهان از مسؤوالن این شرکت خواست هواپیمای مسافربری با 
رعایت استانداردهای بین المللی تولید کنند. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور در ادامه بازدیدهای میدانی در سفر دولت مردمی به استان 
اصفهان، از بخش های مختلف شرکت دانش بنیان صنایع هواپیماسازی ایران 

)هسا( دیدن کرد.
وی در بازدید از بخش های مختلف این شرکت و در گفت وگو با مدیران، 
مهندسان و متخصصان در جریان فعالیت ها و تولیدات متنوع این شرکت 

قرار گرفت.
آیت اهلل رئیسی طی سخنانی با تقدیر از اقدامات انجام گرفته در شرکت ِهسا 
گفت: این شرکت مظهر خودباوری، دانش بنیان، ابتکار و خالقیت، روحیه 

نوآورانه و خالقانه است.
رئیس جمهور با بیان اینکه شرکت ِهسای وزارت دفاع نمود عینی تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرین است، افزود: این شرکت یکی از مظاهر اقتدار در کشور 
است که توانسته است با همت دست اندر کاران صنعت دفاعی تولید قدرت کند.

وی پس از بازدید از مجموعه بالگردی و بخش های مختلف شرکت ِهسا 

گفت: این شرکت مجموعه ای از دانایی ها را به توانایی تبدیل کرده و آنچه که 
ما از شرکت ِهسا انتظار داریم ساخت هواپیمای مسافربری با رعایت تمامی 
استانداردهای الزم بین المللی است. عملیات تکمیل احداث شرکت صنایع 
هواپیماسازی ایران )هسا( پس از پیروزی انقالب اسالمی از سال ۱۳۶4 آغاز 
می شود؛ همگام با انجام عملیات ساختمانی، در سال ۱۳۶5 فعالیت های صنعتی 
با شکل گیری و ظهور پروژه های مختلف و هواگردها آغاز شد؛ این شرکت به 
عنوان اولین مرکز ساخت انواع پرنده بال ثابت و بالگردان تعیین و با دردستور 
قرارگرفتن برنامه ساخت هواپیمای مسافربری روند تکاملی خود را طی می کند.

رئیس جمهور پس از بازدید از بخش های 
مختلف شرکت ِهسای وزارت دفاع در 

اصفهان خواستار شد:

تولید هواپیمای مسافربری 
با رعایت استانداردهای 

بین المللی



جهـــــــان

Isfahan News

 دریا وفایی افزایش قیمت بنزین، خبری است 
که دهان به دهان می چرخد و به دیگر دلهره و 
نگرانی های مردم اضافه شده است. دراین باره با 
قاسم ساعدی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی به گفت وگو نشستیم که در ادامه 

می خوانید:
• ماجرای افزایش دوباره قیمت بنزین 

چیست؟
 بحث افزایش نرخ بنزین و کاًل سوخت، اصاًل در کار 
مجلس نیست و اصاًل کمیسیون انرژی تا االن این 
موضوع را به بحث نگذاشته است. هیچ درخواستی 
هم در این خصوص از سمت دولت و وزارت نفت 
اعالم نشده است. مدیران کشوری هم این برنامه 
را تائید کردند که برای 1401 بنزین و دارو و نان 

هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشد.
• اما االن خربازار، وضعیت قیمت دارو و نان 

چیز دیگری است.
نه ببینید، نان را الکترونیکی کردند یعنی قیمت 
نان همان نرخ گذشته است یعنی اضافه قیمت را 
خود سوبسید دولت می دهد. یعنی من شهروند 
با همان نرخ قبلی نان می خرم، حاال یک کارتی 
می کشند که از جیب شهروند نیست بلکه از جیب 
دولت است، پس نمی شود گفت افزایش پیداکرده 

است. در بحث بنزین هم آنچه تا حاال بوده همین 
هست و اضافه قیمت نداریم. اگر کسی بگوید که 
قیمت بنزین اضافه شده بسم اله، آدرس بدهد، من 
به عنوان نائب اول کمیسیون انرژی حاضرم و قول 
می دهم که بروم جایگاه بنزینی که سوخت گران به 

مصرف کننده می دهد.
• البته بحث گران شدن نان و دارو و 
صحبت های شما جای توضیح و بررسی 
دقیق در فرصت خودش را دارد. ولی درباره 
بنزین بهتر است کمی بیشتر شفاف سازی 

شود.
افزایش قیمت بنزین شایعه است، شایعه هایی 
که متأسفانه از سمت بعضی افراد غیررسمی در 
فضاهای مجازی باهدف مسموم سازی و تشنِج جو، 

منتشر می شود.
• یعنی االن قیمت بنزین در جایگاه ها 
همان 1500 تومان کارت و 3000 تومان 

آزاد است؟
بله همین است. اگر جایی غیرازاین باشد، شاکیان 

آدرسی به ما بدهند ممنوِن همه آن ها می شویم.
• از چه طریق اعالم کنند که فوری 

رسیدگی شود؟
هم از طریق سامانه پژوهش های مجلس و هم از 

طریق خود خبرنگاران پارلمانی ازجمله خود شما.
• البته بعضی از اخبار رسمی هم طی 
چند روز اخیر حاوی صحبت هایی مبنی 

برافزایش قیمت سوخت بوده است.
اگر هم حرفی دراین باره بوده، حتمًا از سمت منابع 
بی اطالع و مغرض بوده. کمیسیون انرژی و مجلس 

شدیداً این خبر را رد می کند. از زبان دولتمردان و 
به خصوص مسئوالن وزارت نفت هم رد می شود 
و نه چنین برنامه ای در ذهنشان و نه برنامه 1401 
است. بازهم یادآوری می کنم اگر تخلفی در این 
زمینه در هرجی کشور به گوشتان رسید حتمًا به 

بنده اعالم کنید.
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فارس: سـخنگوی سـازمان انتقال خـون گفت: ایـران در اهـدای خون 
داوطلبانه بر اسـاس گزارش سـازمان جهانی بهداشـت در منطقه شمال 
آفریقا و شـرق مدیترانه که شـامل ۲۲ کشـور می شـود، رتبه اول را دارد.
عباس صداقـت در ادامه گفت: سـازمان انتقـال خون کشـور تنها مرکز 
تأمین خـون و فراورده هـای خونی برای پاسـخ بـه نیازهای بیمـاران در 
سراسر کشـور اسـت و خوشـبختانه همکاران ما در سراسـر کشور سعی 
می کنند خون سالم را با بهترین اسـتانداردها و شـرایط به دست بیماران 

برسانند.

سـخنگوی سـازمان انتقال خون تصریح کـرد: هدف آن اسـت که هیچ 
بیمـار و درمانگـری از طـرف مـا دغدغـه کمبـود خـون و فراورده هـای 
خونی را نداشـته باشـد. خوشـبختانه بـه یـاری خـدا و همـکاران در هر 
شـرایطی توانسـتیم خدمـات را ارائه دهیـم و شـرمنده بیمـاران و مراکز 

درمانی نشـویم.
صداقت اظهار داشـت: ما سـه نوع اهدای خـون داریم که شـامل اهدای 
خون بـه ازای دریافـت هرچیز، اهـدای خـون جایگزین و اهـدای خون 
داوطلبانه و بدون چشـم داشـت است. سـازمان جهانی بهداشـت در روز 

جهانی اهدای خـون تاکید بر اهـدای خون داوطلبانـه دارد؛ چـرا که این 
امـر یکـی از شـاخصه های مهم اهـدای خـون سـالم اسـت. وی گفت: 
خوشـبختانه در ایـن امر کشـور مـا بر اسـاس گـزارش سـازمان جهانی 
بهداشت در منطقه شـمال آفریقا و شـرق مدیترانه که شـامل ۲۲ کشور 
می شـود رتبـه اول را دارد. صداقت متذکر شـد: بسـیاری از کشـورهای 
دیگر در دوران کرونا مجبور شـدند اسـتانداردهای خـود را کاهش دهند 
تا بتوانند نیـاز بانک های خون خـود را برطـرف کنند اما خوشـبختانه در 

ایران چنیـن اتفاقـی رخ نداد.

ایران رتبه اول اهدای خون 
بین ۲۲ کشور را داراست

سخنگوی سازمان انتقال خون:
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سیاست های پولی جدید آمریکا، این بار 
به نفع بازار رمزارزها!

چشم امیدهولدرها و 
تریدرها به فدرال رزرو

وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه دیدار با نماینده، ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: 
این اعتبارات برای اجرای طرح های آبیاری نوین، احداث طرح های انتقال آب، 
ساخت استخرهای ذخیره آب و تسهیالت برای توسعه کشت گلخانه ای هزینه 
می شود. سیدجواد ساداتی نژاد افزود: راهبرد جدید این وزارتخانه بر اساس شرایط 
جهانی کاشت گیاهان کم آب بر، پایه و غالت اساسی و ارتقاء سقف تأمین غالت 
تا ۳0 درصد است. وی با بیان اینکه ترخیص نهاده های دامی و کاالهای اساسی از 
بنادر ادامه دارد، گفت: هم اکنون چهار میلیون تن از این اقالم در بنادر وجود دارد و 
هیچ خللی در فرآیند ترخیص وجود ندارد. وزیر جهاد کشاورزی در ادامه این سفر 
به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور به شهرستان های کاشان، آران و بیدگل، 

خمینی شهر و فالورجان سفر می کند.
• وجود چهار میلیون تن نهادهای دامی در بنادر

همچنین وزیر جهاد کشاورزی گفت: بیش از چهار میلیون تن نهاده و کاالی 
اساسی در بنادر وجود دارد. بخش زیادی هم بر اساس قراردادها در مسیر ورود به 
کشور هستند و در این خصوص مشکلی وجود ندارد. تخصیص نهاده در تمامی 
استان های کشور در حال انجام است. سید جواد ساداتی نژاد در کاشان اظهار 
کرد: در سال 1401 رکورد خروج نهاده های دامی از بنادر ثبت شد که این روند با 
پیگیری از نهادهای مربوطه یعنی وزارت راه و شهرسازی و گمرک ادامه خواهد 
داد. وی افزود: بیش از چهار میلیون تن نهاده و کاالی اساسی در بنادر وجود دارد. 
بخش زیادی هم بر اساس قراردادها در مسیر ورود به کشور هستند و در این 
خصوص مشکلی وجود ندارد. تخصیص نهاده در تمامی استان های کشور در 
حال انجام است. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در شرایط حساس کنونی به 
کمک رسانی و اتحاد میان تولید کننده و مصرف کننده نیاز داریم و هردو باید از 
هم حمایت کنند. چون اگر تولید صدمه ببیند مصرف کننده کاالیی برای مصرف 

در اختیار ندارند.
ساداتی نژاد گفت: تولیدکنندگان در حوزه تولید گوشت سفید و تخم مرغ و اقالم 
اساسی به خوبی در حال فعالیت هستند. در شروع ایام آتی فصل برداشت برنج را 

در پیش خواهیم داشت و تولید خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

 آمنه تسلیمی  در سفر رییس جمهور به استان اصفهان، 
سه هزار و ۲00 میلیارد تومان اعتبار کشاورزی به این 

استان تخصیص داده می شود.

خبر ویژه

وزیر جهاد کشاورزی در کاشان خبر داد:

تخصیص ۳۲۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار در سفر رئیس جمهور

در روزهای گذشته، بیت کوین و بازار گسترده تر 
ارزهای دیجیتال، به دلیل انتشار شایعاتی مبنی 
بر سقوط احتمالی شرکت تری اروز کپیتال 
)Three Arrows Capital( و پلتفرم 
وام دهی سلسیوس )Celsius(، تحت فشار 
فروش شدیدی قرار داشتند. به گزارش سایت 
کوین تلگراف، در همین حال، چشم همه فعاالن 
بازارهای مالی جهانی کاماًل به فدرال رزرو 
ایاالت متحده و تصمیم آن برای افزایش نرخ 
بهره دوخته شده بود. در جلسه ای که روز 1۵ ژوئن 
برگزار شد، فدرال رزرو که برای کاهش نرخ تورم 
خود تالش می کند، تصمیم گرفت نرخ بهره را 
0٫۷۵ درصد افزایش دهد که بیشترین افزایش 

آن در ۲۸ سال اخیر است.
داده های بازار نشان می دهند که پس از اعالم 
افزایش 0٫۷۵ درصدی نرخ بهره توسط رئیس 
فدرال رزرو، قیمت بیت کوین برای مدت کوتاهی 
به ۲۲، ۸۷0 دالر افزایش یافت و سپس، دوباره به 
۲1، ۵00 دالر کاهش پیدا کرد. البته در بازه زمانی 
۲4 ساعته، بیت کوین همچنان یک رشد ۳٫۳۵ 
درصدی را نشان می دهد. همزمان با بیت کوین، 
بازار آلت کوین ها نیز شاهد یک پامپ قیمتی بود؛ 
چون پس از افزایش ۸٫۶ درصدی شاخص قیمت 
مصرف کننده )CPI( نسبت به سال گذشته، به 
طور گسترده ای انتظار می رفت که فدرال رزرو 
نرخ بهره را با شدت بیشتری افزایش دهد که 
این پیش بینی محقق نشد. مدت کوتاهی پس 
از این که فدرال رزرو، افزایش 0٫۷۵ درصدی 
نرخ بهره را اعالم کرد، پیش بینی ها درباره زمانی 
که این بانک شروع به کاهش نرخ بهره خواهد 
کرد، با اجماع غالب مبنی بر شروع آن در سال 
۲0۲4، شروع شد. برخی از تحلیلگران شروع 
به گمانه زنی هایی کرده اند مبنی بر این که، دلیل 
بیشترین افزایش نرخ بهره در ۲۸ سال گذشته، 
بخشی از تالش های فدرال رزرو برای پیشی 
گرفتن از منحنی و ایجاد فضای کافی برای توقف 
افزایش این رقم در آینده، در صورت بدتر شدن 

شرایط اقتصادی است.

هیچ کس، هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
گفت وگو با نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

 مریم محسنی  عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: 
آتش سوزی کارخانه کربنات سدیم فیروز آباد هم زنگ خطری برای 
جدی گرفتن احتیاطات ایمنی و فراهم کردن امکانات زیرساختی 
درمانی در شهرستان و هم ُمهر تاییدی بر ضرورت تسریع در اجرای 
باند دوم محور شیراز -عسلویه است. محمدمهدی فروردین در نطق 
خود گفت: ابتدا وظیفه خود می دانم که از بیانات مشفقانه مقام معظم 

رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی تشکر کنم.
وی افزود: از هیئت رئیسه و کمیسیون های تخصصی مجلس استدعا 
دارم؛ تحقق مطالبات رهبری را به عنوان منشور مجلس شورای 

اسالمی، در دستورکار قرار دهند.
فروردین با اشاره به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، مطرح کرد: قطعنامه کاماًل سیاسی و غیرحرفه ای آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای، بار دیگر ثابت کرد که این نهاد به شدت 
تحت سیطره غرب و آمریکا قرار دارد و در مسیر منافع آنها و رژیم 
صهیونیستی حرکت می کند؛ لذا از قطع دوربین های فرا پادمانی و 
محدودکردن همکاری های داوطلبانه با آژانس بین المللی توسط 
دولت در راستای عمل به قانون اقدام راهبردی مجلس برای رفع 

تحریم ها انجام شد، تشکر می کنم.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی با اشاره به موضوع 
جراحی اقتصادی و تبعات اجرای آن، تاکید کرد: یقیناً جراحی اقتصادی 
نیاز امروز جامعه کشور است، ولی باید توجه داشت که تصمیمات دولت 
باید متناسب با شرایط مردم گرفته شود و آنچه اتفاق می افتد صریح و 

صادقانه با مردم در میان گذاشته شود.
این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر افزایش حقوق بازنشستگان، 
افزود: با توجه به تورم افسار گسیخته، حقوق بازنشستگان کفاف 
زندگی آنها را نمی دهد و آنان در شرایط سختی زندگی می کنند؛ از 

دولت انتظار است در این زمینه تدابیر الزم را اتخاذ کنند.

گفت و گو با عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره حادثه آتش سوزی »کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد«:

حوادث این چنینی زنگ خطری برای امکانات زیرساختی درمانی است
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رئیس جمهوربرای برگزاری سفراستانی دولت مردمی به استان اصفهان، وارد شد. اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

آیت اله سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه برای برگزاری بیست و چهارمین سفر استانی 
دولت مردمی، با استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، استاندار و 
جمعی از مسئولین استانی وارد مرکز استان اصفهان شد. دیدار با نخبگان استان، دیدار با 
اقشار مختلف مردم، ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا، برگزاری شورای اداری، بازدید 
از برخی پروژه ها و طرح های عمرانی و خدماتی و برگزاری نشست خبری در پایان سفر 

از مهمترین برنامه های سفر یک روزه رئیس جمهور به اصفهان است.
رئیس جمهور را در این سفر وزرای کشور، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون برنامه و بودجه، معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس 

جمهور همراهی می کنند.

به منظور برگزاری بیست و پنجمین سفر استانی دولت مردمی؛

رئیس جمهوربه اصفهان سفرکرد
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